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Abstract 
The aim of this thesis is to elucidate different aspects of Swedish adoles-
cents’ use of alcohol and drugs and how society deals with problems 
related to their use. The subject has been analyzed in four studies. The 
first study was based on focus group interviews with adolescents and 
aimed at elucidating the meaning of alcohol and intoxication for ado-
lescents. The participants’ discussions contained two levels – one super-
ficial (an ideal presentation of themselves) and one deep (which medi-
ated cultural ideas of how to think and act). This is interpreted as a way 
to express the maturity process they are going through, at the same 
time as it symbolizes difficulties to unite external norms and values 
with their own need for devotion. The second study was based on pro-
ject applications, evaluations and economy accounts for preventive 
work from 150 projects conducted by non-profit organizations. The 
results show that type of organizations and the methods used were 
based on tradition rather than on efficiency.  These results are discussed 
in relation to growing demands for evidence based practice in the field 
of prevention. The third and the fourth study are based on the ADAD-
interview (Adolescent Drug Abuse Diagnosis). In the third study, com-
parisons of different judgements concerning the extent of drug abuse 
among adolescents in institutional care, were made and results show 
large differences between the different judgements, concerning both 
occurrence and extent of abuse. In the fourth study, the significance of 
ADAD was discussed in relation to matching drug abusing adolescents 
to treatment institutions. The results show that only a limited number 
of institutions specializes on drug abusing adolescents and that a major-
ity of the adolescents institutionalized for drug problems never visit an 
institution specialized on drug abuse treatment. 
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INLEDNING 
 
Ungdomar är en grupp som alltid varit föremål för sociala insatser av 
olika slag. Inslagen av identitetssökande kan göra ungdomstiden till en 
turbulent period för vissa som kan komma att överskrida ramarna för 
samhällets normer. Även om normer för vad som är accepterat bete-
ende förändras över tid är det ungefär samma beteenden som återkom-
mer som ungdomsproblem: brottslighet, missbruk och sexuella riskbe-
teenden (se Jessor 1998). Målen med insatser riktade mot dessa problem 
har skiftat mellan att förhindra, bota och straffa ungdomar och/eller 
skydda övriga samhällsmedborgare. Donzelot (1997) beskriver histo-
riska förändringar i synen på barn från det fattiga, farliga barnet som 
samhället bör skyddas ifrån till det misshandlade barnet i fara som 
måste skyddas från samhället. Samhällets hantering av dessa ”problema-
tiska” beteenden styrs av normer, rådande lagstiftning, befintlig kun-
skap om behandlingsmetoder, ekonomi, politiska strömningar med 
mera. Beroende på vilket perspektiv som anläggs har tyngdpunkten 
skiftat. Ungdomsproblemens historia är lång (Sunesson 1992) och 
forskningen om densamma är på vissa områden omfattande. Studier av 
barnavården är ett viktigt och välbeforskat område inom socialt arbete 
(Andersson & Sallnäs 2006). Där återfinns såväl historiska beskriv-
ningar (se exempelvis Levin 1998) som nutida skildringar av de institu-
tioner/organisationer som ansvarar för omsorgen av utsatta barn och 
unga (se exempelvis Lundström 1993; Sallnäs 2000; Wiklund 2006). På 
1970-talet genomfördes en rad studier med ungdomsvårdsskolorna i 
fokus, däribland Råbyundersökningen (Wiberg 1976), Daltegs (1990) 
avhandling om unga lagöverträdare och Svenning & Svennings (1977) 
studie om Skåneprojektet. Det framgår tydligt att ungdomar har utgjort 
och fortfarande utgör en viktig målgrupp för det sociala arbetet. 

Föreliggande avhandling rör ungdomars bruk av alkohol och narko-
tika och samhällets hantering av dessa potentiella problem.  Medan 
narkotika är illegalt i Sverige, oavsett ålder, regleras alkoholen med 
hjälp av bestämmelser kring försäljning i form av exempelvis 
åldersgränser. Synen på bruk av alkohol respektive narkotika skiljer sig 
också åt – det är långt mer stigmatiserande att använda narkotika än 
alkohol (alkoholbruk bland vuxna uppfattas vanligen inte alls som 
stigmatiserat). Missbruk av såväl alkohol som narkotika är, framför allt 
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när det gäller ungdomar, ett prioriterat område för samhället – i första 
hand genom förebyggande arbete men också via behandlingsinsatser.  
Den vetenskapliga litteraturen om ungdomars konsumtion är relativt 
omfattande avseende hur mycket och vad som konsumeras och på se-
nare år har även studier kring alkoholens och drogernas betydelse ge-
nomförts. Ökade krav på evidensbasering inom allt fler områden, inte 
minst det sociala arbetet, har medfört ett ökat intresse för studier be-
träffande vilka preventiva insatser som är verkningsfulla (se exempelvis 
Ferrer-Wreder m.fl. 2005) samt forskningssammanställningar av effek-
ter av behandlingsinsatser (se Andreassen 2003), något som tidigare i 
stor utsträckning saknats. 

Förutsättningarna för ett fungerande alkohol- och narkotikapreven-
tivt arbete i en tid av ökade krav på vetenskapligt grundade insatser är 
avhandlingens studieområde. Dessa förutsättningar relateras till preven-
tionsarbetets tre nivåer (se exempelvis Andréasson 2000) – primära eller 
universella insatser som riktar sig till ”alla”, sekundära som riktar sig 
till människor som riskerar att hamna i missbruk (exempelvis barn och 
ungdomar till föräldrar som missbrukar) samt tertiära som via olika 
behandlingsinsatser riktar sig till människor som redan utvecklat ett 
missbruk. Avhandlingens delstudier förväntas ge kunskap om hur och 
varför ungdomar använder alkohol (vilket är en förutsättning för att 
kunna utveckla fungerande primära preventionsinsatser), vilka aktörer 
som bedriver förebyggande arbete och med vilka metoder (och om och 
i så fall hur dessa förhåller sig till vetenskaplig evidens och/eller tradi-
tionella mönster) samt hur det sociala arbetet med ungdomar som ut-
vecklat en missbruksproblematik förhåller sig till kraven på en evi-
densbaserad praktik.  

Avhandlingens syfte 
 
Avhandlingen syftar till att belysa olika aspekter av ungdomars bruk av 
alkohol och narkotika och hur samhällets hantering av detta gestaltas i 
det nutida Sverige. Följande frågeställningar undersöks i de olika del-
studierna: 

 
- Vilken roll spelar alkohol och berusning för ungdomar, hur an-

vänder de alkohol och varför? (delstudie I) 
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- Hur ser handlingsutrymmet ut för de ideella organisationer 
som bedriver alkohol- och drogförebyggande arbete i det nutida 
Sverige? (delstudie II) 

- Hur beskrivs förekomst och omfattning av missbruk bland 
ungdomar som placeras på särskilda ungdomshem (beroende på 
vilken bedömningskälla i ADAD1 som används, finns det några 
skillnader)? (delstudie III) 

- Vilken roll har standardiserade bedömningsinstrument då det 
gäller att anpassa placeringar på institution för ungdomar med 
missbruksproblematik? (delstudie IV) 

 
Den första delstudien, som söker belysa alkoholens betydelser för ung-
domar, ska ses som en relief till de övriga tre som på olika sätt söker 
belysa samhällets hantering av ungdomars bruk och missbruk av alko-
hol och narkotika. I delstudie två, tre och fyra utgör diskussionen om 
förutsättningar för en evidensbaserad praktik inom de specifika områ-
den som studeras en viktig utgångspunkt. Avsikten med det breda per-
spektiv som anläggs med delstudier som utgår från olika material och 
analysmetoder samt i viss utsträckning befinner sig på olika nivåer –
från intervjuer på gruppnivå till data på aggregerad nivå – är att få kun-
skap som omfattar preventiva insatser på primär, sekundär och tertiär 
nivå. 

Definitioner och avgränsningar 
Det för avhandlingen centrala begreppet ungdom är mångtydigt och 
har olika innebörd i olika sammanhang, för olika personer i skiftande 
tidsskeden. Avsikten med detta avsitt är att skissera ett antal hållpunk-
ter samt att göra vissa avgränsningar gällande begreppets användning i 
avhandlingen. En vanlig indelning av begreppet är att skilja på fysiolo-
gisk/biologisk, känslomässig/psykologisk och social utveckling. Utgår 
man från den första brukar denna period inträffa vid 13–14 års ålder i 
de nordiska länderna (Fornäs m.fl. 1994) medan den andra, som mer 
                                                     
1 Adolescent Drug Abuse Diagnosis är ett bedömningsinstrument utvecklat i USA av 

Friedman och Utada (1989) med ASI (Addiction Severity Index), avsedd för vuxna, 
som utgångspunkt (se exempelvis McLellan m.fl. 1992). Efter översättning och 
anpassning till svenska förhållanden introducerades ADAD på de särskilda 
ungdomshemmen i Sverige år 1997. Avsikten med ADAD är dels att skapa underlag 
för anpassning av behandling (diagnostisering av ungdomarnas problembild) och dels 
som redskap för uppföljning av behandlingseffekter.  
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handlar om utvecklandet av en självidentitet, brukar påbörjas vid 11 års 
ålder och avslutas vid drygt 20 år (Ohlsson & Swärd 1994). Med ung-
dom som social kategori avses den utveckling som i omfattande ut-
sträckning handlar om frigörelse från familjen, ett ökat ansvar för sitt 
eget liv med boende och försörjning som viktiga komponenter. I det 
moderna västerländska samhället tenderar denna utvecklingsfas att 
sträcka sig allt längre upp i åldrarna, i Nationalencyklopedins (NE) 
definition av ungdomar anges åldersspannet 15 till 30 år (se www.ne.se).  

Samtidigt som det finns vissa gemensamma nämnare – såsom den fy-
siska och psykiska utvecklingen – så finns också stora skillnader i vad 
det är att vara ung såväl mellan olika länder som inom Sverige. Kultu-
rella aspekter på ungdomstiden såsom studier av ungdomskultur utgör 
ett eget forskningsfält. Formellt blir individen i Sverige vuxen/myndig 
vid 18 års ålder, men en rad rättigheter erhålls såväl innan som efter den 
officiella myndighetsåldern.  

Med hänsyn till materialet i vissa av avhandlingens artiklar omfattar 
ungdomstiden här pragmatiskt åldersspannet mellan 12 och 20 år.2 
Eftersom materialet inte ger möjlighet till närmare beskrivningar av 
ungdomarnas sociala, känslomässiga eller kulturella utveckling (delvis 
med undantag för den första artikeln) har den fysiska/biologiska para-
metern – det vill säga ålder – använts för denna bestämning. 

Ett annat, för avhandlingen, centralt begrepp är modernitet. Be-
greppet används för att beskriva förändringsprocesser i det väster-
ländska samhället under de senaste seklen. Det moderna samhället kon-
trasteras mot det traditionella samhället och beskrivs som en tid präglad 
av traditionernas minskade betydelse för individers val och handlingar 
(Giddens 1996). Individers valda och reflekterade livsstil är ett centralt 
inslag i det moderna samhället men även den ökade osäkerhet som föl-
jer individens ökade frihet. Det moderna samhället präglas också av att 
traditionella auktoriteter som exempelvis kyrkan ersätts av expertgrup-
per och expertkunskaper. Användningen av begreppet modernitet, till 
skillnad från postmodernitet eller modernitet med andra prefix, görs 
för att betona att de centrala karaktärsdragen har sina rötter i det mo-
derna i kontrast till det traditionella samhället. Vissa benämningar be-
skriver snarare en kontrastering eller brott i relation till det moderna. I 
det följande vill jag betona kontinuiteten i det moderna. I vissa fall 
                                                     
2 Ungdomarna i delstudie III och IV som är placerade på särskilda ungdomshem är 

mellan 12 och 20 år, ungdomarna i delstudie I är mellan 16 och 17 år medan 
ungdomar som utgör målgruppen för de förebyggande insatser som studeras i 
delstudie II inte definieras åldersmässigt. 
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används dock begreppet senmodernitet, då med hänvisning till den refe-
renslitteratur som använts och med respekt för att en annan nyans av 
definitionen av modernitet då eventuellt avses. 

Även prevention är ett begrepp av stor betydelse för framställ-
ningen. En vanligt indelning av begreppet är att skilja mellan primär, 
sekundär och tertiär prevention (se exempelvis Andreassen 2003). Pri-
märpreventiva insatser syftar till att förhindra en sjukdom eller ett pro-
blem (i detta fall missbruk av alkohol och/eller narkotika) bland friska 
individer och har ofta en bred, allmän inriktning. Exempel på en pri-
märpreventiv insats är informationskampanjer med syfte att upplysa 
allmänheten om riskerna med överkonsumtion av alkohol. Sekundär 
prevention riktar sig till grupper som ligger i riskzon för att få en sjuk-
dom/att ett problem uppstår. Barn till föräldrar som missbrukar är 
exempel på en sådan grupp. I avhandlingen utgörs de sekundära insat-
serna av de ideella organisationer som studeras i delstudie II och som 
till viss del har barn och ungdomar till missbrukande föräldrar som 
målgrupp. Tertiära insatser riktar sig till individer som har en sjuk-
dom/ett problem och syftar till att via olika behandlingsinsatser mot-
verka/förhindra att problemen kvarstår. 

På senare år har en annan indelning av preventionsbegreppet fått allt 
större genomslag. Preventiva insatser delas in i universella, selektiva 
och riktade (Cuijpers 2003). Medan de två första, universella och se-
lektiva har sina motsvarigheter i den traditionella indelningens primära 
respektive sekundära insatser skiljer sig riktade och tertiära insatser från 
varandra. Riktade insatser har individer med problematiskt bruk som 
målgrupp, men en viktig skillnad från tertiära insatser är att individerna 
inte skall ha utvecklat ett missbruk (skillnaden mellan problematiskt 
bruk och missbruk är diffus, men här avses att skilja mellan exempelvis 
ungdomar som experimenterar med narkotika och de som har använt 
narkotika under en längre tid och som oftast har andra problem). Ter-
tiära insatser inbegriper, till skillnad från riktade, behandlingsinsatser. 
Eftersom materialet i föreliggande avhandling berör såväl förebyggande 
insatser (primära/universella och sekundära/selektiva) som behand-
lingsinsatser har jag valt att utgå från den traditionella indelningen. 

Avhandlingens disposition 
Avhandlingen inleds med den föreliggande kappan där centrala be-
grepp, teorier och perspektiv presenteras och diskuteras. Delstudiernas 
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material och metoder redovisas och diskuteras i ett särskilt avsnitt, följt 
av korta sammanfattningar av respektive delstudie avseende angrepps-
sätt och resultat. Kappan avslutas med en diskussion där såväl teoretiska 
som metodologiska aspekter på studierna lyfts fram.  

I den första delstudien, Utlevelse och Kontroll, studeras centrala in-
citament för ungdomars alkoholkonsumtion. Centralt för framställ-
ningen är dels alkoholens betydelse för socialisering in i vuxenvärden 
och dels alkoholens och berusningens ”time-out” funktion (utlevelse). 
Dessa aspekter – socialisering och utlevelse – är, menar jag, grund-
läggande skäl till varför ungdomar konsumerar alkohol och utgör för-
utsättningar för att utarbeta fungerande samhälleliga interventioner 
avsedda att påverka ungdomars konsumtion. Samhällets interventioner 
belyses i avhandlingens delstudie II som har ideella organisationers fö-
rebyggande arbete i fokus och i delstudie III och IV som studerar han-
teringen av ungdomar med missbruksproblematik som placeras på sär-
skilda ungdomshem.  

 

PERSPEKTIV PÅ DET MODERNA SAMHÄLLET 
 

Beskrivningar av nutida västerländska samhällen tar ofta sin utgångs-
punkt i teorier kring det som går under benämningar såsom det mo-
derna, postmoderna, senmoderna eller risksamhället. Benämningarna 
avser i vissa avseenden samma sak, i andra inte. Att reda ut begreppen 
ligger utanför ramarna för denna framställning, men den gemensamma 
utgångspunkten för begreppen är att sätta en etikett på de förändrings-
processer som skett i det västerländska samhället under de senaste sek-
len, en moderniseringsprocess som på många sätt omskapat människans 
samhälleliga villkor (Sernhede, 1996). Förändringarna rör inte bara 
objektiva villkor såsom socioekonomiska villkor, utan även kulturella 
traditioner och människors psykiska varande. Sammanvävda utgör 
dessa förändringar grunden för den känsla av osäkerhet och utsatthet 
som karakteriserar det moderna identitetsskapandet. Giddens (1996) 
beskriver det som att vi rör oss mot en period där följderna av moder-
niteten – det vill säga utvecklingen i västvärlden – blir mer radikal och 
universell. De förändringar som moderniteten burit med sig har varit 
omvälvande och har både till omfattning och djup påverkat den tradi-
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tionella samhällsordningen som ingen annan förändring tidigare gjort 
(a.a.). Avsikten med föreliggande kapitel är att ur teoribildningen om 
nutida moderna samhällen lyfta fram tre centrala begrepp av relevans 
för avhandlingen: individualisering, risk och evidensbasering.  

Individualisering 
Ett centralt antagande i dessa teorier är att individualitet genomsyrar 
flera områden och nivåer i samhället. Individualisering innefattar en 
strukturell transformering av sociala institutioner och relationen mel-
lan det individuella och samhället (Beck 2001). Individualiteten erbjuder 
människor möjlighet att planera och realisera sina drömmar, uttrycka 
sina önskningar och kultivera sin identitet. Samtidigt råder nu – i kon-
trast till den optimism, säkerhet och rationalitet som präglat tidigare 
skeden av moderniteten (som till exempel industrialismen) – en allt 
större osäkerhet och ambivalens som ett resultat av att stödjande struk-
turer och institutioner försvagas och traditionella mönster i livet hotas 
(Pollock 2002). Människan har ett större antal val, fler möjligheter att 
vara socialt mobila och som ett resultat av detta har unga människors 
sociala ursprung, enligt Pollock, inte längre lika stor betydelse som 
tidigare (a.a.).3 Beck (2001) menar att individualiseringen även präglar 
synen på familjen – som idag kan bestå av en mängd olika relationer – 
och arbetslivet där rutin och disciplin minskat i betydelse till förmån 
för mer flexibilitet och pluralitet.  

Ziehe (1989a) skisserar tre centrala drag i det, som han benämner, 
senmoderna samhället av relevans för studier av ungdomar: reflexivitet, 
görbarhet och individualisering. Vi erbjuds fler möjligheter att uttrycka 
och fundera över oss själva och vår identitet, något som kan upplevas 
både som en frihet och en belastning. Reflexiviteten tar sitt uttryck i 
expertkunskap om hur vi ska leva våra liv (Giddens 2005) och ställer 
krav på att vi reflekterar över de val vi gör. Görbarheten hänger sam-
man med den avtraditionalisering som i teorin innebär att allt upplevs 
som möjligt att realisera när normer, värden och traditioner som tidi-
gare fungerat som kollektiva guider i livet förlorar inflytande och luck-
ras upp (a.a.; Ziehe 1989a). Istället har vi allt mer individualiserade 
identiteter och livsprojekt där individer och individuella val ges större 

                                                     
3 Det kan vara värt att påpeka att det sociala ursprunget fortfarande har betydelse, men 

att skillnaden blir tydlig jämfört med tidigare generationer där bakgrund hade en mer 
predicerande kraft. 
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utrymme och där klass, etnicitet och kön inte har samma inflytande 
(Cieslik & Pollock 2002). Ju mindre traditionen besparar oss ansvar och 
beslutsfattande desto mer påträngande blir de egna beslutskonflikterna 
och medvetandet om den egna otillräckligheten, något som Ziehe be-
nämner ”kulturell friställning” (Ziehe 1989a; b). Den kulturella friställ-
ningen är positiv i bemärkelsen att individen inte längre behöver upp-
fatta sin identitet som förutbestämd, men det ökade glappet mellan 
förväntningar och reella möjligheter kan också upplevas negativt 
(1989b). Samtidigt som det finns flera handlingsmöjligheter är det reella 
handlingsutrymmet med andra ord för många individer begränsat, vil-
ket leder till ett förväntansgap – en klyfta mellan drömmar och verk-
lighet.  

Här finns en parallell till det av Durkheim myntade begreppet 
anomi, som modifierats av Merton och som används som benämning 
på den vilsenhet som uppstår när traditionella normer och måttstockar 
som reglerar beteendet inom ett visst socialt område undergrävs utan 
att ersättas av nya (Merton 1957). Enligt Merton uppstår anomi när det 
inte finns några tydliga normer som reglerar beteendet inom ett visst 
socialt område och begreppet kan användas för att beskriva de krav 
som ställs på en individs beteende när accepterade normer hamnar i 
konflikt med den sociala verkligheten (a.a.).  

När individuella faktorer blir allt viktigare och kollektiva faktorer 
förlorar kraft, blir den sociala världen oförutsägbar och full av risker 
(Furlong & Cartmel 1997). Den ökade frigörelsen från sociala nätverk 
och traditioner kan skapa en känsla av otrygghet. Parallellt med en 
ökad riskmedvetenhet och i takt med att riskerna blir allt mer indivi-
duella uppfattas misslyckanden och kriser som personliga tillkorta-
kommanden.  

Enligt Beck (2000a) är senmodernitetens viktigaste karakteristika 
försvagandet av kollektiva sociala identiteter. Människor i dagens sam-
hälle hävdar sin individualitet och kreativitet bland annat genom kon-
sumtionssätt (och tillhörande livsstilar) och den sociala identiteten ska-
pas i relation till fritid och konsumtion i större utsträckning och 
mindre av klasstillhörighet (Beck a.a.). Individualiseringsprocessen re-
presenterar en subjektiv försvagning av sociala band på grund av ökad 
mångfald av erfarenheter och dessa förändringar reflekteras i en indivi-
dualisering av livsstilar som även innebär ett ökat individuellt ansvar att 
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göra ”rätt” val.4 Möjligheterna att skapa sin identitet är fler för fler 
människor, en frihet som kan innebära större känsla av osäkerhet och 
där riskevaluering utgör en viktig komponent (Beck & Beck-
Gernsheim 2002). Andra menar att trots att ungdomar engagerar sig i 
en mängd aktiviteter finns det fortfarande tydliga mönster i urval av 
aktiviteter – exempelvis är kön och klasstillhörighet fortfarande viktiga 
i val av fritidsaktiviteter (Furlong & Cartmel 1997). Individualiserings-
processen har även medfört att social ojämlikhet och sociala orättvisor 
uppträder i individualiserad snarare än kollektiv form. Individualise-
ringen handlar inte bara om jakten på egennytta utan också (krav på) 
individuell tillfredsställelse och njutning (Sulkunen 1992). 

 Individen är och har varit den sociala enhet som det moderna väs-
terländska samhällets grundar sig på. Sulkunen (a.a.) har exempelvis 
påpekat att välfärdsstaten i sig själv är ett individualistiskt projekt som 
frigör individen och kärnfamiljen från ekonomiska beroendeförhållan-
den. I avhandlingens delstudier används individualiseringsbegreppet i 
studiet av samhällets hantering av problem; exempelvis i form av krav 
på individuellt utformade behandlingsplaner för ungdomar som place-
ras på särskilda ungdomshem och inslag av individtänkande i utfor-
mandet av det ungdomsinriktade alkohol- och drogförebyggande arbe-
tet.  

Risk 
Risk är ett annat centralt begrepp i beskrivningar av det nutida sam-
hället, ibland även kallat risksamhället (se exempelvis Beck 2000a). Ris-
ker är inte något nytt fenomen, tvärtom har en strategi i den industria-
liserade världen varit just att arbeta för att förbättra förutsättningarna 
för människors säkerhet och hälsa (exempelvis via välfärdssystemet), 
men riskmedvetenheten och oron för risker upplevs av många som 
större än tidigare (Slovic 2001). Riskerna har dock förändrats – sett ur 
ett befolkningsperspektiv är det exempelvis färre barn som riskerar att 
dö under sina första levnadsår – och framförallt har kunskap om risker 
(exempelvis vad vissa födoämnen eller aktiviteter medför för risker) 
ökat och spridit sig till allt fler. Information om risker sprids dagligen, 
via en mängd kanaler och med snabb fart nås stora delar av 

                                                     
4 Samtidigt finns de som menar att individens möjlighet att vara originell och unik 

minskat när allt fler har kommit att tillhöra en bred medelklass (se Sulkunen 1992). 
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befolkningen som för bara några decennier sedan inte hade haft tillgång 
till sådan information.  

Riskinformation tenderar att kompliceras av motstridiga expertutlå-
tanden och underminerar de val som individen måste göra vilket ökar 
känslan av osäkerhet. Osäkerheten hänger också samman med känslan 
av att förändringar i världen ligger bortom vår förståelse och kontroll 
(Miles 2003). Riskuppfattning i det moderna samhället tenderar dess-
utom att vara svåra, för att inte säga omöjliga, för gemene man att för-
nimma och kräver vetenskapliga instrument och teorier för att syn-
liggöras (Beck 2000a). Den explosionsartade tillväxten av vetenskapligt 
producerad riskinformation och de många gånger motstridiga resulta-
ten medför ett ökat tvivel på informationens tillförlitlighet (Bergmark 
2004). Genom institutionalisering av det radikala tvivlet förlorar den 
vetenskapliga informationen en del av sin auktoritet – kunskap förblir 
tillfällig och hypotetisk, allt är tillfälligt och kommer att ersättas av 
någonting nytt (Klingemann & Bergmark 2006). 5 

Riskmedvetenhet har blivit en statussymbol förbehållen västvärl-
dens industrialiserade länder, kunskap om risker är därför en viktig 
maktfaktor. Att hålla sig ajour med de risker vi utsätts för och ha rele-
vant kunskap för att undvika dem förutsätter riskkalkylering. Samti-
digt som riskkalkylering blir ett individuellt ansvar har många risker 
blivit mer globala och på så sätt ett gemensamt ansvar. Globala risker är 
på ett sätt kollektiva men de arenor där risker upplevs är lokala, vilket 
innebär att det fortfarande finns individuella skillnader i vilka risker 
människor utsätts för och upplever sig vara utsatta för (se Mitchell m.fl. 
2001).  

Ungdomstiden och identitetsskapandet beskrivs inte sällan i relation 
till risk och risktagande (se exempelvis Mitchell m.fl. 2001). Unga män-
niskor utsätts för risker och upplever osäkerhet som inte var en del av 
tidigare generationers vardag (Furlong 1998). Som beskrivits tidigare är 
upplevelsen för många individer att riskerna ökar, vilket kan relateras 
främst till ökad medvetenhet om risker. Men Beck (2000a) menar även 
att det uppstår nya former av personliga risker vilket hänger samman 
med att individen snarare än kollektivet står i centrum för riskerna.   

Samtidigt som vetskapen om att många unga utsätter sig för risker är 
utbredd är kunskapen om hur olika individer utvecklar ett mer perma-
                                                     
5 Ständig information om nya risker och inte sällan motstridiga resultat från 

vetenskapliga studier gör det omöjligt att undvika alla risker. Kraven på individen att 
kunna tillgodogöra sig information och kritiskt granska den är höga och människor 
tvingas selektera bland informationen.  
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nent riskfyllt beteende bristfällig, något som i förlängningen även på-
verkar förutsättningar för preventionsarbete. Dessutom finns skillnader 
i riskuppfattning – unga som inte själva uppfattar att deras beteende är 
problematiskt och/eller riskfyllt kanske inte är mottagliga för insatser 
(Whitehead 2005). Detta hänger även ihop med det faktum att risk-
fyllda och skadliga beteenden kan upplevas som rationella av individer 
som utövar dessa (a.a.) Man kan anta att unga inte nödvändigtvis sätter 
sin hälsa – och särskilt inte sin framtida hälsa – som första prioritet 
utan snarare saker relaterade till nuet; såsom identitet, autonomi och 
konsumtion.6 

Risk och njutning är begrepp som både kan beskrivas som varandras 
motsatser och som nära sammanlänkade. Inte sällan står de för två sidor 
av samma mynt där individen kalkylerar riskfaktorn i relation till den 
njutning som något medför.  

Distinktionen risk/njutning förefaller användbar för att förstå det 
sammanhang i vilket dagens insatser för att förebygga bruket av alko-
hol och narkotika befinner sig. Medan riskaspekten på bruk av alkohol 
och narkotika har varit fokus för flertalet studier har njutningsaspekten 
fått begränsad uppmärksamhet. Ett undantag är en svensk avhandling 
där ungdomars positiva och negativa uppfattningar om droger studeras 
i relation till deras eget bruk/egen droganvändning (se Karlsson 2006).  

I framställningen relateras riskbegreppet på olika sätt implicit till 
samtliga delstudier. I den första ligger fokus på ungdomarnas egna reso-
nemang kring alkoholens ”risker” (de studerade ungdomarna använder 
inte själva detta ord) men framförallt risk i relation till förutsättningar 
för preventionsarbete. Risker med alkohol och narkotika är utgångs-
punkten för och orsaken till preventionsinsatser samtidigt som männi-
skor i allmänhet och ungdomar i synnerhet tenderar att förlägga risker 
utanför sig själva eller åtminstone längre fram i tiden vilket rimligtvis 
påverkar förutsättningarna för det preventiva arbetet. I den andra del-
studien utgör risk en aspekt på hur man kan se och förstå ideella orga-
nisationers alkohol- och drogförebyggande arbete. Riskaspekter profile-
ras ofta när den individualiserade individen konfronteras med 

                                                     
6 Diskontering är ett begrepp som beskriver individers reduktion av ett framtida värde 

och som bland annat Bergmark (1996) använt för att förklara missbruksproblem. Det 
förefaller rimligt att ungdomars uppfattning om eventuella framtida problem 
relaterade till konsumtion av alkohol- och narkotika i stor utsträckning präglas av 
diskontering, där fördelar relaterade till nuet väger tyngre än eventuella negativa 
effekter i framtiden. 
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preventiva insatser.7 Vidare är inriktningen på riskgrupper, ambitionen 
om en förflyttning från nykterhetsrörelsens mer normativa strategier 
till mer neutral kunskap som baseras på individers risker (Tigerstedt 
1999) av relevans för delstudie II. 

Det förefaller även rimligt att riskbegreppet kan komma att utgöra 
en aspekt värd att ta i beaktande för förståelsen för och hanteringen av 
ungdomar på särskilda ungdomshem. Dels är risk ”…för att den unges 
hälsa eller utveckling skadas…” (§2 LVU) relaterat till brister i omsor-
gen eller förhållanden i hemmet, en orsak till placering enligt Lag 
(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Dels 
förefaller distinktionen risk/njutning användbar även när det gäller 
mer problematisk konsumtion där individen kan få verktyg att hitta 
andra njutningsaspekter och minimera sina risker.  

Evidensbasering 
Beskrivningar av det nutida, moderna samhället tenderar att lyfta fram 
vikten av en vetenskaplig bas för legitimering av samhällets olika prak-
tiker (se Bergmark 2005). Inom den medicinska traditionen har kraven 
på evidens – principen att alla åtgärder ska vara baserade på den mest 
tillförlitliga kunskap som vid beslutstillfället är tillgänglig – funnits un-
der lång tid. Under senare år har liknande krav på samlad kunskap som 
vilar på vetenskaplig (evidensbaserad) grund – även kommit att omfatta 
allt fler delar av det sociala arbetets praktik (se exempelvis Socialstyrel-
sen 2000, Söderholm Carpelan & Hermodsson 2004). Begreppen evi-
densbasering och evidensbaserad praktik (EBP) används i olika varian-
ter inom olika discipliner och är inte entydiga (Bergmark & Lundström 
2006). Inspirationen till EBP hämtas från den medicinska varianten, 
evidensbaserad medicin (EBM) vars grundstenar är integrering av resul-
tat av den bästa (enligt uppsatta regler för evidensbaserade studier) 
forskningen, klinisk expertis och patientens värderingar (Sackett m.fl. 
1997; Shlonsky & Gibbs 2004; Straus m.fl. 2005; Thyer 2004). Evidens- 
eller kunskapsbaserat socialt arbete präglas av utarbetande av riktlinjer, 
sammanställningar av effekter av insatser, införande av validerade verk-
tyg för bedömning av klienter och utvecklande av bedömningssystem 

                                                     
7 Det här kan ställas i relation till Sulkunens (1992) diskussion kring förändringar av 

vilka beslut som fattas i "privatsfären". Det finns en potentiell spänning mellan ökad 
individualisering och samhällets möjligheter att skydda medborgare från skador och 
risker, där ansvarsfrågan blir central. 
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(jmf. diagnostisering). Strävan efter en tydligare koppling mellan be-
hov, insatser och resultat är central. Detta förutsätter en tydlig och 
effektiv relation mellan forskning och praktik men ställer också krav 
på värdering eller gradering av befintlig forskning så att endast resultat 
från studier som uppfyller uppställda krav används (Reynolds 2000). 
EBP utgörs inte av statisk kunskap utan karakteriseras snarare av stän-
diga uppdateringar av information och förbättringar av praktiken i takt 
med vad nya forskningsresultat visar (Thyer 2004). Detta ställer i för-
längningen krav på praktiker att kunna tolka och använda forsknings-
resultat samt att ständigt uppdatera sig. Samtidigt lyfts vikten av prak-
tikernas erfarenheter av olika interventioner fram som en central del i 
processen för EBP (Gellis & Reid 2004). Med andra ord förutsätts öm-
sesidig uppdatering inom såväl forskningen som praktiken.  

Olika uppfattningar om hur EBP ska definieras har i USA och Stor-
britannien resulterat i två falanger som också kan skönjas i diskussio-
nen som förs i Sverige kring EBP. Den ena falangen lyfter fram inter-
ventionsforskning baserad på randomiserade, kontrollerade studier och 
som via en kvalitetshierarki av evidens och tydliga riktlinjer endast 
sorterar ut de studier som uppfyller kraven (Trinder 2000). Den andra 
falangen har en vidare definition av evidens, använder inte kvalitets-
hierarki och förlitar sig i högre utsträckning på praktikern att själv 
organisera sitt kunskapssökande (Bergmark & Lundström 2006). Den 
huvudsakliga skillnaden mellan de två falangerna gäller huruvida all 
kunskap, insamlad såväl via randomiserade kontrollerade studier som 
erfarenhetsbaserad, ska tas i beaktande eller om enbart den förra har 
tillräcklig evidens. 

I Sverige började begrepp som EBP att bli allt vanligare inom socialt 
arbete runt det senaste sekelskiftet (a.a.). Viktiga aktörer för etable-
ringen av begreppet EBP har varit CUS (Centrum för utvärdering av 
socialt arbete) och dess efterföljare IMS (Institutet för utveckling av 
metoder i socialt arbete). År 2001 gav regeringen Socialstyrelsen i upp-
drag att införa utvecklingsprogrammet Nationellt stöd till kunskapsut-
veckling inom Socialtjänsten. Syftet med programmet var att skapa 
strukturer för mer systematisk kunskapsuppbyggnad och  kunskaps-
spridning inom områden av relevans för socialtjänsten och det sociala 
arbetet. Det handlade om att svara mot kraven på empiriskt baserad 
kunskap av de insatser som erbjuds och de resultat de uppnår, där insat-
sernas värde, nytta och effekt för klienten är central (se Printz 2003).  

En invändning mot implementering av EBP är bristen på studier 
som uppfyller uppställda krav beträffande metodologisk kvalitet, vilket 
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av vissa förklaras med att det sociala arbetet i princip inte kan mätas. 
Det förefaller emellertid vara en annan diskussion som är av större vikt 
för det framtida arbetet med EBP, nämligen den om de förväntningar 
och förhoppningar som EBP kan infria (se Bergmark & Lundström 
2006; Bergmark 2007). Diskussionen handlar om huruvida det som 
utlovas verkligen levereras och om det finns fog för kritik av arbetet 
med framtagande av exempelvis riktlinjer (se Bergmark 2007 för en 
diskussion kring Nationella riktlinjer för missbruks- och beroende-
vård). Det är problematiskt om riktlinjer som per definition förutsätts 
ha utarbetats efter regler för evidensbaserad forskning och vars resultat 
därför anses vila på en vetenskaplig grund vid närmare granskning inte 
uppfyller uppställda krav. Samtidigt framstår evidensbaseringens krav 
på att alla för ämnet relevanta studier ska tas i beaktande som en ytterst 
tidskrävande och arbetsam uppgift. Mängden studier är ofta omfattande 
och av skiftande karaktär och kvalitet vilket ställer stora krav på arbe-
tet med att granska alla relevanta studier.  

Pedersen (2008) diskuterar EBP med utgångspunkt i missbruksbe-
handling och menar att en viktig förutsättning för att stärka evidensba-
seringen i behandlingsforskningen är att relatera EBP till verkligheten 
(”the real world”). Med exempel från empiriska studier visar han på 
skillnader mellan vad klienter erbjuds och vad de får, vad systemet be-
höver och vad klienterna behöver (exempelvis benägenhet att inte vilja 
ändra på bestämmelser gällande ett visst program för att anpassa efter 
klienters behov).  

En förutsättning för att kunna mäta effekter av behandlingsinsatser 
är att identifiera vad som är behandling och inte. Men behandlingsbe-
greppet inom det psykosociala området är diffust vad gäller på vilka 
vetenskapliga grunder insatserna vilar, vilka som kan/bör utföra denna 
behandling och vem/vilka den riktar sig till. I Socialstyrelsens natio-
nella riktlinjer för missbruks- och beroendevård presenteras dock ett 
förslag på kriterier för definition av behandling: evidens, kompetens, 
intention och terapeutisk kontext (Socialstyrelsen 2007,  s. 20). 

När det gäller behandling av vuxna missbrukare pekar Bergmark 
och Oscarsson (2000) på den mängd metoder som erbjuds, bristen på 
gemensamma nämnare och svårigheten att särskilja dessa insatser från 
insatser som inte är behandling. Ett sätt att hantera detta är att använda 
diffusa och vaga begrepp vid beskrivningen av metoder såväl till inne-
håll och utfall som på vilka teoretiska grunder de vilar. Användandet av 
ett begrepp betyder däremot inte säkerställandet av att dess innehåll är 
detsamma för alla dess brukare. Snarare kan det vara tvärtom, att defi-
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nitionerna skiljer sig avsevärt åt. Detta är vad som inom nyinstitutio-
nell teoribildning kallas lösa kopplingar (se exempelvis Hasenfeldt 
1983; Scott 2003; Weick 1976), vilket här betyder att det inte finns nå-
gon tydlig länk mellan vad man säger att man gör och det som verkli-
gen görs (jämför Bergmark & Oscarssons [1988] beskrivning av svensk 
missbruksbehandling som professionellt fält utan professionella). Lösa 
kopplingar får implikationer vid utvärderingar och jämförelser mellan 
exempelvis behandlingsmetoder och deras effekt. Det förefaller rimligt 
att tro att användandet av vaga och diffusa begrepp även kan vara ett 
sätt att hantera identifierandet av problem bland klienter, så som vid 
utformandet av screeninginstrument. I ett screeninginstrument som 
ADAD finns inte utrymme för nyanserade beskrivningar av exempelvis 
ungdomarnas problembild. Ett sätt att hantera detta är att använda 
begrepp som är tillräckligt vida och vaga för att täcka in en mängd 
olika definitioner. På så sätt tillgodoses kravet på införande av standar-
diserade instrument samtidigt som instrumentet är trubbigt nog för den 
praktik inom vilken ska användas. 

Ökade krav på evidens inom allt fler områden gäller även insatser 
som rör såväl förebyggande arbete som behandling av ungdomars alko-
hol och narkotikamissbruk. Exempel på föregivet evidensbaserad kun-
skap inom missbruksområdet är SBU:s (Statens beredning för medi-
cinsk utvärdering) kunskapssammanställning och värdering av befintlig 
forskning, samt de av Socialstyrelsen formulerade nationella riktlin-
jerna för missbruks- och beroendevård (Socialstyrelsen 2007).  I vid 
bemärkelse kan också användningen av standardiserade bedömningsin-
strument betraktas som en del av ambitionen att evidensbasera olika 
praktiker. Inom Statens institutionsstyrelses (SiS) verksamhet används 
ADAD för att få kunskap om ungdomar på särskilda ungdomshem och 
utformningen av ADAD präglas av en strävan efter samstämmighet 
mellan institutionerna. Såväl SBU som de Nationella riktlinjerna har 
dock kritiserats avseende deras pretentioner på evidensbasering (se 
Bergmark 2001; 2007). Det förefaller finnas anledning att ställa sig kri-
tisk till flera generella anspråk på evidensbaserad kunskap som florerat 
inom det psykosociala arbetet under senare år. Förmodligen hänger 
tveksamheter samman med skilda uppfattningar om vad evidensbaserat 
arbete är, eller uttryckt på ett annat sätt – de positioner som intagits 
visavi EBP förblir oartikulerade, definitioner av EBP saknas. Det finns 
en risk att begreppet används i så skilda sammanhang att det förblir 
oklart vad det refererar till.  
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Trots svårigheter att genomföra och jämföra utvärderingar av be-
handlingsmetoder inom det sociala fältet är antalet effektstudier av be-
handlingsinsatser för missbruksproblem relativt omfattande. När det 
gäller ungdomar är dock mängden effektstudier mer begränsad (se 
Bukstein & Winter 2004) och de studier som genomförts har inte sällan 
metodologiska brister såsom olika behandlings- och uppföljningstider, 
skillnader i hur ett ”gott” resultat mäts och begränsad användning av 
standardiserade instrument (a.a.). Utvärderingar från USA visar att 
mellan 50 och 70 procent av ungdomarna som vårdats för missbruks-
problem är tillbaka i missbruk inom de tre första månaderna efter be-
handling (Godley 2002; Cornelius 2003). En kritik som lyfts fram är att 
behandling av ungdomar i stor utsträckning inte har utvecklats speci-
fikt för målgruppen, utan snarare är en direktöversättning av insatser 
utvecklade för vuxna (Lowman 2004). En översikt över nationell och 
internationell forskning av institutionsbehandling av ungdomar visar 
att det generellt är sämre effekter för ungdomar som vårdas på institu-
tion jämfört med öppenvårdsinsatser (en förklaring till skillnaderna kan 
dock vara selektionseffekter, det vill säga att ungdomar med tyngre 
problematik placeras i slutenvård) (Andreassen 2003).  

Sammanfattning 
Tre begrepp med beröringspunkter till teorier om nutida, moderna 
samhällen har lyfts fram: individualisering, risk och evidensbasering. 
Individen har en central roll i det moderna samhället och individualise-
ringen reflekteras i såväl förändringar av sociala institutioner som rela-
tionen mellan individen och samhället. Avtraditionaliseringen har gett 
individen större handlingsutrymme att själv påverka sin framtid, men 
kan också beskrivas som ökade krav på individen när traditionella, 
kollektiva markörer förlorar sin kraft. Riskmedvetenhet och riskin-
formation utgör andra centrala element som påverkar individens age-
rande i förhållande till samhället. Ungdomars syn på och hantering av 
riskinformation är av stor betydelse för möjligheter att påverka bruk av 
alkohol och narkotika.  Individualisering och risk relateras i avhand-
lingens delstudier till förutsättningarna för det alkohol- och 
drogpreventiva arbetet; där antas förändringar i synen på individen och 
risk i relation till njutning samt risk relaterat till osäkerhet påverka 
utformningen av det preventiva arbetet såväl avseende utformning som 
dess möjligheter att uppnå förväntade resultat.  Strävan efter evidens 
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och vikten av en vetenskaplig bas för legitimering av olika samhälls-
praktiker har dels beskrivits mer generellt och dels i relation till pre-
ventionsarbete. Arbetet med en tydligare koppling mellan behov, insats 
och resultat kan relateras till utarbetande av validerade verktyg såväl 
för att bedöma klienter som för att utarbeta fungerande förebyggande 
insatser.  

 

UNGDOMAR, ALKOHOL OCH NARKOTIKA 
 
Ungdomar är och har varit föremål för studier inom flera forsknings-
fält. Medan man inom exempelvis sociologin i stor utsträckning foku-
serat på ungdomskultur har forskning i socialt arbete av naturliga skäl 
haft ungdomars problem och samhällets hantering av dessa som främsta 
forskningsobjekt. Vad som definieras som problem relaterat till ung-
domar i olika sammanhang och tidsepoker är bland annat avhängigt 
vuxensamhällets normer och värderingar. Historiskt sett har discipline-
ring varit ett ledord i hanteringen av ungdomar med problem (se Levin 
1998). Problem relaterade till skola och familj men även brottslighet 
och missbruk, samt riskabla sexuella beteenden utgör de vanligast före-
kommande när det gäller ungdomar (Jessor 1998). I fokus för framställ-
ningen här ligger synen på och hanteringen av ungdomars konsumtion 
av alkohol och i någon mån även ungdomars konsumtion av narkotiska 
preparat. Dessa potentiella problemområden kommer av detta skäl att 
uppta en stor del av föreliggande kapitel.  

Som rubriken anger behandlas här ett på många sätt vitt spektum 
som inbegriper såväl mer eller mindre legitim konsumtion av alkohol 
som starkt stigmatiserat narkotikamissbruk. Trots att samhället, via 
olika regleringar avsedda att försvåra möjligheten för minderåriga att 
införskaffa alkohol, söker begränsa konsumtionen och trots att många 
vuxna anser att unga bör skyddas från alkohol (se Hübner 2001) är 
alkoholkonsumtionen bland ungdomar utbredd (se exempelvis CAN 
2007). I jämförelse med många andra länder är restriktionerna kring 
försäljning av alkohol i Sverige omfattande. Försäljningsmonopolet är 
kanske det mest tydliga, men även införselkvoter och serveringstill-
stånd.  

När det gäller vuxna är skillnaden i synen på konsumtion av alkohol 
respektive narkotika tydlig. Alkohol är en naturlig del av det sociala 
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umgänget för en klar majoritet av den vuxna befolkningen. Förvisso 
finns vissa restriktioner vad gäller tillgänglighet och införsel från utlan-
det, men den sociala toleransen för bruk av alkohol är hög. Medan 
bruk av alkohol i den vuxna befolkningen är relativt normaliserat, är 
narkotika såväl olagligt som moraliskt förkastligt. Detta innebär att 
bruk av narkotika, med få undantag (se exempelvis Rödners m.fl. (2007) 
studie om unga vuxna narkotikaanvändare) uppfattas som avvikande 
och förknippat med problem. Det råder med andra ord en stark skilje-
linje mellan alkoholens och narkotikans juridiska och moraliska status i 
samhället. Beskrivningar av ungdomars konsumtion av såväl alkohol 
som narkotika tenderar att fokusera på det problematiska även om det 
finns en rad undantag, exempelvis studier som belyser alkoholens (och 
delvis narkotikans) betydelse för ungdomar (se exempelvis Lalander 
1998; Rödner m.fl. 2007). En allmänt utbredd syn är att yngre ungdo-
mar bör skyddas inte bara från narkotika utan även från konsumtion 
av alkohol. Den skarpa skiljelinjen mellan alkohol och narkotika avse-
ende vuxna är alltså inte lika tydlig när det handlar om attityder till 
ungdomars konsumtion.  

Forskning om alkohol – såväl konsumtionsvanor som samhällets in-
satser för att förhindra problem av densamma – har lång tradition i 
Sverige. Alkoholens historik och (miss)brukets roll i samhället lämnas 
dock utanför den fortsatta texten. Nämnas kan dock att den svenska 
alkoholpolitiken har karakteriserats och gör så fortfarande av restrik-
tioner kring försäljning och bruk av alkohol. Problem relaterade till 
alkoholkonsumtion är ett av de största samhällsproblemen i Sverige 
och beräknas årligen kosta samhället åtskilliga miljarder (se Jarl m.fl. 
2006).  

En viktig förändring av den svenska alkoholpolitiken skedde efter 
EU-inträdet då en ny alkohollag trädde ikraft. Förändringen innebar att 
Vin och Sprits monopol på tillverkning och partihandel samt import 
och export avskaffades samt att Systembolagets monopol på försäljning 
till restauranger och andra med serveringstillstånd upphörde (FHI & 
CAN 1998). Det förra decenniets förändringar av öppettider och ökade 
införselkvoter tillsammans med en ökad konsumtion8 och förändrade 
dryckesvanor kan tolkas som en liberalisering av inställningen till al-
kohol. En sådan liberalisering skulle förändra möjligheterna att bedriva 
och lyckas med insatser för att förebygga ungdomars konsumtion. Med 

                                                     
8 Konsumtionen av alkohol ökade stadigt i Sverige från EU-inträder till år 2005 

(Boman m.fl. 2006).  
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en allt mer utbredd vardagskonsumtion, med ökad tillgänglighet och 
när moraliska aspekter till viss del förlorat kraft, begränsas såväl insat-
sernas innehåll som trovärdighet. Boman m.fl. (2006) visar dock i en 
studie som jämfört svenskarnas inställning i fråga om alkoholpolitik år 
2001 och 2005, på en mer restriktiv inställning. Om och i så fall hur de 
senaste årens konsumtionsförändringar och förändringar i fråga om 
inställning till alkoholpolitik påverkar ovan nämnda förutsättningar för 
preventionen i någon annan riktning än det som skisserats här återstår 
att se. 

De regelbundet återkommande konsumtionsmätningarna visar på 
betydande förändringar i svenskarnas konsumtionsvanor (se Boman 
m.fl. 2006). Fram till år 2005 ökade den totala konsumtionen i Sverige, 
en trend som bröts år 2005, dock med en marginell minskning (a.a.). 
Förändringarna rör dock inte bara mängden alkohol utan även vad 
svenskarna dricker. Konsumtionen av vin och starköl har ökat medan 
konsumtionen av folköl och starksprit, sett ur ett längre perspektiv, har 
minskat (a.a.; CAN 2007). Jämförelser med andra länder kompliceras 
av att försäljningsstatistiken som används som mått på konsumtionen 
är uppbyggd på olika sätt beroende på hur alkoholhanteringen är orga-
niserad, men även på skillnader i alkoholhalt i vissa drycker och hanter-
ing av oregistrerad alkohol (se CAN 2006). Med dessa förbehåll kan 
dock nämnas att svenskarnas konsumtion av alkohol är betydligt lägre 
än i de flesta andra länder och sett ur ett längre tidsperspektiv har alko-
holkonsumtionen generellt minskat i traditionella så kallade vinländer 
medan konsumtionen i så kallade ölländer och Norden (förutom Dan-
mark) sedan mitten av 1970-talet ligger relativt stabilt (a.a.).   

Ungdomars konsumtion mäts sedan 1970-talet i de årliga skolunder-
sökningarna (åk 9 i grundskolan representeras varje år, åk 6 vartannat 
och gymnasieskolans åk 2 årligen sedan 2004). Den totala konsumtio-
nen ökade för såväl pojkar som flickor fram till början av 2000-talet. 
Resultaten från 2007 års mätningar visar på en fortsatt svag minskning i 
andelen alkoholkonsumenter9 bland ungdomar i åk 9; knappt två 
tredjedelar av ungdomarna svarade att de konsumerar alkohol (61 pro-
cent för pojkarna och 66 för flickorna) (Fender & Hvitfeldt 2008). 
Bland gymnasieungdomarna var andelen alkoholkonsumenter 83 pro-

                                                     
9 För att räknas som alkoholkonsument räcker det att vederbörande ha svarat att de 

”en gång om året eller mer sällan” dricker antingen ett glas öl, 2 cl vin, 2cl 
blanddrycker eller 2 cl sprit (Fender & Hvitfeldt 2008). 
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cent för pojkar och 85 för flickor, vilket var en svag konsumtionsned-
gång jämfört med åren innan (a.a.).  

Enligt en europeisk skolundersökning från år 2003 ligger svenska 
ungdomars (15–16 år) alkoholkonsumtion i de lägre regionerna när det 
gäller antal konsumtionstillfällen de senaste 30 dagarna (lägst i ålders-
gruppen 17–18 åringar som studerats särskilt i åtta europeiska länder, 
Andersson m.fl. 2007), men högt när det gäller berusningskonsumtion 
(bland de högre för åldersgruppen 17−18 år) (Hibell m.fl. 2007).  

En vanlig indelning när det gäller dryckesmönster är att skilja på 
våta och torra kulturer (Room 1996; 2001). I våta kulturer tillhör alko-
hol vardagen, den konsumeras tillsammans med mat, barn lär sig dricka 
tillsammans med föräldrarna och berusning är ovanligt. I torra kultu-
rer, dit den svenska brukar räknas, omges alkohol av regleringar och 
restriktioner. Alkohol konsumeras vid speciella tillfällen och då ofta i 
stora mänger och berusningskonsumtion är vanlig. I dessa kulturer 
introduceras alkohol ofta till ungdomar av jämnåriga och inte av för-
äldrar eller andra vuxna. Den skarpa kontrasten mellan så kallade 
”våta” och ”torra” kulturer har på senare år kommit att kritiseras (se 
Room 2001). Dels kan alkoholens olika användningsområden – både 
livsmedel och rusmedel – förekomma i såväl våta som torra kulturer 
(även om ett av användningsområdena tenderar att vara vanligare än 
det andra). Dels är det svårt att i vår tids globaliserade värld tala om 
isolerade kulturer, studier visar på en ökad konvergens i konsumtions-
nivåer i Europa (a.a.).  

I Sverige är såväl bruk av narkotika som innehav och försäljning 
förbjudet enligt lag. Framförallt när det gäller ungdomar och narkotika 
uppstår ofta något som kan beskrivas som moralisk panik. I viss be-
märkelse tycks paniken ha minskat i takt med att narkotika exponeras 
(exempelvis i media) på något mindre marginaliserande sätt än tidigare. 
Samtidigt uppfattas narkotikaanvändning bland ungdomar fortfarande 
som något problematiskt och presenteras inte sällan i form av sensa-
tionsnyheter. 

 I realiteten är det dock få ungdomar som använder narkotika: i åk 9 
är det enbart fem till sex procent som har använt narkotika (år 2007 
hade fem procent av pojkarna respektive fyra procent av flickorna an-
vänt hasch/marijuana (cannabis) och en procent av pojkarna och flick-
orna hade använt ecstasy, Fender & Hvitfeldt 2008). Även bland ung-
domar i gymnasieskolans åk 2 är det få som, enligt CAN:s årliga skol-
undersökningar, har använt narkotika. Bland pojkarna var andelen som 
använt hasch/marijuana (cannabis) 16 procent, övriga preparat låg på 

 30 



mellan en och två procent. Andelen som använt hasch/marijuana (can-
nabis) bland flickorna var 12 procent och övriga preparat hade inga 
eller enstaka procent använt (a.a.). Jämförelser mellan ett antal europe-
iska länder visar att svenska ungdomars konsumtion av narkotika är 
lägst bland de studerade länderna (Andersson m.fl. 2007). I Frankrike 
uppger en tredjedel av ungdomarna regelbunden användning av narko-
tika, i Italien är motsvarande andel en fjärdedel medan endast tre pro-
cent av svenska ungdomar uppger att de regelbundet använder narko-
tika (a.a.). 

Studier av ungdomars dryckesmönster  
Fram till 1990-talets första hälft var forskning om hur mycket och vad 
ungdomar konsumerar – så kallade konsumtionsundersökningar – 
dominerande i Sverige. Sedan mitten av 1990-talet har kvalitativ 
forskning med frågor som varför, hur och på vilket sätt ungdomar (och 
unga vuxna) konsumerar ökat i omfattning. Däribland återfinns Norell 
och Törnqvists (1995) avhandling där unga vuxna intervjuats om sin 
relation till och funderingar kring alkohol och berusning, Lalanders 
(1998) avhandling om alkoholens betydelser i olika ungdomsgrupper, 
och Abrahamssons (1999) kultursociologiska studier av unga vuxnas an-
vändning av alkohol. På senare år återfinns bland annat Fondén och 
Satos (2005) studie om ungdomars erfarenheter av narkotika och sam-
hälleliga föreställningar om desamma, Tryggvessons (2004) studie kring 
förväntningar på och erfarenheter av berusning och våld bland unga 
vuxna och Abrahamssons studier (2003a; 2003b; 2004) av ungdomars 
användning av och uppfattningar om alkohol samt Bogrens (2006) av-
handling om kulturella aspekter av alkohol- och narkotikaanvändning i 
Sverige. En tydlig förändring är att fokus inte längre enbart riktas mot 
problemkonsumtion, varken när det gäller alkohol eller narkotika. 
Flertalet studier fokuserar istället erfarenheter av och upplevelser i rela-
tion till bruk av alkohol samt alkoholbruk med utgångspunkt i olika 
livsstilar och ungdomskulturer.  

Bruk av alkohol är en viktig del i socialiseringsprocessen in i vuxen-
världen (se exempelvis Demant & Järvinen 2006) men behovet av utle-
velse är också en viktig aspekt – att experimentera med och leva ut si-
dor som man kanske inte vill/vågar i nyktert tillstånd. Exempelvis 
uppfattar många att det är lättare att ta kontakt/inleda relationer med 
alkohol i kroppen. Alkoholpåverkan kan också användas som ursäkt 
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för vissa beteenden, som inte skulle ha varit legitima i nyktert tillstånd. 
Detta brukar beskrivas som att alkoholen har en ”time-out”-funktion 
(se MacAndrew & Edgerton 1969) med kulturella variationer, det vill 
säga som kan se olika ut i olika dryckeskulturer. ”Time-out” funktio-
nen kan relateras till Zizeks (1999) beskrivning av explicita och outta-
lade regler som två perspektiv på regler och normer som är beroende av 
varandra i en dialektisk relation. Explicita regler är de som är ned-
skrivna medan de outtalade reglerar allt annat beteende. Berusningens 
time-out funktion skapar ett utrymme för andra tolkningar av framför-
allt outtalade regler, exempelvis ursäktas beteenden som slagsmål och 
sexuella kontakter i större utsträckning om individerna vid tillfället 
varit berusade (se Room 2002). Men även explicita regler kan i vissa fall 
anpassas med hänvisning till alkoholbruk, exempelvis har förövare i 
våldtäktsmål där flickan varit berusad fått mildare straff. 

Skillnaden mellan så kallade våta och torra alkoholkulturer (se ovan) 
har på senare år minskat som ett resultat av en generell konvergens av 
konsumtionsnivåer och dryckesmönster i Europa (se Room & Mäkelä 
2000). Traditionellt våta dryckeskulturer uppvisar minskad konsum-
tion och torra en ökad. Exempelvis har konsumtionen av vin − vilket 
av många uppfattas som något som främst konsumeras i samband med 
måltider – ökat i Sverige (Boman m.fl. 2007; CAN 2007). I Frankrike, 
som varit (och är?) ett av de tydligaste exemplen på en våt dryckeskul-
tur, har konsumtionen (baserad på försäljningsstatistik) av alkoholhal-
tiga drycker minskat markant såväl bland vuxna som bland ungdomar 
(CAN a.a.). Internationella jämförelser mellan ungdomars intensivkon-
sumtion (beräknat på hur ofta man dricker fem definierade ”drinkar” 
de senaste 30 dagarna) visar att svenska ungdomars konsumtion ligger 
relativt lågt jämfört med övriga europeiska länder, Irland och Storbri-
tannien ligger högst och Frankrike tillhör de länder med lägst före-
komst av intensivkonsumtion (a.a.).  

Det saknas dock studier om huruvida vardagskonsumtionen har 
ökat i Sverige. Eventuellt skulle Room och Mäkeläs (2000) resonemang 
om hur människor i kulturer där alkohol traditionellt förknippas med 
fester, i det moderna samhället tenderar att öka sin vardagskonsumtion 
samtidigt som de har kvar den mer traditionella festkonsumtionen (be-
rusningskonsumtion), kunna användas på svenska förhållanden. 

Alkoholbrukets utlevelsedimension kan relateras till det som 
Lalander (1999) beskriver som den ”hedonistiska människan” som sät-
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ter njutning och utlevelse främst. Lalander använder det moderna10 
samhällets krav på ändamålsenliga, funktionella och nyttiga handlingar 
för att kontrastera mot det slösaktiga frosseriet där också alkoholens 
utlevelse och njutningsaspekt blir avvikande.  I det nutida samhället 
kan, menar jag, dock utlevelse och kontroll betraktas som en dimen-
sion vars båda poler är viktiga för förståelsen av alkoholbruk i det nu-
tida Sverige. Det moderna (nutida) samhället har förvisso starka inslag 
av rationalitet, men njutningsaspekten är betydande i uttryckandet av 
individualiteten.  

I avhandlingens första delstudie belyses utlevelseaspekten på alko-
holbruk. Delstudien är uppbyggd kring distinktioner som används för 
att beskriva hur individer skapar tillhörighet – ett sätt att tänka i termer 
av ”vi och dom” (jfr Maffesoli 1993).  

Samtidigt som ungdomars konsumtion av alkohol är en del i vuxen-
blivandet har den gängse uppfattningen varit och är fortfarande att 
samhället bör arbeta för en senare alkoholdebut och begränsad kon-
sumtion (se Hübner 2001; kommande). Därför avsätter samhället resur-
ser för att på olika sätt förebygga ungdomars alkohol- (och drog-) kon-
sumtion, vilket är temat för nästa avsnitt. 

Ungdomsinriktad alkohol- och drogprevention11 
Förebyggande arbete eller prevention har en lång tradition i Sverige. 
Tanken att genom tidiga samhälleliga insatser förhindra såväl fysisk 
som psykisk ohälsa samt social missanpassning sträcker sig tillbaka till 
sent 1800-tal (Sahlin 1999). En rad olika insatser har gått och går fortfa-
rande under benämningen förebyggande arbete. Gemensamt för de 
preventiva åtgärderna vars avsikt är att motverka att ett problem upp-
står är att de står för något positivt och framåtsyftande (a.a.). Det före-
byggande arbetet har ingen tydlig koppling till en särskild yrkeskår 
eller institution, vilket bidragit till avsaknaden av tydliga gränser för 
vad som är förebyggande insatser och inte. Vaga definitioner av be-
greppet kompenseras av dess positiva mål (att förhindra problem) och 

                                                     
10 Min tolkning är att Lalander med ”moderna samhället” avser det industrialiserade 

samhället och (åtminstone inte nödvändigtvis) det nutida samhället.  
11 Preventionsbegreppet används här, trots att det omfattar hela spektrumet från 

allmänprevention till tertiär, som synonymt med förebyggande arbete och avser 
därmed inte behandlingsinriktade insatser (vilket behandlas under rubriken Placering 
på särskilt ungdomshem).  
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ekonomiska effektivitet (jämfört med behandlingsinsatser när problem 
väl har uppstått), men även av jämförelser med eller hot om vad som 
skulle ske om man lät bli att göra något. Sahlin (a.a.) menar att det pre-
ventiva arbetet framställs som vetenskapligt grundat och att detta har 
betydelse för dess legitimitet.  

Historiskt sett har preventionsarbetet i Sverige varit starkt präglat 
av nykterhetsrörelsen12 (Sutton 1998), med tydliga kopplingar till reli-
giösa rörelser (se Johansson 1980). Under början av 1800-talet var mått-
lighetsprincipen dominerande. Utöver det kristna budskapet användes 
medicinska och nationalekonomiska argument (a.a.). Mot slutet av 
1800-talet växte det fram en rad nya organisationer med internationell 
anknytning, samtidigt som olika religiösa dissentersamfund13 växte sig 
starka. År 1889 grundades Allmänna Svenska Nykterhetsförbundet och 
så småningom kom nykterhetsrörelsen att bli en av de mäktigaste 
intressegrupperna i svensk politik (Frånberg 1985). Sett ur ett historiskt 
perspektiv är nykterhetsrörelsens ställning idag försvagad, men mora-
liska aspekter på konsumtion av alkohol förekommer fortfarande i 
vissa situationer och för vissa människor, trots att folkhälsoaspekten 
fått en allt mer dominerande position.  

Synen på ansvarsfrågan när det gäller missbruk har delvis förändrats 
över tid. Frågan om individens ansvar hänger samman med synen på 
missbrukets orsaker. Exempelvis har ansvarsfrågan tenderat att förskju-
tas från individen i tider då missbruk betraktats som ett uttryck för en 
sjukdom (Abrahamsson 1999), medan man i andra tider har sett miss-
bruk som något individen själv kan ändra på.  Room (2003) visar dock 
på att sjukdomssynen och ansvarsfrågan inte behöver stå i motsats till 
varandra utan även kan förekomma parallellt. I kulturer där individua-
lism är en självklarhet, har individen rätt att styra över sitt liv men har 
också ansvar för sina handlingar, oavsett om missbruket ses som en 
sjukdom eller ej (a.a.).  

Vad som uppfattas som problem, uppfattningar om vad som för-
hindrar uppkomsten av desamma och vilka metoder som i en given tid 
är möjliga och legitima, skapar förutsättningarna för det förebyggande 
arbetet (se Sahlin 1999; Bergmark & Oscarsson 1990). En annan viktig 
dimension i preventionsarbetet är huruvida insatserna avser ändra indi-
viders beteende för att främja deras utveckling (ett folkhälsoperspektiv) 
eller om insatserna avser skydda samhället från hotfulla individer. 

                                                     
12 Nykterhetsrörelsen är fortfarande en aktör, men något försvagad. 
13 Det vill säga andra kristna trossamfund än statskyrkan (här svenska kyrkan). 
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Ramarna för vilka insatser som aktualiseras och vad dessa skall uppnå 
är begränsade och har beskrivits av Bergmark och Oscarsson (1990) 
som det diskursiva utrymme mellan det genomförda och det omöjliga 
inom vilket insatser kan artikuleras. Detta kan förklara varför 
insatserna, trots bristande effekt, återkommer i stort sett oförändrade. 
Legitimiteten erhålls till stor del av insatsernas goda avsikter att skydda 
människor och påverkas i låg utsträckning av insatsernas många gånger 
bristande resultat just på grund av att alternativet – att inte göra något – 
förefaller otänkbart.  

Uppfattningen att vissa grupper har större behov av att skyddas av-
seende alkoholens skador, har sina rötter i de individuella behovsbe-
dömningar av lämpliga ransoner som utövades under 1900-talets första 
hälft (Bruun 1985). Idag lyfts framförallt ungdomar fram som en viktig 
målgrupp. Att iscensätta förebyggande insatser med tydliga ideologiska 
förtecken och utan krav på effekter förefaller dock allt svårare att för-
svara när kraven på vetenskaplighet ökar. Samtidigt som många är ense 
om att förebyggande insatser för ungdomar är av stor vikt har insat-
sernas innehåll och i förlängningen dess effekter, tidigare inte studerats 
i någon större utsträckning, bristen på systematiska utvärderingar har 
varit stor. Då allt fler områden omfattas av kraven på evidensbasering 
har även preventionsinsatser kommit att utvärderas i jakten på funge-
rande metoder. På senare år, framförallt internationellt, har ett antal 
experimentella studier och systematiska översikter publicerats, varav de 
allra flesta visar att insatserna inte är effektiva. Invändningar mot att 
överföra dessa resultat på det praktiska arbetet handlar exempelvis om 
diskrepansen mellan experimentella förhållanden och den verklighet 
där insatserna skall användas – den klassiska motsättningen mellan ex-
tern och intern validitet.  

Preventionsinsatser specifikt riktade till ungdomar sker i stor ut-
sträckning i skolan, integrerade i undervisningen eller i form av sär-
skilda temadagar. Skolbaserad alkohol- och drogprevention är något 
som majoriteten av ungdomar i västländer möter under sin skoltid 
(Cuijpers 2002). Idag omfattar inte sällan dessa insatser såväl alkohol 
som narkotika, medan man tidigare främst inriktade sig på alkohol. På 
1950-talet inriktades preventionsinsatserna på att öka ungdomarnas 
kunskap om alkoholkonsumtionens negativa effekter. De första pre-
ventionsprogrammen i Sverige utarbetade för skolan utgick från be-
greppen kunskap, attityd och beteende, trots att det saknades empiriska 
bevis på positiva effekter (Edwards 1996). I utvecklingen av det före-
byggande arbetet har träning av social kompetens integrerats med 
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information om alkohol och narkotika och dess konsekvenser med 
målet att stärka ungdomarnas självkänsla och att öva sig i att våga säga 
nej till droger. På senare år har insatser där ungdomar får lära sig 
hantera situationer där alkohol (och narkotika) förekommer blivit 
vanligare. Teorier om den sociala miljön och dess påverkan har bidragit 
till metoder som utgår från bland annat ungdomarnas omgivning, 
kamraters beteenden, föräldrars konsumtion, massmediers påverkan. 
Genom träning i att motstå socialt tryck och erbjuda olika 
handlingsalternativ försöker man stärka ungdomarna att våga avstå från 
alkohol och narkotika. Andra metoder fokuserar på individers 
känslotillstånd och arbetar med att förstärka självkänslan, klargöra 
värderingar och beslutsamhet. På senare år har allt fler preventiva 
insatser kommit att involvera föräldrar, då det visat sig att deras 
kunskap och attityder är en viktig komponent för att lyckas påverka 
ungdomarna.14 Karlssons (2006) sammanfattning av olika 
preventionsstrategier (med utgångspunkt i skolbaserad alkohol- och 
drogprevention), vad de avser förändra och hur, ger en överskådlig bild 
av vilka insatser som är aktuella idag. Insatserna delas grovt in i 
informationsinsatser, stödjande/stärkande insatser och psykosocialt 
inriktade insatser. Informationsinsatser avser fylla kunskapsluckor om 
effekter av alkohol- och narkotikabruk. Stödjande insatser riktar in sig 
på personliga problem och arbetar för att exempelvis förbättra 
individers självkänsla. Avsikten med psykosociala insatser är att ge 
individer verktyg för att exempelvis kunna stå emot grupptryck och 
kunna säga nej (för mer detaljerad beskrivning, se Karlsson 2006). 

Den skolbaserade alkohol- och drogpreventionen utformas på olika 
sätt, men följer ofta ett undervisningsunderlag; i Sverige exempelvis 
VÅGA (svensk version av det amerikanska DARE15) eller ANT 
(undervisning i alkohol, narkotika och tobak). En utbredd tanke är att 
tidiga och ofta förekommande tillfällen där skolungdomar får lära sig 
om negativa konsekvenser av användning av alkohol och droger ska 
minska risken att de börjar konsumera (Bergmark 2004; Karlsson 2006).  

                                                     
14 Detta kan relateras till att ungdomar idag möter fler människor, ingår i fler 

sammanhang och således influeras av ett stort antal källor vilket kan innebära att 
föräldrars auktoritet kan ifrågasättas. 

15 DARE (Drug Abuse Resistance Education) utarbetades på 1980-talet i Los Angeles i 
ett samarbete mellan polis och skola. Programmet ska ge ungdomar information om 
droger och dess skador samt kunskap om hur de ska kunna säga nej till droger 
(Lindström 1996).  
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Internationella studier16, bland annat från USA, visar dock att det 
inte finns något enkelt samband mellan drogundervisning och drogva-
nor (Lindström & Svensson 1998). Traditionell, upplysande undervis-
ning om alkohol och narkotika har inte nått upp till förväntade effek-
ter på ungdomars beteende (FHI 2007). I utvärderingar av amerikanska 
DARE har man funnit ytterst begränsad effekt (Ennett m.fl. 1994; 
West & O’Neal 2004). Andra studier har visat att det är lättare att på-
verka attityder och kunskap än beteende (White & Pitts 1998), samti-
digt visar utvärderingar att attityder och värderingar inte påverkas av 
enstaka undervisningstillfällen eller temadagar. Under de senaste de-
cennierna har en rad internationella utvärderingar framförallt från USA 
presenterats men resultaten är ofta tvetydiga när det gäller vilka insatser 
som är effektiva (se Tobler m.fl. 2000). Studier som gjorts för att för-
söka mäta effekter av informationsinsatser i skolor har visat begränsad 
effekt (se Ferrer-Wreder m.fl. 2005; Grant 1986; Lindström & Svensson 
1998; Svensson, Svensson & Tops 1998; White & Pitts 1998). Vissa 
studier har även visat att ökad kunskap kan få motsatt effekt, det vill 
säga ökad konsumtion (Lindström & Svensson 1998) och vissa informa-
tionsinsatser har visat sig påverka attityder, men inte konsumtionen. 

En för Sverige viktig aktör i sammanhanget är Statens folkhälsoin-
stitut (FHI). FHI har lanserat det så kallade multifaktoriella perspekti-
vet som de menar har stöd i internationella forskningsresultat som pe-
kar på risk- och skyddsfaktorer som dels kan förklara varför problem 
uppstår (orsaker) och dels hur de skall motverkas (se FHI 2007). Det 
multifaktoriella perspektivet innebär behov av flera samverkande insat-
ser för att förhindra eller motverka problem, och exempel på funge-
rande insatser som lyfts fram är policyarbete (personal, föräldrar och 
elever har gemensam plan för det förebyggande arbetets mål och in-
riktning), lärarnas engagemang men också kartläggning av problem och 
samverkan med föräldrar (FHI 2006). Mot bakgrund av den forskning 
som finns tillgänglig förefaller det något oväntat att FHI kommer fram 
till slutsatsen att tre komponenter av betydelse för preventionsforsk-
ningen går att urskilja (dessa är enligt FHI: samtalsbaserad undervisning 
om alkohol och andra droger, innehållsrik och strukturerad fritidsverk-

                                                     
16 Vetenskapliga studier om vilka insatser i skolan som kan förebygga alkohol- och 

narkotikaproblem hos ungdomar är med få undantag utländska (FHI 2003). Att 
omsätta resultat från andra länder och där insatserna inte överensstämmer exakt med 
svenska versioner och svenska förhållanden är inte helt okomplicerat. Det förefaller 
dock relevant att inhämta den kunskap som finns på området, även om en 
anpassning till lokala förutsättningar ibland är nödvändig. 
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samhet, samarbete mellan elevhälsan och den pedagogiska verksamhe-
ten) FHI 2003.  Förvisso överensstämmer vissa av FHI:s slutsatser med 
resultat från internationell forskning, men att så precist urskilja tre 
komponenter är möjligen att förenkla förutsättningarna för preven-
tionsarbetet.  

Via utvärderingar av insatser har man försökt hitta vilka insatser 
som är effektiva och inte, men vilka de verksamma komponenterna är 
har inte studerats i någon större utsträckning (Cujipers 2002). Undan-
tag finns för vissa preventionsprogram men det är problematiskt att 
överföra såväl program som dess resultat från ett land till ett annat och 
dessutom har flera av programmen utvecklats i forskargrupper och kan 
vara svåra att anpassa till verklig skolmiljö (a.a.).  

Toblers m.fl. (2000) meta-analys av 207 skolbaserade preventions-
program visade att de som använde interaktiva metoder med social 
färdighetsträning som utgångspunkt var mer effektiva än icke interak-
tiva program och program som enbart fokuserar på information om 
droger. I en annan meta-analys framkom att program med färre sessio-
ner, program med en outbildad ledare i samma ålder, program som var 
fördelade över en längre tidsperiod och program som fokuserade på 
flera substanser eller hälsoaspekter uppvisade högre effekt (a.a.).  

Vidare har de program som visat sig vara framgångsrika kombinerat 
information med träning i att stå emot social påtryckning. Även invol-
vering av närsamhället och insatser där utvärdering utgjort en viktig 
komponent har visat sig mer framgångsrika än andra. Ett problem med 
denna form av förebyggande insatser är att det är svårt att nå konsensus 
om vad målet är – inte dricka alls eller att dricka måttligt när det gäller 
alkohol (när det gäller narkotika är det fortfarande så att de flesta är 
överens om att även måttligt bruk är skadligt men vissa menar att det 
finns anledning att även omvärdera detta, att det finns ett behov av en 
differentiering av olika droger – se Pape m.fl. 2006).  

Förändrade konsumtionsnivåer och dryckesmönster påverkar även 
ungdomar och förutsättningar för förebyggande insatser. Det förefaller 
exempelvis vara svårare att få unga människor att avstå från alkohol 
(oavsett preventionsinsats) om konsumtionen generellt är mer socialt 
accepterad. Ju fler som dricker mycket – som anammar en mer så kal-
lad ”våt” dryckeskultur – desto svårare blir det att ha samma ”mått” på 
avvikande beteende. Det vill säga att gränser för bruk och missbruk 
förändras (jämför a.a.). Uppfattningen om när ett beteende blir pro-
blematiskt kan skilja sig åt mellan olika grupper i samhället. Det finns 
anledning att tro att det finns en tidsfördröjning innan samhällsinstan-
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ser av olika slag anpassar sig till eventuella förändringar av konsum-
tionsvanor. Även uppfattningar om vilka grupper som ska vara föremål 
för förebyggande insatser och vilka som uppvisar ett avvikande bete-
ende i form av problematisk användning av alkohol och droger kan 
förändras.  

Såväl bristen på utvärderingar av preventionsinsatser som brister i 
de utvärderingar som genomförts har påpekats från flera håll. Till kri-
tiken finns dock anledning att lyfta fram faktorer som på olika sätt 
försvårar möjligheterna att genomföra utvärderingar av god kvalitet. 
En sådan faktor hänger samman med att många insatser sker inom 
skolverksamheten eller ideella organisationer där medel (och kunskap?) 
saknas för att exempelvis studera konsumtionsnivåer och -mönster över 
tid för att få ett underlag för jämförelser före och efter en insats. Såväl 
oartikulerade mål som orimliga förväntningar på insatsernas resultat 
påverkar också möjligheterna att utvärdera. För att kunna bedöma 
utvärderingar av insatser förefaller det även relevant att fundera över 
huruvida enbart noll-konsumtion ska räknas som en positiv effekt (ett 
positivt resultat) eller om även minskad och/eller mindre riskfylld kon-
sumtion ska inräknas (se McBride m.fl. 2000). Relationen mellan ideal 
och verklighet hänger samman med preventionens grundläggande legi-
timitet. Den ungdomsinriktade alkohol- och drogpreventionens starka 
legitimitet grundar sig som nämnts tidigare i stor utsträckning på dess 
positiva mål (att förhindra bruk av alkohol och narkotika bland ung-
domar) men ökad kunskap om insatsernas små och ibland negativa 
effekter kan komma att förändra detta.  

Placering på särskilt ungdomshem 
Ungdomar som har en problematisk konsumtion av alkohol och/eller 
använder andra droger uppfattas som socialt avvikande och kan bli 
föremål för insatser av olika slag.  En sådan insats, som är aktuell i före-
liggande avhandling, är att ungdomar med allvarligt missbruk av social-
tjänsten kan placeras på ett särskilt ungdomshem. Här placeras även 
ungdomar under 18 år som begår brott och/eller har annat socialt ned-
brytande beteende. Ungdomar kan även placeras för att de lever i 
olämpliga miljöer, exempelvis med föräldrar som missbrukar.  Placer-
ingen kan vara på öppen eller låsbar avdelning/institution och varierar 
i tid beroende på den unges bedömda behandlingsbehov. Vanligtvis 
inleds placeringen på ett så kallat utredningshem där en utredning om 
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den unges problem och behandlingsbehov görs, därefter placeras den 
unge på ett behandlingshem eller får en annan insats. Vissa ungdomar 
placeras akut, andra utifrån långsiktig plan.  

Det finns drygt 30 särskilda ungdomshem i Sverige (antalet varierar 
år från år), med olika inriktning. Vissa tar emot både pojkar och 
flickor, andra är riktade till antingen flickor eller pojkar. Vissa har spe-
cifika målgrupper avseende ålder och/eller problem och många har 
särskilda behandlingsinriktningar. De vanligaste behandlingsmodellerna 
som används på de särskilda ungdomshemmen är KBT (kognitiv bete-
endeterapi), ART (Aggression replacement training) och MST (Multi-
systemic Therapy) (www.stat-inst.se). På de institutioner som särskilt 
riktar sig till ungdomar med missbruksproblematik är tolvstegspro-
gram, med inslag av kognitiv beteendeterapi vanligt förekommande 
(a.a.).  

Tidigare forskning har visat stora brister vad gäller behandlingens 
innehåll och effekterna av institutionsplaceringar har varit bristfälliga, 
ibland även motsatta (det vill säga ökad problematik efter utskrivning) 
(Wiberg 1976; Svenning & Svenning 1977; Dalteg 1990). Även senare 
studier visar på såväl brister såsom marginella effekter (Levin 1998; 
Nordqvist 2005). 

Trots begränsade effekter har såväl ungdomsinriktat förebyggande 
arbete som behandlingsinsatser i regel ett samhälleligt starkt stöd (se 
exempelvis Hübner, kommande), något som till stor del torde bero på 
det som Bergmark & Oscarsson (1990) beskriver som att man gör det 
möjliga inom det handlingsutrymme som erbjuds. Det vill säga det 
utrymme som finns mellan det som redan görs och det vi kan tänka oss 
göra. Det är en strategi som gäller för flera områden – ofta använd när 
man saknar kunskap om vad som fungerar men där det ändå är mora-
liskt försvarbart att fortsätta eftersom alternativet – att inte göra något 
alls – för många förefaller moraliskt förkastligt (vad som skulle hända 
då vet vi ju inte). Ett annat sätt att förklara det starka stödet är att utgå 
från de särskilda ungdomshemmens institutionella roll som legitimitets-
skapande för samhället – det vill säga att samhället gör något åt dessa 
ungdomar och deras problem (vad som görs är inte primärt, utan att 
det görs) (jämför Mathiesen 1988, som skriver om fängelsesystemets 
legitimitet). Staten visar att sådant beteende inte är accepterat och mar-
kerar med kraft, exempelvis med frihetsberövande. Mathiesen (1988) 
menar att de förändringar som har gjorts och görs enbart sker i teorin, i 
praktiken ser institutionsbehandlingen likadan ut. 
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Sammanfattning 
I Sverige har alkohol- och drogpreventiva insatser riktade till ungdomar 
starkt stöd bland människor i allmänhet (se Hübner 2001; kommande). 
Legitimiteten har generellt grundats på dess goda avsikter, snarare än på 
insatsernas effekter. Kraven på vetenskaplig evidens har dels inneburit 
en ökning av studier av olika metoders/insatsers effekter även om det i 
vissa fall råder delade meningar om resultatens användbarhet (exempel-
vis på grund av att de i stor utsträckning baserar sig på amerikanska 
insatser som inte direkt är jämförbara med svenska förhållanden). Dels 
har det skett en ökning av införandet av instrument för att identifiera 
problem och finna adekvata kopplingar till behandlingsinsatser (vilket i 
föreliggande avhandling illustreras med ADAD-intervjun). Utöver kra-
ven på evidens utgör begreppen individualisering och risk användbara 
analytiska redskap i förståelsen av förutsättningar för preventiva insat-
ser i det moderna samhället. Avhandlingens delstudier kan relateras till 
preventionens tre nivåer – primär, sekundär och tertiär – och förväntas 
ge kunskap om några aspekter på det moderna samhällets krav på prak-
tiskt socialt arbete. 

 

MATERIAL OCH METOD 
 
Avhandlingens delstudier baseras på delvis olika material och de meto-
der som använts skiljer sig åt. Datainsamling av empiriskt material och 
analysmetoder presenteras därför separat för respektive delstudie. 

Delstudie I 
I den första delstudien användes fokusgruppintervjun för att studera 
hur ungdomar resonerar kring alkohol och droger. Fokusgrupp-
intervjun är en intervjuform som intresserar sig för interaktionen 
mellan deltagarna i en grupp och kännetecknas av den explicita an-
vändningen av gruppinteraktion för att producera data (Kitzinger 1995; 
Kitzinger & Barbour 1999; Morgan 1988). Interaktionen förväntas ge 
insikt i områden som är svåra att få fram genom andra metoder och 
avsikten är att deltagarnas diskussion kring givna ämnen skall efterlikna 
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ett vardagligt samtal (Kitzinger 1994a). Metoden är användbar när man 
är intresserad av en grupp människors åsikter kring och erfarenheter av 
ett givet ämne. Information erhålls från flera individer samtidigt och 
interaktionen mellan deltagarna – som med fördel ingår i ett samman-
hang även till vardags – ger en bild av hur gruppen tänker och gemen-
samt producerar åsikter, attityder och uppfattningar även om det finns 
meningsskiljaktigheter (se Wibeck 2000). Användning av redan befint-
liga grupper där deltagarna känner varandra möjliggör observationer 
som liknar den naturliga interaktionen människor emellan (Wibeck 
1998). Till skillnad från gruppintervjuer, där intervjuaren ställer frågor 
till de enskilda deltagarna i gruppen, är tanken i fokusgruppintervjun 
att uppmuntra deltagarna att prata med varandra, ställa frågor, kom-
mentera och argumentera (Kitzinger & Barbour 1999). 

En nackdel med metoden är att enskilda individers åsikter kan för-
svinna och på samma sätt som gruppen kan fungera som ett stöd kan 
den även vara ett hinder då känsliga ämnen kan vara svåra att tala om i 
grupp (vissa hävdar dock det motsatta, att det kan vara en trygghet att 
diskutera känsliga ämnen i grupp, se exempelvis Faraquar 1999). Meto-
den har dock fördelar när fokus ligger på hur deltagarna vill förmedla 
sina åsikter och erfarenheter såsom som var fallet i delstudie I. Alkohol 
och berusning är sammanlänkat med socialt umgänge och det är därför 
intressant att studera hur gruppens deltagare tillsammans utvecklade 
argument och åsikter för att legitimera gruppens handlande i olika situ-
ationer. Det bör dock understrykas att grupprocesser kan förstärka 
vissa argument som inte skulle varit lika framträdande i enskilda inter-
vjuer (Kitzinger 1994b).  

Materialet i delstudie I består av två fokusgruppintervjuer med ung-
domar som vid intervjutillfället gick första året på gymnasiet i en skola 
i Stockholm. Deltagarna till fokusgrupperna rekryterades med så kallat 
snöbollsurval17 (Esaiason m.fl. 2005). Deltagarna tillfrågades muntligen 
om de var intresserade av att delta samt tilldelades ett skriftligt informa-
tionsbrev där studiens syfte och sammanhang beskrevs (dvs. att det var 
en delstudie i ett avhandlingsprojekt knutet till Stockholms universi-
tet). I informationsbrevet framgick tydligt att deltagandet var frivilligt 
och när som helst kunde avslutas samt att samtliga uppgifter skulle 
behandlas konfidentiellt (att endast jag hade tillgång till bandinspel-
ningar, att deras namn och andra personliga uppgifter skulle tas bort i 

                                                     
17 Via en kontakt på skolan tillfrågades en elev som sedan tillfrågade övriga deltagare, 

vilket resulterade i att deltagarna kände varandra innan. 
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presentationen av studien). Vid själva intervjutillfället informerades 
återigen om förutsättningarna för ungdomarnas deltagande och tillfälle 
gavs för frågor kring intervjun och studien. 

En grupp flickor och en grupp pojkar intervjuades. Samtliga gick i 
samma klass och hade delvis gemensamma erfarenheter av alkohol och 
berusning. Sex flickor och fem pojkar deltog och intervjuerna varade i 
drygt en och en halv timma. Intervjuerna spelades in på band och tran-
skriberades ordagrant (dock utan intonation), även pauser och skratt 
markerades. Även om grupperna som sådana var i fokus gjordes an-
strängningar att specificera vem som sagt vad, detta för att kunna följa 
hur argumentationen eventuellt förändrades under påverkan av grupp-
processen och om vissa individer tenderade att styra diskussionen. 

Materialet analyserades med hjälp av dataprogrammet NUDist vil-
ket möjliggör kategoriseringar av materialet som kan liknas vid ett träd. 
Grenverket utgörs av de teman som framkommer och citat från inter-
vjuerna kan länkas till dessa för att få överskådliga bilder av materialet. 
En mängd olika kategoriseringar prövades och fördelen med datapro-
grammet är att det ger möjlighet att laborera med olika teman och citat 
under analysprocessen. Via noggranna genomläsningar av transkribe-
ringarna och återkommande genomlyssningar av intervjuerna (jmf 
Basch 1987) gjordes ständiga återkopplingar till det ursprungliga inter-
vjumaterialet. Kategoriseringar och centrala teman lyftes fram, pröva-
des och jämfördes och åtföljdes av nya genomläsningar osv. Analyspro-
cessen resulterade i fyra centrala teman som presenteras i delstudie I.  

En invändning mot delstudie I är materialets begräsning i antal in-
tervjuer. Ett större antal intervjuer hade även möjliggjort indelningar 
av materialet där eventuella likheter och skillnader mellan olika grup-
per kunnat belysas. Samtidigt har begränsningen gjort det möjligt att 
bearbeta intervjuerna mer grundligt än om antalet intervjuer var större. 
Materialet bedömdes tillräckligt innehållsrikt för att fånga viktiga di-
mensioner i hur två grupper av relativt ”vanliga” ungdomar resonerar 
kring alkohol och berusning och att etablera substantiella distinktioner.  

Delstudie II 
Syftet med delstudie II var att beskriva ideella organisationers alkohol- 
och drogförebyggande arbete. Materialet till delstudie II består av pro-
jektansökningar (beskrivningar och egna utvärderingar) till Statens 
folkhälsoinstitut (FHI) om stöd för alkohol- och drogprojekt till ung-
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domar. Sökande är ideella organisationer i Sverige och de som ingår i 
studien är projekt som erhållit medel från Allmänna arvsfonden för 
verksamhetsåren 1998 och 1999. De två undersökta åren inkom sam-
manlagt 459 ansökningar varav 150 beviljades medel. För projekt som 
har fått avslag har information om organisation, projektnamn och sökt 
belopp insamlats för att kunna jämföra vilka organisationer som bevil-
jats medel respektive fått avslag. Denna information har kompletterats 
med en kort intervju med den dåvarande programchefen samt ytterli-
gare en medarbetare på Statens folkhälsoinstitut, som syftade till att få 
svar på konkreta frågor/klargöranden om det material som erhållits 
från FHI18. 

För de 150 projekt som beviljats medel har information hämtats 
från förtryckta och ifyllda blanketter och formulär, därutöver har vissa 
projekt bilagt mer eller mindre detaljerade handlingar. I möjligaste mån 
har svaren från de förtryckta blanketterna använts som underlag för 
analys, detta för att få ett så likvärdigt och jämförbart material som 
möjligt. 

Fyra centrala variabler har valts ut för att lyfta fram och karakteri-
sera materialet: typ av organisation, mål (det vill säga de resultat som 
man säger sig vilja uppnå), aktivitet (den eller de metoder med vilka 
man avser arbeta för att uppnå målen) och målgrupp (den eller de 
grupper hos vilka man förväntar sig att se resultat och eller till vilka 
man riktar sitt arbete). Varje ansökan har sammanfattats enligt dessa 
variabler, något som inte alltid var helt lätt då en betydande andel av 
ansökningarna inte var så preciserade. Kategoriseringarna av projekten 
enligt de fyra centrala variablerna testades och jämfördes för att hitta de 
mest lämpliga. Mer diffusa fall, där ett specifikt mål varit svårt att finna, 
har dels diskuterats med andra forskare19 och dels markerats. Marke-
rade projekt har vid ett senare skede granskats ytterligare en gång och 
resultaten mellan det första och andra tillfället har jämförts. Avsikten 
har varit att hålla antalet kategorier någorlunda begränsade men samti-
digt tillräckligt vida för att fånga in samtliga projekt. I projektbeskriv-
ningar där fler mål beskrivits har hänsyn tagits till all den text som 
fanns att tillgå och det mål som framträder som primärt har valts ut. 
För ett begränsat antal projekt fanns inte några preciserade målbeskriv-
                                                     
18 Intervjun spelades inte in utan anteckningar fördes under intervjutillfället. Intervjun 

har inte heller analyserats i traditionell mening, utan har enbart använts för att få 
svar på frågor relaterade till materialet. 

19 Dessa gjorde egna bedömningar som jämfördes med mina, detta för att öka 
reliabiliteten i kodningsförfarandet (jämför Kvale 2001). 
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ningar att tillgå, alternativt var de bristfälliga. Dessa kategoriserades 
efter det mål som angavs först. Detta kan innebära att de även kunde ha 
placerats i en annan kategori, men det begränsade antalet bör inte på-
verka resultaten nämnvärt. För att nyansera bilden har kategorisering-
arna, som presenteras i beskrivande tabeller, kompletterats med vissa 
citat från projektansökningarna. Förhoppningen är att dessa kan visa på 
hur de är formulerade men också problematiken kring kategorisering-
arna. Delstudie II består med andra ord av granskning av text som dels 
kategoriserats och formulerats i variabler i ett dataprogram och dels 
redovisats i form av citat. De ekonomiska variablerna, gällande sökta 
och beviljade medel, har behandlats i SPSS och Excel. 

Den primära metodologiska utmaningen utgjordes, som nämnts 
ovan, av svårigheten att tolka svaren i projektbeskrivningarna. Detta 
har hanterats praktiskt genom att såväl jag själv som kollegor gjort en 
andra kontroll. Samtidigt gjordes tidigt bedömningen att då materialet 
utgjorde underlag för erhållna medel, det vill säga att den information 
som där angavs bedömts som tillräcklig av FHI, fanns det en poäng i sig 
att utgå från just denna information som då kunde säga något om vil-
ken typ av information som ansågs relevant och tillräcklig. 

Materialets begräsningar utgörs främst av den i vissa fall knappa och 
i andra fall otydliga information som projektansökningarna innehöll. 
Med hänsyn till att det är den information som FHI haft som underlag 
för bedömning av ansökningarna ansågs det dock finnas fog för att an-
vända just detta material. Med utgångspunkt från materialet föreföll 
den valda metoden – att analysera texten i ansökningarna och göra ka-
tegoriseringar utifrån syftet med studien samt att illustrera dessa med 
citat – vara den mest användbara. Ett alternativt tillvägagångssätt hade 
exempelvis varit att intervjua projektledare och/eller ungdomar som 
deltagit i projekt.  

Genom att samtliga projekt som beviljats medel ingår i studien ges 
en representativ bild av de studerade åren. Det är förstås tänkbart att 
det under de studerade åren fanns omgivande faktorer som påverkar 
möjligheten att göra generaliseringar till andra år, några sådana faktorer 
har dock inte framkommit.  
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Delstudie III  
Delstudie III och IV bygger till stora delar på samma material, varför de 
två inledande styckena, nedan, utgörs av en beskrivning av relevans för 
båda delstudierna. 

Huvudsakligen består materialet till delstudierna av den så kallade 
ADAD-intervjun (Adolescent Drug Abuse Diagnosis). ADAD-instru-
mentet består av tre intervjuer, varav den första  – inskrivningsinter-
vjun – är den mest omfattande och den som har använts i de två studier 
som är aktuella här. Syftet med ADAD är att få kunskap om ungdo-
marna som placeras på särskilda ungdomshem och att följa upp den 
vård och behandling som SiS erbjuder. Inskrivningsintervjun innehåller 
ett stort antal frågor kring nio livsområden: fysisk och psykisk hälsa, 
skola, familj, arbete, fritid, brottslighet, användning av alkohol och 
narkotika. Förutom frågor till ungdomen (intervjuformuläret fylls i av 
en intervjuare, en ADAD-utbildad personal på behandlingshemmet) 
innehåller ADAD även intervjuarnas skattningar och ungdomarnas 
egna bedömningar av sina problem och hjälpbehov. Varje frågeområde 
(se livsområden, ovan) avslutas med andra ord av att den unge bedömer 
sina problem och sina behov av hjälp inom respektive område. I skatt-
ningen av såväl problem som behov av hjälp används en skala som har 
fyra värden.20 Även intervjuarna gör en skattning av den unges behov 
av hjälp inom varje område enligt en skattningsskala med nio värden.21  

Datas kvalité varierar dels över tid – de första åren efter introduk-
tionen var det externa bortfallet stort och antalet utbildade intervjuare 
var begränsat vilket kunde innebära att vissa institutioner (och då po-
tentiellt även klientgrupper) var underrepresenterade. Dels varierar 
kvalitén inom formuläret då vissa av frågorna har inneboende problem, 
något som delvis korrigerats då vissa av frågorna formulerades om till 
år 2001. SiS menar att intervjuareffekten torde vara relativt låg då for-
muläret är strukturerat med i stort sätt enbart fasta svarsalternativ (SiS 
2001). Trots intervjuns utformning finns, menar jag, anledning att ta i 
beaktande faktorer såsom maktfördelningen mellan intervjuare och 
ungdom, intervjuarens – förvisso begränsade – tolkningsutrymme av 
svar på frågor men framförallt skattningar av den unges problem. Med 
                                                     
20 0=inte alls, 1=lite, 2=ganska mycket och 3=mycket. 
21 0–1=inga reella problem, behöver inte ytterligare hjälp, 2–3= obetydliga/lätta 

problem, ytterligare hjälp är troligen inte nödvändig, 4–5=måttliga/lindriga 
problem, viss hjälp önskvärd, 6–7=betydande/ansenliga problem, hjälp nödvändig, 
8–9=avsevärda/utomordentligt stora problem, hjälp är absolut nödvändig. 
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tolkningsutrymme menas här den möjlighet att påverka (direkt eller 
indirekt) som intervjuaren har genom att ställa följdfrågor vid oklara 
svar som kan uppfattas som ledande av den unge. Datakvalitén kan 
även påverkas av det faktum att vissa frågor är av retrospektiv karaktär. 
Känsliga frågor medför alltid en osäkerhetsfaktor och är något som bör 
tas i beaktande vid hantering och diskussion av resultat. Enligt SiS om-
beds ungdomarna i presentationen av ADAD-intervjun att hellre avstå 
från att svara än att ge felaktiga svar (SiS 2001), detta med hänsyn till att 
ungdomar som riskerar att omhändertas med tvång kan anpassa sina 
svar för att slippa tvångsplacering. En invändning mot detta resone-
mang är dels att ADAD i praktiken inte alltid görs så tidigt i placer-
ingen som vore önskvärt men också att resultaten indikerar att vissa 
individer av någon anledning snarare överdriver sitt bruk av alkohol 
och/eller narkotika. Intervjuarnas bedömning av tillförlitligheten i 
ungdomarnas svar visar att drygt tio procent av svaren på frågor om 
alkohol och narkotika bedöms oriktiga (a.a.). Särskilda analyser av ett 
urval frågor om alkohol och narkotika visar dock att resultaten för hela 
klientgruppen inte ändras när potentiellt osäkra uppgifter utesluts ur 
analyserna (a.a.). Materialet i både delstudie III och IV har behandlats i 
statistikprogrammet SPSS. 

Materialet till delstudie III utgörs av ADAD inskrivningsintervju för 
ungdomar som åren 1997–2001 blev placerade (och intervjuade) på sär-
skilda ungdomshem, sammanlagt 2 452 ungdomar. De variabler som 
framförallt varit i fokus för mina analyser har, förutom bakgrunds-
variabler såsom kön, ålder och etnicitet, rört frågor kring institutions-
placeringar (tidigare placeringar, nuvarande placering, lagrum, typ av 
avdelning osv.) och bruk av alkohol och narkotika. Ungdomarnas svar 
har kompletterats med deras egna bedömningar av sina problem och 
hjälpbehov samt intervjuarnas skattningar av det senare (enligt skatt-
ningsskalorna, not 20 och 21). Avsikten har varit att studera ungdo-
marnas missbruk utifrån olika frågor/angreppssätt i ADAD. Exempel-
vis har socialtjänstens placeringsorsak jämförts med hur ungdomarna 
själva beskriver sitt bruk av narkotiska preparat, det vill säga har de 
ungdomar som placerats på grund av missbruksproblematik själva sva-
rat att de använder narkotika och i så fall i vilken utsträckning. Olika 
grupperingars svarsbild, baserade på olika bedömningskällor i ADAD 
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(såsom ungdomarnas egna skattningar och intervjuarnas uppfattning) 
har jämförts i bivariata analyser för att studera eventuella skillnader.22 

Avsikten har varit att med ADAD som empiriskt exempel belysa 
och diskutera den praktiska användningen av ett bedömningsinstru-
ment. Med utgångspunkt i bedömningar/beskrivningar av missbruk 
har olika källor som finns tillgängliga i ADAD jämförts. Detta för att 
få svar på dels omfattning och karaktär på missbruk bland ungdomar 
på särskilda ungdomshem och dels eventuella skillnader med hänsyn till 
bedömningskälla. Jämförelserna mellan bedömningskällor förväntades 
belysa svårigheter att mäta omfattningen eller karaktären hos ett miss-
bruk och i förlängningen illustrera svårigheter med att skapa ett be-
dömningsinstrument som fungerar i praktiken. Utöver bedömningar av 
missbrukets omfattning och karaktär har skillnader mellan intervjuar-
nas skattningar och ungdomarnas bedömningar av hjälpbehov jämförts 
med avseende på samtliga nio livsområden. Även jämförelser mellan 
intervjuarnas skattningar av flickors respektive pojkars hjälpbehov 
avseende de nio livsområdena samt jämförelser mellan flickors och poj-
kars egna bedömningar av hjälpbehov presenteras i studien. Avsikten 
med dessa jämförelser har varit att belysa eventuella skillnader och dis-
kutera implikationer för det praktiska klientarbetet.  

Med undantag för det externa och interna bortfallet ingår samtliga 
ungdomar23 som finns tillgängliga i ADAD i studien vilket innebär att 
representativiteten är hög. Materialet är begränsat till ett antal år men 
jämförelser med senare år visar på ungefär samma fördelningar avse-
ende exempelvis missbruk (enligt ungdomarnas beskrivningar samt 
socialtjänstens placeringsorsak, se SiS 2007) vilket indikerar att resulta-
ten kan generaliseras även till andra år än de studerade. Något som talar 
emot detta är att inskrivningsintervjun dels genomförs i större ut-
sträckning idag än de år som studerats här och dels att kunskapen om 
verktyget torde ha ökat. Hur detta påverkar svaren är oklart. När det 
gäller det angreppssätt som använts i delstudie III torde detta inte på-
verka resultaten i nämnvärd utsträckning. Däremot skulle en föränd-
ring av själva instrumentet förändra förutsättningarna för generalisering 
av resultaten.  

                                                     
22 Huruvida skillnaderna är slumpmässiga eller i statistisk mening signifikanta har 

testats med chi-2. 
23 Observera att det varje år dels finns ungdomar som av olika anledningar inte 

intervjuas och att det dels finns de som intervjuas med avböjer att ingå i 
forskningsstudier. 
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Delstudiens resultat utmynnar i en diskussion av reliabilitet och va-
liditet av ADAD-instrumentet, men frågor som hur man mäter miss-
bruk och vilka hänsyn som bör tas till klientens egna uppfatt-
ning/bedömning kvarstår.  

Delstudie IV 
I den fjärde delstudien användes ADAD inskrivningsintervju för åren 
1999–2001 med några kompletterande variabler från SiS dokumenta-
tionssystem KIA (klient och administrationssystem). I KIA registreras 
alla händelser som rör en ungdom från det att socialtjänsten ansöker 
om plats på någon av SiS institutioner – allt från lagrum och institu-
tionsbyten till restriktioner på institutioner gällande exempelvis visiter-
ing. Medan ADAD innehåller uppgifter som den unge själv (och i viss 
mån intervjuaren) lämnar och där deltagande är frivilligt, är KIA ett 
system som registrerar uppgifter oberoende av individers medverkan. 
De uppgifter som inhämtats från KIA och länkats till ADAD rör be-
handlingstider, byten av institution och avdelningar samt eventuella 
avvikningar. Datafilen har använts för att studera om och i så fall hur 
olika grupper – med särskilt fokus på ungdomar med missbrukspro-
blematik – skiljer sig åt när det gäller placeringar. Med placeringar avses 
var ungdomar med olika problem placeras och hur långa behandlings-
tiderna är.  

För att erhålla information om institutionernas inriktning avseende 
målgrupper och behandlingsmetoder användes SiS Verksamhetsplaner 
(VP) för det studerade åren. Det finns en uppenbar risk att tillförlitlig-
heten i VP är bristfällig vilket påverkar validiteten i de resultat som 
presenteras i delstudien. Materialet från VP bedömdes dock, med ovan 
nämnda reservation, som tillräckligt för att besvara frågorna kring in-
stitutionernas utformning och inriktning, men begränsades av de all-
mänt hållna formuleringarna. Exempelvis specificerades målgruppsbe-
skrivningarna ofta till ungdomar: ”… med tung psykosocial problema-
tik och pågående  kriminalitet och missbruk” (VP 1999-2001), vilket 
signalerar att i stort sett alla i klientgruppen kan tas emot. Detta försvå-
rade möjligheten att studera om och i så fall hur en anpassning mellan 
ungdomarnas problem och den behandling de erbjuds görs. För att 
kategoriseras som en institution/avdelning som specifikt arbetar med 
missbruksproblematik krävdes en mer uttalad missbruksinriktning än 
den mer generella, som exemplifierades ovan. Institutionen/ 
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avdelningen skulle antingen ha särskilda avgiftningsplatser eller en 
tydlig inriktning på missbruksproblem. 

Uppgifterna i KIA och ADAD var inte alltid helt överensstäm-
mande när det gällde namngivning av avdelningar. För att vara på ”den 
säkra sidan” har i de fall tveksamhet rått, institutionens huvudinrikt-
ning fått avgöra. Detta innebär att resultaten ska tolkas med viss försik-
tighet och att det snarare är troligt att färre ungdomar än vad som anges 
i delstudien har placerats på en avdelning med särskild inriktning mot 
missbruksproblem.  

Med  utgångspunkt i socialtjänstens placeringsorsak24 har ungdomar 
som placerats på grund av missbruk undersökts utifrån studiens fråge-
ställningar. Då det framstod som relevant gjordes jämförelser med 
gruppen med självrapporterat missbruk och den totala gruppen. De 
variabler som har undersökts, utöver beskrivningar utifrån kön, ålder 
och etnicitet, har varit var (det vill säga vilken institution/avdelning) 
den unge har placerats, behandlingstid (hur länge den unge varit place-
rad),  antal avvikningar och antal dagar/dygn den unge varit avviken 
(vilket påverkar behandlingstid och kontinuitet) samt antal byten av 
institution (vilket också torde påverka möjlighet till kontinuitet men 
även indikerar att byte till mer adekvat institution kan ske). Ungdomar 
som placerats på grund av missbruk jämfördes avseende ovan nämna 
variabler med ungdomar med självrapporterat missbruk samt med den 
totala gruppen placerade ungdomar Skillnader mellan grupperna har 
signifikanstestats med chi-2.  
 

SAMMANFATTNING AV DELSTUDIERNA 

Delstudie I 
Utlevelse och kontroll – hur ungdomar resonerar kring alkohol 
och berusning. 

                                                    

Syfte: att belysa vad alkohol och berusning symboliserar/betyder för 
ungdomar, hur de använder alkohol och varför. 

 
24 Bedömningskällan valdes för att socialtjänstens placeringsorsak är grundläggande för 

insatsens art och omfattning. 
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Metod: Fokusgruppintervjuer med två grupper av ungdomar som vid 
intervjutillfället gick första året på gymnasiet, teoretiskt program. Del-
tagarna rekryterades med så kallat snöbollsurval och en grupp bestod 
av sex flickor och den andra av fem pojkar, vilka samtliga umgicks såväl 
i skolan som på fritiden. Bandupptagningar från intervjuerna transkri-
berades och analyserades bland annat med datahanteringsprogrammet 
NUDist. Tematisering av materialet resulterade i fyra centrala teman, 
formulerade som distinktioner: ung/vuxen, utlevelse/kontroll, kil-
lar/tjejer, yta/djupstruktur. 

Huvudsakliga resultat: Deltagarnas diskussioner kretsade kring att de 
medvetet och/eller omedvetet befann sig på, agerade och förhöll sig till 
två plan – ett ytligt (så som de vill framställa sig) och ett djupt (som 
förmedlar kulturella föreställningar om hur man ”bör” tänka och 
agera).  I intervjuerna framkom att föreställningar – påverkade av sam-
hälle, kultur, uppfostran med mera – om hur man ska bete sig å ena 
sidan och det sätt på vilket deltagarna, medvetet eller omedvetet hand-
lar å den andra skiljer sig åt. Diskussionerna i grupperna präglades av 
pendlingar mellan det sätt på vilket ungdomarna ville förmedla sina 
åsikter och sitt handlande – som rörde sig på ett ytligt plan – och hur 
de beskrev sina konkreta erfarenheter av hur de agerade och tänkte. 
Det senare framkom ofta mer dolt i samtalen mellan gruppdeltagarna 
och blev synliga först i analysen av intervjuerna. Framförallt bland 
flickorna var dessa pendlingar mellan yta och djup tydliga. Pojkarna 
föreföll mer trygga i sina roller som ungdomar, med tydlig distans till 
vuxnas sätt att tänka och agera. Att befinna sig mellan barn – och de 
föreställningar som finns om hur man ska handla som sådant – och 
vuxen – och de krav som ställs då – genomsyrade intervjuerna. Alkohol 
och berusning är kopplade till många föreställningar och normer i 
samhället som kan relateras till såväl könsroller som andra identitets-
skapande processer, vilket studien också visar. 

Delstudie II 
Tradition eller vetenskaplig evidens? Om handlingsramen för ide-
ella organisationers alkohol- och drogpreventiva arbete med ung-
domar. 

Syfte: att söka belysa och diskutera det handlingsutrymme inom vil-
ket det alkohol- och drogförebyggande arbetet sker i Sverige idag. 
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Material och metod: Studiens empiriska material utgörs av projektan-
sökningar (med projektbeskrivningar) och uppföljningar (organisatio-
nernas egna redovisningar av hur projektet fortlöpt och en ekonomisk 
redovisning) av de 150 projekt, drivna av ideella organisationer runt om 
i landet, som erhöll ekonomiska medel från Statens folkhälsoinstitut 
(ursprungligen från Allmänna Arvsfonden) för verksamhetsåren 1998 
och 1999. Materialet består av förtryckta och ifyllda blanketter och 
formulär, därutöver har vissa projekt bilagt mer eller mindre detalje-
rade handlingar. Utdrag ur FHI-diarier har använts för att komplettera 
bilden med viss information om de projekt som sökt men inte erhållit 
medel. Fokus ligger på att utifrån de beviljade projektansökningarna 
säga något om vilken typ av arbete som i en given situation iscensätts 
som prevention, och vem som utför detta arbete. Fyra centrala variab-
ler har valts ut för att lyfta fram och karakterisera materialet: typ av 
organisation, mål (det vill säga de resultat man säger sig vilja uppnå), 
aktivitet (den eller de metoder med vilka man avser arbeta för att uppnå 
målen) och målgrupp (den eller de grupper hos vilka man förväntar sig 
se resultat och eller till vilka man riktar sitt arbete). Centrala begrepp – 
såsom aktörer, legitimitet kontra effektivitet och teknologier – lyfts 
fram och diskuteras i anknytning till materialet. 

Huvudsakliga resultat och övergripande slutsatser: Traditionella orga-
nisationer såsom nykterhetsförbund, församlingar och intresseföre-
ningar var den typ av ideella organisationer som var vanligast före-
kommande bland de som erhållit medel. Informationsinsatser och er-
bjudande av alternativa aktiviteter och/eller miljöer var vanligast före-
kommande insatser. Med förhållandevis liten budget och begränsad tid 
förefaller förväntningarna på vad denna typ av projektstöd ska kunna 
realisera orealistiska. Resultaten diskuteras utifrån ökade krav på kun-
skapsbaserade insatser och studier som visar på bristande effekter av 
insatser som de som studeras här. Val av insatser präglas av kontinuitet 
– samma insatser upprepas trots bristande effektivitet - vilket tolkas 
som att handlingsutrymmet inom vilket de preventiva arbetet artikule-
ras inte tycks vara begränsat av krav på evidens. 
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Delstudie III 
ADAD som bedömningsinstrument av missbruk bland ungdomar 
på särskilda ungdomshem – en jämförelse mellan socialtjänstens 
placeringsorsak, ungdomarnas egna uppfattningar och intervjuar-
nas skattningar. 

Syfte: att jämföra olika bedömningar av förekomst och omfattning 
av missbruk bland ungdomar som placeras på särskilt ungdomshem.  

Material och metod: Studiens material är hämtat ur data från ADAD 
(Adolescent Drug Abuse Diagnosis) åren 1997-2001. Jämförelser har 
gjorts mellan socialtjänstens placeringsorsak, ungdomarnas självrappor-
terade missbruk, intervjuarnas skattningar av ungdomarnas problem 
och hjälpbehov samt ungdomarnas egna bedömningar av densamma. 
Bearbetningar har genomförts i statistikprogrammet SPSS, där huvud-
sakligen bivariata samband studerats med tonvikt på jämförelser mellan 
grupper. 

Huvudsakliga resultat: Resultaten visar på stora skillnader mellan 
olika bedömningar av missbrukets omfattning och karaktär när olika 
källor studeras, exempelvis skillnader mellan ungdomarnas egna be-
skrivningar av missbruk och den av socialtjänsten angivna placeringsor-
saken. Jämförelser mellan ungdomarnas och intervjuarnas skattningar 
av ungdomarnas hjälpbehov för de nio livsområden som finns i ADAD 
visar också på stora skillnader.25 Det var dock inte bara så att intervju-
arna skattade ungdomarnas behov som större än vad ungdomarna själva 
gjorde, när det gäller arbete och fysisk hälsa låg ungdomarnas skattning 
av hjälpbehov högre. Jämförelser mellan intervjuarnas skattningar av 
pojkars och flickors hjälpbehov visade på signifikanta skillnader avse-
ende familjeproblem, psykisk hälsa (där flickorna bedömdes ha större 
hjälpbehov) och brottsligt beteende26 (där pojkarna bedömdes ha större 
hjälpbehov). När pojkarnas och flickornas egna bedömning av hjälpbe-
hov jämfördes var skillnaderna signifikanta avseende fysisk hälsa, skol-
problem, familjeproblem27, psykisk hälsa och brottsligt beteende28 
(flickorna bedömde sina hjälpbehov som större än pojkarna avseende 

                                                     
25 Chi-2 test visar att skillnaderna var signifikanta för samtliga undersökta variabler, 

p=0,001. 
26 Test med chi-2, p=0,001. 
27 Test med chi-2, p=0,01. 
28 Test med chi-2, p=0,001. 
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samtliga områden förutom brottslighet). De  olika grupperingarna  
(baserade på de bedömningskällor som finns att tillgå i ADAD29) med 
avseende på beskrivningar av missbruk som lyfts fram diskuteras med 
utgångspunkt i förutsättningar för verktyg för problembeskrivningar 
och praktisk användning i behandlingsarbetet. 

Delstudie IV 
Institutionsvård av ungdomar med missbruksproblematik – om 
placeringar, behandlingstider och användningen av ADAD. 

Syfte: att med exempel från ADAD-instrumentet diskutera använd-
ningen av exaktare diagnostik/problembeskrivning och klientinvolve-
ring i det sociala arbetets praktik. Med utgångspunkt i vilken roll 
ADAD har när det gäller att anpassa placeringar på institution för de 
ungdomar som har missbruksproblematik besvaras frågor som var och 
under hur lång tid ungdomar med missbruksproblem placeras och hu-
ruvida det sker någon anpassning av placeringar i relation till uppgifter 
som framkommer i ADAD-intervjun studeras.  

Material och metod: Materialet består av två olika, men här samman-
länkade datafiler: ADAD-intervjun och KIA vilka kompletteras med 
SiS Verksamhetsplaner. För denna studie har ADAD inskrivningsin-
tervju för åren 1999–2001 använts och för de individer som intervjuats 
har ett antal variabler ur KIA länkats till ADAD-filen.30 Efter vissa 
sorteringar i filen ingår 1 370 ungdomar i studien. 

Huvudsakliga resultat: Resultaten visar att enbart ett begränsat antal 
institutioner/avdelningar har särskild inriktning mot behandling av 
ungdomar med missbruksproblematik. Bland dem som är placerade för 
missbruksproblem vistas nästan tre fjärdedelar aldrig på en sådan insti-
tution/avdelning. Genomsnittlig behandlingstid av ungdomar med 
missbruksproblem är kortare än för andra studerade grupper. En bety-
dande andel ungdomar som i ADAD rapporterat allvarliga missbruks-
problem placeras aldrig på en institution/avdelning med särskild miss-
brukinriktning. Jämförelser mellan de som någon gång under sin pla-

                                                     
29 Socialtjänstens placeringsorsak, ungdomarnas svar på frågor i ADAD, ungdomarnas 

bedömningar av eget hjälpbehov och intervjuarnas skattningar av ungdomarnas 
hjälpbehov. 

30 För de ungdomar som av någon anledning inte finns med i ADAD, har följaktligen 
inga uppgifter ur KIA rörande behandlingstider, institutionsbyten och av delningar 
samt eventuella avvikningar inhämtats. 
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cering vistas på en särskild missbruksavdelning och de som aldrig gör 
det visar att de som vistas på en särskild missbruksavdelning är äldre, 
att de själva rapporterat tyngre och mer omfattande användning av 
narkotika och att de av intervjuarna bedömdes ha avsevärda problem. 
Dessutom var det en större andel som tidigare vistats på särskilt ung-
domshem. Det var emellertid en betydande andel ungdomar med själv-
skattat missbruk och som bedömts ha avsevärda problem som under 
sin placering aldrig hamnade på en missbruksavdelning. 

Resultaten har diskuterats i relation till strävan efter evidens och ve-
tenskaplig bas inom allt fler praktiker och mer specifikt förutsättningar 
för den praktiska användningen av bedömningsinstrument. En mer 
noggrann specificering av klienters problem speglar en strävan efter att 
anpassa insats efter behov. Detta förutsätter att det också finns olika 
insatser för olika typer av problem, vilket ställer krav, inte bara på ut-
formning och utvärdering av insatser och identifiering av vilka insatser 
som fungerar för vem, utan också på kompetens bland personalen att 
kategorisera problem, anpassa insats och att utföra insatsen korrekt.  
 

DISKUSSION 
 
Syftet med föreliggande avhandling är att belysa olika aspekter av ung-
domars bruk av alkohol och narkotika och hur samhällets hantering av 
detta gestaltas i det nutida Sverige. Avsikten har varit att ta avstamp i 
resultaten från delstudie I där ungdomar resonerar kring alkoholens 
och berusningens betydelse i det sociala umgänget. Distinktionen utle-
velse/kontroll utgör viktiga aspekter av alkoholkonsumtion: alkohol 
utgör en viktig del i socialiseringsprocessen in i vuxenvärlden men utle-
velseaspekten innehåller en dimension av att få släppa kontrollen, en 
ventil. Utlevelsen innehåller också en njutningsaspekt, där njutning för 
vuxna kan relateras både till drycken i sig (som ett komplement till 
mat, som lyxvara) och berusningseffekten, medan yngre människor 
kanske främst kopplar njutning till just berusningseffekten. Utlevelse-
dimensionen relateras på ett teoretiskt plan till begrepp som individua-
litet och risk/njutning i den meningen att alkoholkonsumtion (och 
delvis narkotikakonsumtion) skapar andra, mer tillåtande, gränser för 
identitetsskapande där risk och osäkerhet men också njutning är närva-
rande. Praktiskt kan utlevelsedimensionen vara relevant att ta i 
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beaktande när förebyggande arbete diskuteras. Kunskap om alkoholens 
betydelse för ungdomar i relation till risk och njutning kan antas för-
ändra förutsättningarna för traditionellt preventionsarbete med noll-
konsumtion som mål. Förståelse för i vilka sammanhang alkohol an-
vänds och vilken roll den spelar torde också vara relevant att ta i beak-
tande när insatser för att motverka/minska konsumtionen ska utarbe-
tas. 

Den andra delstudien har ideella organisationers förebyggande ar-
bete i fokus och beskriver vilka organisationer som erhåller medel, 
vilka mål som presenteras och vilka metoder som används. Resultaten 
har tolkats som att dessa organisationer implicit fått erkännande som 
kapabla förmedlare av preventionsarbete (trots att detta inte är dess 
primära uppgift) vilket diskuterats i relation till (brist på?) kunskap om 
förebyggandearbete och legitimitetsaspekten.  

I delstudie III och IV har ADAD använts dels för att studera ung-
domar med missbruksproblematik placerade på särskilda ungdomshem 
med fokus på bedömningar av missbruksproblematik och placeringar 
med hänsyn till denna problematik. Dels har ADAD använts för en 
mer generell diskussion kring utformning och användning av verktyg 
för att skapa förutsättningar för diagnostisering av problembild, be-
handlings- och uppföljningsmodeller. Med utgångspunkt i avhandling-
ens empiriska material diskuteras också förutsättningar för en evidens-
baserad praktik.  

Förutsättningar för prevention 
Statens folkhälsoinstitut är en central aktör i det alkoholpolitiska 
arbetet och utgör en del av det institutionaliserade förebyggande arbe-
tets praktik. Institutet är i viss mening med och skapar den diskurs som 
styr hur förebyggande insatser beskrivs och spelar dessutom en viktig 
roll för insamling och presentation av data kring ungdomars konsum-
tionsvanor, något som kan förväntas påverka allmänhetens krav på 
insatser för att förebygga desamma. Delstudie II visar att nykterhets-
förbund, intresseföreningar och kyrka var de vanligast förekommande 
organisationstyperna. Nykterhetsrörelsen och kyrkan har haft en vik-
tig roll i den svenska välfärdsutvecklingen. En del i förståelsen av kom-
plexiteten i det förebyggande arbetets förutsättningar är mötet mellan 
de historiska strukturerna (folkrörelsens kamp mot alkohol och kyr-
kans tradition av socialt inriktat välgörenhetsarbete) som fortfarande 
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lever kvar och det moderna samhället i vilket insatserna ska genomfö-
ras. Den traditionella synen på alkohol som problem, särskilt när det 
gäller vissa grupper, parallellt med stora förändringar både när det 
gäller konsumtion och attityder till konsumtion, ställer det förebyg-
gande arbetet inför en mer diversifierad verklighet. Det tidigare mer 
eller mindre självklara målet nollkonsumtion för ungdomar bör kanske 
ifrågasättas och alternativen – att fokusera på minskat och/eller mindre 
riskfyllt bruk – diskuteras. Förändrade gränser för bruk och missbruk 
diskuteras exempelvis av Pape (2006) som menar att ju fler som dricker 
(normalisering av bruket) desto svårare är det att ha kvar samma defini-
tion av mått på avvikande beteende. 

Informationsinsatser var den vanligast förekommande aktiviteten 
som angavs, följt av alternativa miljöer/aktiviteter. Bergmark (2004) 
diskuterar informationsinsatser med utgångspunkt i riskbeteende i ett 
bredare perspektiv och visar med hjälp av resultat från olika studier att 
information till ungdomar om risker inte visat sig minska denna typ av 
beteenden (se Cook & Bellis 2001). Det faktum att vi ständigt utsätts 
för ett informationsflöde och larmrapporter om att olika ämnen som vi 
(vuxna såväl som ungdomar) på ett eller annat sätt utsätter oss för är 
”farliga” kan medföra en avtrubbning. Dessutom påverkar tidsaspekten 
huruvida vi anser oss behöva information eller om farorna ligger så 
långt borta att vi inte orkar förhålla oss till dem. En annan strategi är 
att relatera risker till andra människor snarare än till sig själv (Leigh 
1987; Sjöberg 1998).  

Orsaken till att dessa insatser, trots bristande effektivitet, fortsätter 
att erhålla medel kan vara att handlingsutrymmet inom vilket det före-
byggande arbetet sker är begränsat – variationen av befintliga insatser är 
inte så stor och sannolikheten att komma på något helt nytt förefaller 
liten. Men begränsningen vad gäller insatsernas karaktär kan också bero 
på att utövarna inte har vetskap om att det finns alternativ. Trots 
bristande effekter förefaller alternativet, att inte göra någonting alls, 
moraliskt förkastligt. Bristande effekter till trots tycks legitimiteten för 
ungdomsinriktad alkohol- och drogprevention vara stark (se Hübner 
2001; kommande).  

Hantering av krav på evidens 
Som ett led i ökade krav på kunskapsbaserad vård och behandling inom 
det sociala arbetet (Söderholm Carpelan & Hermodsson 2004; 
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Socialstyrelsen 2000) introducerade SiS år 1997 den s.k. ADAD-
intervjun. Avsikten är att ADAD ska fungera dels som underlag för 
anpassning av behandling (jämför diagnostisering av ungdomarnas 
problembild) och dels som redskap för uppföljning av 
behandlingseffekter. Med ADAD som utgångspunkt ska personalen på 
särskilda ungdomshem få en uppfattning om den unges problembild för 
att kunna anpassa vården eller behandlingen efter de behov som 
framträder.  

Resultaten i delstudie III visar att bedömningar av såväl omfattning 
av missbruk som hur detta (miss)bruk uppfattas skiljer sig åt dels med 
utgångspunkt i socialtjänstens placeringsorsak och ungdomars självrap-
porterade uppgifter och dels i ungdomarnas respektive intervjuarnas 
skattningar av missbruk, så som de framkommer i ADAD. Skillna-
derna torde hänga samman med den mer övergripande problematiken 
kring beskrivningar och definitioner av sociala problem. Vad som upp-
fattas som problem är relaterat till synen på asocialitet och när det sak-
nas en vetenskapligt grundad kunskapsbas om hur bedömningsgrun-
derna ska se ut, öppnas möjligheter för subjektiva och normativa be-
dömningar.  

En, om än outtalad, avsikt med ADAD är att skapa ett gemensamt 
språk bland behandlingspersonal (jfr Mäkeläs diskussion kring ASI, 
Mäkelä 2004) och mellan socialtjänst, domstol och institutionerna. Ge-
nom att utforma ett instrument för problembeskrivning och underlag 
för behandling tydliggörs vilka aspekter som anses viktiga för att ringa 
in problem. Samtidigt som instrumentet är ett sätt att säkerställa en 
gemensam grund och undvika subjektiva, icke kvalificerade bedöm-
ningar finns risk att det generella sker på bekostnad av det individuella. 
Generella standardiserade och klassificerande instrument innebär en 
förenkling (se Kirk 2003) och kan inte göra anspråk på att vara heltäck-
ande, medan helt individuella bedömningar riskerar bli godtyckliga och 
icke representativa. Det kan konstateras att det finns problem med att 
formulera klara riktlinjer på dessa områden som till sin natur är påtag-
ligt komplexa, samtidigt som även sociala problem måste bedömas ut-
ifrån en mer kunskapsbaserad grund. Istället, menar Kirk, bör målet 
med behandlingen styra snarare än klientens problem (a.a.). 

Ett grundläggande problem för en behandlingsorganisation av den 
typ som Statens institutionsstyrelse utgör, består i att etablera adekvata 
kopplingar mellan specifik problematik hos enskilda klienter och de 
insatser som initieras i syfte att åtgärda denna problematik. Problem-
ställningen är inte unik, den finns – mer eller mindre uttalad inom 

 58 



många delar av socialtjänsten där relationen mellan problembeskriv-
ning och interventioner ofta karakteriseras av en låg grad av institutio-
nalisering. Det medicinska paradigmets grundläggande koppling mellan 
diagnos och intervention saknas i det stora hela inom socialtjänstens 
fält. Förklaringen ligger i att problemen är komplexa och målen lång-
siktiga, vilket enligt Orford (2008) innebär att behandlingsforskningen 
måste ändra fokus från att studera specifika tekniker till att fokusera på 
förändringsprocesser och att dessa ska studeras i längre tidsintervaller 
där behandlingen utgör en del.  

SiS införande av ADAD som bedömningsinstrument för ungdomars 
problematik kan ses som ett svar på den utmaning denna frånvaro av en 
artikulerad koppling mellan problem och intervention innebär för so-
cialt inriktade behandlingsinterventioner i en samtid som präglas av 
alltmer uttalade krav på en evidensbasering av professionella insatser. 
Den typ av social problematik som utgör den primära grunden för 
flertalet placeringar på de särskilda ungdomshemmen är till sin natur 
tämligen sammansatt och svår att innehållsmässigt avgränsa, en 
omständighet som ytterligare försvårar arbetet att etablera tydliga 
kopplingar mellan ungdomars problem och de åtgärder som sätts in.  

I praktiken ser vi en ökad användning av instrument (såsom ADAD 
och ASI) för att identifiera problem. Instrumenten ska bland annat ge 
kunskap om individens problem, dels för att få kunskap om klient-
gruppen och dels för att kunna anpassa behandlingen till de behov som 
finns. Flertalet institutioner profilerar sig när det gäller målgrupper och 
insatser, samtidigt som metoderna inte tycks skilja sig åt avseende vilka 
problem som ska hanteras. Med mer specifik behandling krävs speciali-
serad personal. Trots dessa tendenser är det osäkert huruvida SiS insti-
tutioner strävar efter professionalisering; ibland tycks personalens egna 
erfarenheter väga lika tungt eller tyngre än akademisk utbildning (se 
Johansson 2006). 

I delstudie IV framkom att under de studerade åren hade hälften av 
alla ungdomar missbruk som orsak till placering (som enskilt problem 
eller i kombination med andra problem). Med hänsyn till detta förefal-
ler det anmärkningsvärt att endast ett ytterst begränsat antal platser på 
institutioner var anpassade till hanteringen av sådan problematik. Vad 
betyder det? Platsbristen skulle kunna tolkas som ett resultat av det 
faktum att ADAD som verktyg, med avsikt att mer systematiskt be-
skriva och dela in klienterna, saknar en tydlig återkoppling i praktiken, 
vad gäller utformning av behandlingsinsatser och anpassning efter kli-
enternas problem. Med andra ord finns ett verktyg som sorterar och 
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kategoriserar men en praktik där hänsyn inte tas till specifika problem 
utan där alla – om man drar det till sin spets – kan få samma typ av 
behandling oavsett problem. Det begränsade antalet platser med miss-
bruksinriktning kan också ses som ett uttryck för den tidsförskjutning 
som beskrevs ovan, där samhällsinstitutioner tenderar att förändras och 
anpassas i långsammare takt än det samhälle (praktik) inom vilket det 
verkar.   

En annan möjlig tolkning är att institutionsvården av ungdomar 
(här avses det praktiska faktiska arbetet och inte det som beskrivs i 
målbeskrivningar och annat) bygger på en helhetssyn på klienten, där 
ett specifikt problem inte behandlas utan ses som ett (av flera) uttryck 
för ett avvikande beteende. Exempelvis kan missbruk ses som ett en-
skilt, avgränsat problem hos individen eller som symptom på en mer 
omfattande problembild. I avhandlingens fjärde delstudie har strävan 
efter evidens eller vetenskaplig bas använts för att beskriva en distink-
tion mellan ett modernt och ett traditionellt synsätt. Distinktionen är 
per definition konstruerad, en skarp uppdelning av något som i prakti-
ken är mer flytande, men genom polariseringen kan två idealtyper (jfr 
Weber 1995) konstrueras, med vilka skillnader kan belysas. Om di-
stinktionen appliceras på det praktiska fält som är i fokus för delstudie 
III och IV – ungdomar som placeras på särskilda ungdomshem – så 
skulle den traditionella synen (idealtypen) präglas av ett holistiskt tan-
kesätt. Ungdomar på särskilda ungdomshem skulle enligt det synsättet 
beskrivas som ”trasiga” som behöver stöd och trygghet av vuxna. Pri-
mära krav på personalen är att det är just trygga vuxna som kan sätta 
gränser, men som inte nödvändigtvis behöver besitta några expertkun-
skaper i övrigt, det vill säga ett lekmannainspirerat synsätt. Den andra 
idealtypen – med rötter i det moderna samhället – karakteriseras av 
noggranna bedömningar av ungdomarnas specifika problem (jämför 
diagnos) och anpassning av insats (intervention) till problem. Detta 
förutsätter dels att insatserna har evaluerats så att maximal effekt kan 
uppnås och dels att personalen är välutbildad, med särskilda kvalifika-
tioner för att kunna bedöma problem och för att erbjuda adekvat in-
sats, dvs. ett expertinspirerat synsätt. Den ena idealtypen präglas således 
av generalisering (holism) och den andra av specialisering.  

Införandet och användningen av ADAD-instrument kan kopplas till 
strävan i det moderna samhället som i delstudie IV har beskrivits i ter-
mer av  behov av specialisering och diagnostisering. Ungdomarna som 
intervjuas ska bedömas enligt ett validerat instrument, ett instrument 
som möjliggör jämförelser av klientkarakteristika över tid och att på 
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individ och gruppnivå kunna mäta effekter av insatser. En grund-
läggande strävan är att i allt större utsträckning säkerställa att ungdo-
mar matchas till den behandlingsinsats de är i behov av, något som 
förutsätter en föreställning om att diagnostisering är möjlig och att 
adekvat insats finns tillgänglig. ADAD och dess användare befinner sig 
dock inom en praktik där kunskap kring möjligheten att identifiera 
behandlingsmetoder med säkerställd effekt i stor utsträckning saknas.  

Det faktum att intervjun görs när ungdomen redan är placerad tyder 
på att ADAD inte fullt ut nyttjas på det sätt som avses utifrån den mo-
derna idealtypen, eventuellt med undantaget att byte av institution kan 
relateras till bedömningar som framkommer ur ADAD-intervjun. En 
mer noggrann specificering av klientens problem speglar en strävan 
efter att anpassa insats efter behov. En sådan syn förutsätter att det 
också finns olika insatser för olika typer av problem, vilket ställer krav, 
inte bara på att utformning och utvärdering av insatser och identifie-
ring av vilka insatser som fungerar för vem (jfr Brukstein 2004, s.24), 
utan också på kompetens bland personalen att kategorisera problem, 
anpassa insats och besitta särskild kompetens för att utföra insatsen 
korrekt.  

Resultat från den amerikanske studien Project MATCH visar dock 
att matchning av klienter och insatser med olika intensitet och inrikt-
ning inte ger några skillnader i behandlingsresultat (Babor & Del Boca 
m.fl. 2003). Resultat från den brittiska UKATT-studien pekar i samma 
riktning (UKATT 2008). Istället har andra faktorer identifierats som 
avgörande för klienters förändringsarbete. En av dessa är motivation 
hos klienten, det vill säga hur förberedd klienten är på att arbeta med 
förändring, en annan är relation till behandlaren och en tredje är om-
givningens stöd (Orford 2006). Orford (2008) menar därför att behand-
lingsforskning bör fokusera på förändringsprocesser snarare än olika 
tekniker eller insatser och bör se behandling som en del i en längre och 
vidare förändringsprocess. Det är inte självklart att dessa resultat och 
konklusioner avseende missbruksbehandling av vuxna människor kan 
översättas till behandling av ungdomar, å andra sidan finns inget som 
talar emot en sådan generalisering. Befintlig forskning avseende ung-
domar i behandling stödjer snarare Orfords resonemang om ”metodfix-
ering” (se Andreassen 2003). Andreassen menar att det är vissa principer 
snarare än metoder som skiljer effektiva åtgärder från mindre effektiva. 
Exempel på sådana principer är mål för förändringsarbete, relation 
mellan personal och klient och behandlingsgruppens sammansättning.  
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Avslutande kommentarer 
Begreppen evidensbasering, risk och individualitet har använts för att 
på olika sätt belysa tendenser i det nutida Sverige med implikationer för 
alkohol- och drogpreventivt arbete. Strävan efter att vetenskapligt un-
derbygga det praktiska arbetet – såväl förebyggande insatser som be-
handling – har diskuterats i relation till praktiska förutsättningar ut-
ifrån avhandlingens empiri. Avtraditionaliseringen av samhället har 
medfört att människor i allt större utsträckning och inom allt fler om-
råden måste söka kunskap för att kunna ta beslut. Mängden informa-
tion och kunskap som sprids medför en ökad riskmedvetenhet men 
också osäkerhet mot bakgrund av att forskningsresultat går emot var-
andra och ständigt förnyas. Ett resultat av evidensbaseringens utbred-
ning är ökad kunskap och medvetenhet om att det saknas tillräcklig 
evidens inom allt fler områden (se Bergmark 2005b). 

Ungdomsinriktad alkohol- och drogprevention är ett område som 
under lång tid haft hög prioritet, samtidigt som kunskap om dess inne-
håll och effekter varit tämligen obefintlig. Bidragande orsaker har varit 
(och är delvis fortfarande) bristen på systematiska utvärderingar av de 
insatser som gjorts, att kunskap ”på fältet” inte tillvaratagits, bristande 
resurser såväl tidsmässiga som ekonomiska, men också att alkohol- och 
drogpreventionens moraliska status i samhället har bidragit till att krav 
på mer evaluerade insatser inte uttalats. Utvärderingsproblematiken 
hänger också samman med ett potentiellt glapp mellan retorik och 
praktik och därmed svårigheten att få kunskap om vad som faktiskt 
görs. Det kan vara problematiskt att utgå från beskrivningar av före-
byggande insatser och behandlingsinsatsers innehåll då det som sker i 
praktiken kan vara någonting helt annat. Samtidigt är det i många fall 
en omöjlighet att följa det praktiska arbetet på plats för att säkerställa 
dess överensstämmelse med beskrivningar av eller riktlinjer för hur 
insatserna ska vara utformade.  

Ökade krav på evidens inom avhandlingens område återspeglas i 
sammanställningar av effekter av förebyggande insatser, riktlinjer för 
behandlingsinsatser och införandet av validerade instrument. Samtidigt 
som detta i avhandlingen lyfts fram som något nödvändigt har jag även 
försökt peka på problem med exempel ur delstudiernas empiri.  

En möjlig sammanfattande beskrivning av det alkohol- och drogpre-
ventiva arbetet – innefattande såväl förebyggande insatser som behand-
ling – skisseras avslutningsvis genom att relatera avhandlingens empi-
riska resultat till de centrala begrepp som lyfts fram i kappans inledande 
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avsnitt. Det preventiva rummet (här avseende förebyggande arbete) kan 
beskrivas utifrån olika perspektiv, men har i avhandlingens delstudier 
belysts utifrån tre aspekter: samhället, ungdomar och preventionsarbetet 
(”det preventiva projektet”). Distinktionen traditionellt/modernt kan 
användas för att beskriva samhällets inriktning, vilket i olika utsträck-
ning kan sägas påverka synen på ungdomar (exempelvis som forsk-
ningsobjekt eller föremål för preventionsinsatser). Ungdomar å sin sida 
kan beskrivas utifrån distinktionen kollektiv/individ vilket får implika-
tioner på utformningen av exempelvis preventiva insatser. Preventions-
arbetet, slutligen, kan beskrivas utifrån distinktionen norma-
tiv/flexibel. Utifrån nämnda dimensioner kan det ”preventiva rummet” 
beskrivas såväl utifrån hur det ”borde” se ut som hur det utifrån empi-
riska exempel kan beskrivas. Begreppens inbördes relation skulle enligt 
ett teoretiskt rum vara att traditionella samhällen ser ungdomar som 
kollektiv och grundar preventionsinsatser på normer, medan moderna 
samhällen ser ungdomar som individer och utarbetar flexibla preven-
tionsinsatser. Med utgångspunkt i resultaten från avhandlingens delstu-
dier skulle det svenska alkohol- och drogpreventiva arbetet kunna 
sammanfattas som att samhället är modernt, ungdomar beskrivs och 
hanteras som kollektiv och preventionsinsatserna är relativt normativt 
inriktade, vilket indikerar en spänning enligt ovan beskrivna dimensio-
ner i det teoretiska rummet.  

En liknande begreppsindelning kan göras avseende behandling, ut-
ifrån synen på problemet, på praktiken och på retoriken. När de gäller 
synen på behandling kan distinktionen generell/individuell (eller speci-
fik) användas. Praktiken och retoriken kan beskrivas som generellt eller 
professionellt utformad. Liksom avseende prevention (se ovan) kan 
man tänka sig en inbördes relation mellan problemet, praktiken och 
retoriken som tillsammans, beroende på hur begreppen beskrivs, sam-
manfattar en syn på behandling. Utifrån det som skisserats i kappans 
inledande avsnitt om det moderna samhället skulle synen på problemet 
i ett modernt samhälle vara baserat på individens specifika situation och 
problembild. Praktiken skulle beskrivas som professionell, likaså reto-
riken. Avhandlingens empiriska resultat pekar på att ungdomsinriktad 
missbruksbehandling influerats av kraven på evidens och att synen på 
problemet i teorin är individuell eller specifik. Praktiken, å andra sidan, 
förefaller fortfarande vara generellt inriktad med likartade behand-
lingsmetoder oavsett problem medan retoriken befinner sig på en pro-
fessionell nivå.  
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Diskrepansen mellan de empiriska resultaten och de teoretiska ”mo-
deller” som skisserats med utgångspunkt i avhandlingens centrala be-
grepp har på olika sätt i avhandlingens delstudier diskuterats med ut-
gångspunkt i det som inom nyinstitutionell teoribildning kallas lösa 
kopplingar (se exempelvis Hasenfeldt 1983; Scott 2003; Weick 1976). I 
detta sammanhang betyder det att det saknas en tydlig länk mellan 
teoretiska beskrivningar av vad som görs (exempelvis beskrivningar av 
behandlingsinsatser) vad man säger att man gör (retoriken om den-
samma) och det som verkligen görs (behandlingsinsatser i praktiken). 
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