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Abstract 

Denna sociologiska uppsats behandlar några faktorer som kan påverka ungdomar, som i 

sin tur kan leda till ett utanförskap. Under tonårsfrigörelsen genomgår ungdomar en fas, 

då de kan riskera att bli beroende av exempelvis alkohol eller droger. Detta kan i sin tur 

leda till att de kan hamna utanför samhället. Syftet med arbetet är att undersöka vad 

samhället kan göra och vad de har för skyldigheter för att fånga upp dessa ungdomar. 

Med utgångspunkt från Halmstad kommun.  

 

Uppsatsen bygger på kvalitativ metod med intervjuer. Gemensamt för våra informanter 

är, att de arbetar med barn och ungdomar. De har skyldighet och ansvar att försöka fånga 

upp ungdomarna på olika sätt. I uppsatsen används teorier och forskning som är kopplade 

till det sociala fenomenet, ungdomar i riskzon för ett beroende, ur ett 

myndighetsperspektiv. 

 

Resultatet visar att ungdomar som inte har en fast och trygg grund att stå på löper större 

risk att hamna i ett beroende på grund av ett missbruk. Men det visar också att 

tonårsfrigörelsen kryper allt längre ner i åldrarna på grund av att samhällsattityden har 

förändrats. Just i Halmstad kommun finns det ett bra skyddsnät för att fånga upp 

ungdomar som är på glid om man ser det ur ett myndighetsperspektiv. Skyddsnätet är 

uppbyggt på ett nära samarbete mellan olika myndigheter och sociala institutioner. 

 

����
	���� tonårsfrigörelse, ungdomar, missbruk, utanförskap, riskzon 
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Abstract  
Our purpose with this paper was to examine what society does to help young people who 

are in risk of developing an addiction of alcohol and drugs. A combination of literature 

study and qualitative interview analysis was used. The most important research questions 

were: What does the municipality of Halmstad do to get hold of young alcohol or drug-

users that are in risk of developing an addiction? In what ways can the social network 

around these young people help them overcome their addiction? We also wanted to 

examine which factors cause an addiction among these young people and also the 

attitudes and the values of the society of today.��

�

Based on previous research and interview data we drew the conclusion that youths 

lacking a solid and secure foundation are running a greater risk of getting caught in an 

addiction. The aforementioned research and data also show that emancipation of 

teenagers tends to start earlier due to a change in societal values��From an authoritative 

perspective, in the municipality of Halmstad there is a good safety net for young people 

who are in risk of getting into an addiction. The net is built on a close cooperation 

between different authorities and social institutions.�

�
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Himlen är oskyldigt blå 

som ögon när barnen är små 
Att regndroppar faller som tårarna gör  

Det rår inte stjärnorna för. 
Älskling jag vet hur det känns 

När broar till tryggheten bränns 
Fast tiden har jagat oss in i en vrå 

Himlen så oskyldigt blå 
 

När vi växte opp 
Lekte livet vi var evighetens hopp 

Det var helt självklart att vår framtid skulle bli 
Oförbrukat fri. 

Somrar svepte fram 
Jorden värmde våra fötter där vi sprang 
Rågen gungade och gräset växte grönt 

Hela livet var så skönt 
 
 

Himlen är oskyldigt blå 
som ögon när barnen är små 

Att regndroppar faller som tårarna gör  
Det rår inte stjärnorna för 

Älskling jag vet hur det känns 
när broar till tryggheten bränns 

Fast tiden har jagat oss in i en vrå 
Himlen så oskyldigt blå 

 
Frusna på en strand 

Flög vi med drakar medan tiden flöt i land 
Vi var barn som ingen ondska kunde nå 

Himlen var så blå 
Nu tar molnen  mark 

Jag var förblindad av att solen sken så stark 
Men dina ögon kommer alltid le mot mig 

Kan det begäras mer av mig 
 

Himlen är oskyldigt blå 
Djupaste hav likaså 

Att regndroppar faller som tårarna gör  
Det rår inte stjärnorna för 

Älskling jag vet hur det känns 
När broar till tryggheten bränns 

Fast tiden har jagat oss in i en vrå 
Himlen så oskyldigt blå�
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1. Inledning  
Genom att samhället har gått från att vara bondesamhälle till ett postmodernt samhälle 

har det inte bara inneburit en förändrad samhällsstruktur, utan även att individens 

livsvillkor har förändrats. Det är samhällets rådande struktur samt ideal som påverkar 

individens syn på sig själv samt synen man har på sin omgivning. I bondesamhället var 

det tradition, seder och familjeband som hade en stor inverkan på ungdomars skapande av 

en identitet. Genom traditionen var individen mer styrd att leva efter en förbestämd 

samhällssyn på människan. Även om det till en viss del finns kvar i dagens samhälle, har 

bl.a. ungdomar idag ett eget större ansvar när det gäller att anpassa sig till samhället. Man 

måste själv ta ställning till saker och ting som kan påverka ens identitet, under hela sin 

livstid. Påverkningar kan komma från många och från olika håll, som exempelvis 

familjeband, vänner, skolan samt den rådande samhällsattityden. Dessa påverkningar kan 

ha en avgörande roll för ungdomens identitetsskapande, just för att det är under 

ungdomstiden som man har många tankar om vem man är (Löfgren & Norell, 1992:ff).  

 

När man som ung vill frigöra sig från sina föräldrar, t.ex. genom en tonårsfrigörelse 

påverkas man oftast mer av vännerna än föräldrarna. Under moderniteten har 

tonårsfrigörelsen ändrat form och blivit allt viktigare för de ungas identitetskonstruktion. 

Att människor befinner sig utanför samhället är inget nytt fenomen. För oavsett vilket 

samhälle vi lever i, har det alltid varit så att människan haft en strävan att känna 

gemenskap och tillhörighet. Strävan efter gemenskap blir framförallt viktig om man som 

ungdom känner sig ensam, och kanske rent av oförstådd, på grund av sina funderingar. 

Då blir relationen till vänner väldigt viktiga (Göthlund, 1997:127ff). Det finns de 

ungdomar som av någon anledning känner av ett utanförskap till bl.a. jämnåriga, redan 

vid tidig ålder. Kanske är det just utanförskapet som påverkar dessa ungdomar, när de ska 

skapa sig en identitet och självständighet. För likväl som alla andra har de säkert en 

strävan efter att känna någon samhörighet till andra.  

 

Vår tidigare sociologiuppsats ���������������������������������� (Ek, Emilsson, 

Jeppesen, 2006), är en kvalitativ studie om hemlösas gemenskap till samhället. Där 

redovisar vi bl.a. resultatet av vad samhället gör för de hemlösa som kanske känner av ett 
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utanförskap, samt om de känner någon form av gemenskap till varandra. Vi kom fram till 

att de hemlösa inte kände någon gemenskap till samhället. Ett exempel på detta är när 

människor de möter på stan medvetet väljer att titta bort. Vidare kom vi fram till att de 

däremot känner gemenskap till andra hemlösa. De ser andra hemlösa som 

familjemedlemmar, som man ställer upp för i olika situationer. 

 

I ett av de livsöden vi fick ta del av visade det sig att personens (som i detta fall är en 

man) utanförskap började redan under uppväxten. Han kände sig dels utanför på grund av 

att han blev mobbad och att ingen i skolan förstod eller ville ta tag i situationen för att 

hjälpa honom. Han fick inte heller något stöd av sina föräldrar, då de var missbrukare. 

Han kände att han för första gången blev någon när han började med droger. Det var 

också i samband med detta som han kände av någon slags gemenskap. Han känner 

fortfarande att utan sitt missbruk skulle han inte vara någon, trots att det innebär att han 

får leva utanför samhället (Ek, Emilsson, Jeppesen, 2006:21). För det är tack vare 

missbruket som han får uppleva att det finns andra som förstår honom. Han anser själv att 

det enda han kan, är att knarka och stjäla. Dessutom vill han inte lämna sina vänner, de 

vänner som han ser som sin familj. Vi kom fram till att, i detta fall, möjligen är lättare att 

använda droger för att komma in i gemenskapen, för att bli någon eller att känna någon 

gemenskap överhuvudtaget. Är självförtroendet redan dåligt är det nog svårare att säga 

nej till att prova droger, kanske för att man inte vill fortsätta att känna sig ensam och 

utanför (Ek, Emilsson, Jeppesen, 2006:21f). 

 

Utifrån denna uppsats väcktes vårt intresse att undersöka vad som görs för ungdomar som 

riskerar att bli hemlösa eller hamna i ett utanförskap. 

 

1.1 Syfte 

Syftet med vår uppsats är att göra en undersökning vad samhället kan och gör för att 

fånga upp och hjälpa de barn och ungdomar som riskerar att hamna utanför samhället på 

grund av ett missbruk. Vi vill inte lägga fokus på de ungdomar som redan i dagsläget 

befinner sig utanför samhället, utan de som riskerar att hamna utanför, om de inte blir 

uppfångade. Vi vill även lyfta fram attityder och värderingar i samhället, när det gäller 
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alkohol och droger. Vidare vill vi belysa vad samhället kan och gör för de barn och 

ungdomar som befinner sig i en riskzon, sett ur ett myndighetsperspektiv.   

 

1.2 Problemformulering 

Vi vill med denna uppsats fördjupa oss samt undersöka om man kan se ett tydligt mönster 

eller tecken för vilka barn och ungdomar som riskerar att bli beroende och därmed är i 

riskzon att hamna utanför samhället. Kan man se ett mönster när det gäller orsaker till 

detta? Är det en förutfattad mening att anta att det oftast är individer från de lägre 

samhällsklasserna som hamnar på glid? Hur är dagens attityd till alkohol och droger? Har 

det skett någon förändring de senaste åren? Vi har valt att inrikta oss på en huvudfråga, 

nämligen:��

�

• Vad har och tar Halmstad kommun för ansvar för att fånga upp de barn och 

ungdomar som riskerar att hamna i riskzon för ett beroende, sett ur ett 

myndighetsperspektiv? 

 

1.3 Avgränsning 

Av tidsmässiga och utrymmesmässiga skäl har vi valt att begränsa oss till Halmstad 

kommun. Vidare har vi också valt att begränsa oss till ungdomar mellan 12-20 år, även 

om man troligen kan se signalerna tidigare. Vi bestämde oss också för att inrikta oss på 

personer som har kontakt, erfarenhet samt skyldighet att fånga upp ungdomar. Detta då 

vårt mål är att se vad samhället gör och inte hur ungdomarna själva upplever sin situation. 

Vi har också valt att inrikta oss på hur alkohol respektive narkotika kan påverka ett 

utanförskap.  

 

1.4 Definitioner 

Vi har valt att ha med definitioner på begrepp som kommer att dyka upp i detta arbete, 

för att man som läsare lättare ska kunna hänga med i texten. Vi gjorde dessa definitioner 

inför intervjuerna, för att våra intervjupersoner skulle förstå vad vi menade med dessa 

begrepp. �
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�
�	&��– Socialstyrelsens definierar begreppet ”hemlös som personer som saknar egen 

eller förhyrd bostad och som inte bor i något stadigvarande inneboendeförhållande eller 

andrahandsboende samt är hänvisade till tillfälliga boendealternativ eller är uteliggare”. 

(Socialstyrelsen, 2000:20f.) Vår definition av hemlös bygger till viss del på 

Socialstyrelsens, vi anser att det är de människor som lever och sover fler nätter utomhus 

än inomhus. 

'�
����
� – ”Föreställning om människors upplevelse av sig själva och andra som ”de 

samma��(Brante, 1998:125). Vi menar hur man ser på sig själv och vill att andra ska 

uppfatta en själv, vem man är.   

�	����()��� 		��	���
�*���”Hierarkiska och relationella distinktioner mellan individer 

och grupper i samhället” (Brante, 1998:146)����

#���!����+�är en allmän benämning på överdriven användning av något som ger tillfällig 

lindring från psykiskt eller fysiskt obehag. Med "överdriven" menas användning i sådan 

omfattning att personen själv, andra personer eller egendom kommer till skada. Till grund 

för missbruksbeteenden finns ofta en benägenhet till flykt. Missbrukaren är rädd för olika 

känslor som inte verkar gå att stå ut med. 

En person som missbrukar något är oftast beroende av detta ämne eller fenomen 

Wikipedia, 2006)  

,������ – Vi har tyvärr inte hittat någon bra definition av riskzon, utan det vi syftar på 

med riskzon är att genom sina eller andras handlingar riskerar att hamna utanför 

samhällets gemenskap. Man står inte helt utanför samhället, men det finns fara att man 

hamnar där om man inte tar steget tillbaka in igen. Då ordet risk betyder just fara enligt 

svensk ordlista (Allén, 1987:179)� 

-��������– Vi bygger vår definition på Stadsmissionens definition, ungdomar är 

individer mellan 12-20 år 

-���.&����� – Enligt svensk ordlista så betyder ordet utanför, inte inne (i ngt)��Allén, 

1987:248)��Det vi anser�med ett utanförskap är att man som människa kanske inte känner 

någon direkt gemenskap till det övriga samhället och dess individer.  
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1.5 Disposition 

Vi har valt att dela upp vår uppsats i sju delar för att underlätta för läsaren. I första 

kapitlet tar vi upp en kort inledning som följs av vårt syfte, problemformulering och 

avgränsning samt definitioner på bl.a. våra nyckelbegrepp. I det andra kapitlet kan man 

läsa bakgrundsfakta till det fenomen vi undersökt som t.ex. några utvalda hjälpinsatser 

samt tidigare forskning kring ämnet. I det tredje kapitlet redogörs för de teorier och 

sociologiska begrepp som används. I kapitel fyra presenterar vi vårt val av metod och det 

tillvägagångssätt vi använt oss av för att samla in empiriskt material. I kapitel fem 

redovisar vi resultatet av det insamlade materialet. Kapitel sex består av vår sociologiska 

analys och tolkningar. Avslutningsvis tar vi upp i kapitel sju våra reflektioner och 

sammanfattning på vårt arbete.  
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2. Bakgrund samt tidigare forskning 

Även om detta arbete inte handlar om hemlöshet, bland vuxna eller ungdomar har vi ändå 

valt att titta på studier och tidigare forskning om hemlöshet och missbruk. Anledningen 

till detta är att konsekvensen av ett missbruk kan vara att individen blir hemlös, om man 

som ung inte blir uppfångad av samhället. Därför anser vi att det är relevant att kortfattat 

nämna lite om hemlöshet bland vuxna och barn.  

 

Syftet med att titta på forskningar kring ungdomars relation till stöld, våld och droger och 

hjälpinsatser ur ett barnperspektiv, är för att få en inblick i ungdomarnas samt samhällets 

inställning till bl.a. droger och kriminalitet. För att få ungdomarnas inställning har vi titta 

på undersökningar där de själva fått svara på frågor om bl.a. alkohol och droger. Vidare 

har vi också valt att titta på barns rättigheter i samhället, enligt Barnkonventionen. Då 

myndigheter och sociala institutioner ska utgå ifrån detta, vill vi se om det faktiskt är så i 

Halmstad kommun. I och med att barnen vistas till stor del i skolan har vi även valt att 

granska skolans ansvar och skyldigheter för dess elever samt förebyggande åtgärder.  

 

2.1  Kartläggningar om hemlöshet bland vuxna och barn  

Socialstyrelsen har 2005 genomfört en rikstäckande kartläggning av de hemlösa. I 

kartläggningen definierades hemlösa som bl.a. de personer som var hänvisade till 

akutboende, härbärge, jourboende eller uteliggare (Socialstyrelsen 2006:20). Av de  

17 800 som 2005 var hemlösa hade 62 % ett missbruk och 40 % hade någon form av 

psykiska problem (Socialstyrelsen 2006:8). Socialstyrelsen anser att det inte har skett 

någon direkt ökning av hemlösa de senaste åren. Förklaring till detta är enligt dem, det 

svenska välfärdssamhället, som har inneburit ett skyddsnät för socialt utsatta människor.  

 

2004 gjorde Stadsmissionen en kartläggning1 om hemlöshet men då bland barn och 

ungdomar. Där framgår det att 2004 fanns det cirka 2000 hemlösa barn (12-20 år) i 

Sverige. 40 % av dessa barn tillhör familjer som har vräkts. Andra orsaker till deras 

hemlöshet är att de har rymt hemifrån på grund av exempelvis ett eget missbruk eller 

                                                 
1 http://www.stadsmissionen.se/document/Hemlöshetsrapport%202005-02-15.doc 
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missbruk/psykisk ohälsa hos föräldrarna. Denna kartläggning nämns i IGOT – NTO:s 

artikel, ��� �� �!"�#���!�����������.2 I denna artikel framgår det att det saknas ett 

barnperspektiv hos de sociala myndigheterna. Detta för att de unga själva upplever att 

man inte alltid lyssnar på dem, eller att man inte tar deras problem på allvar. En ungdom 

som rymt hemifrån inte själv vill bli återförenad, strävar ändå myndigheter efter att ska 

familjen ska bli enad. Detta kan leda till att en del barn väljer att inte har någon kontakt 

alls med socialen på grund av att de upplever att de inte bemöts med respekt. Vilket 

innebär att det borde finnas ett stort mörkertal. Stadsmissionen anser att varje barn har 

rätt till ett hem. Men om den unge inte kan bo hemma och samtidigt upplever att han eller 

hon inte får någon direkt hjälp av de sociala myndigheterna, kan sista utvägen vara att bo 

hos kamrater eller rent av ute på gatan. Bara för att man som barn är hemlös betyder det 

nödvändigtvis inte att man bor under broar eller i tunnlar. De hemlösa barn som saknar 

stadigvarande bostad flyttar ofta runt på olika tillfälliga adresser. Karin Aronsson, 

professor vid Lindköpings Universitet som har inriktat sig på barn, ungdomar och 

kommunikation, menar att unga visar med handling att något kan vara fel och vill ha 

hjälp. Därför måste myndigheterna ta ungdomens rymning på allvar (Sjöblom, 2002:46). 

Vidare visar kartläggningen att de barn som far mest illa idag är de som har 

missbrukande föräldrar.  

 

Välfärdssamhället har, som nämnts tidigare, inneburit att flertalet människor får hjälp. 

Hans Swärd, som är fil.dr i socialt arbete och verksam vid Socialhögskolan i Lund, håller 

visserligen med om att välfärdsstaten har inneburit att vi i Sverige har färre hemlösa 

(Swärd 1998: 224). Men ”systemet” har en del brister. Exempelvis finns det brister med 

lämpligt stöd i egen bostad eller med ekonomiska resurser. Enligt Swärd, ska man vara 

kritisk till Socialstyrelsens rapport, då den endast innefattar de personer som har varit i 

kontakt med någon myndighet eller någon frivilligorganisation och det kan därför röra sig 

om helt andra siffror (Swärd 1998:36ff).  

 

De båda kartläggningarna visar på att det är mer vanligt med hemlöshet bland vuxna än 

bland barn och ungdomar. Det skiljer sig också en hel del hur man definierar hemlöshet. 

                                                 
2 Se bilaga 9.1 
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Men vare sig det gäller vuxna eller barn så har, som Hans Swärd säger, skyddsnätet för 

dessa utsatta människor brister. Kartläggningarna visar också på att det finns hemlösa, 

både vuxna och barn, som undviker att ha någon kontakt med de sociala myndigheterna. 

 

/�0�0��)��� 		
�����������������	����
�
��

Enligt Barnkonventionen3 definieras alla människor under 18 år som 

barn. Barnkonventionen menar att barnets bästa alltid ska komma i första rummet. Alla 

barn har samma rättigheter och lika värde, ingen får diskrimineras, utan varje barn har 

även rätt att överleva och att utvecklas. Vilket bl.a. innebär att barnet har rätt att uttrycka 

sin mening i alla frågor som berör dem. När domstolar och myndigheter behandlar fall 

som rör barnet ska man höra vad barnet har att säga samt ta hänsyn till dess intresse. Det 

är båda föräldrarna som gemensamt har det primära ansvaret när det gäller barnets 

uppfostran och utveckling. Det är också viktigt som förälder att komma ihåg att barnets 

bästa som ska komma i första hand. Vidare säger Barnkonventionen att barnet har rätt att 

skyddas från exempelvis olaglig användning av narkotika. Varje myndighet och 

verksamhet ska utgå från FN:s konvention om barns rättigheter, i deras arbete med barn.4 

All personal som i sitt arbete möter barn och unga ska ha den barnkompetens som fordras 

för att skapa bra möten. Det vill säga man ska se varje barn som en enskild individ och 

lyssna samt respektera barnets vilja och åsikter. Därför måste alla som arbetar med barn 

och ungdomar utgå från ett synsätt där fokus ligger på de faktorer som man vet påverkar 

individens välbefinnande i positiv riktning.  

 

/�0�/�)��	������������������	����
�
��

Även skolan måste följa Barnkonventionen, men skolan har även andra regler och 

skyldigheter som de måste följa i sitt arbete. Dessa regler och normer är också till för att 

exempelvis lättare fånga upp de elever som är på glid. Skollagens mål är fastlagda i de 

författningar som riksdagen, regeringen samt Skolverket har fastställt. Syftet med 

läroplanen från 1994 (Lpo94) och skollagen, är att de ska fungera som en slags ram för 

vilket ansvar/mål skolan har för elevernas utbildning och skolvistelse. Skolan har i 

                                                 
3 http://www.rb.se/sv/Barnkonventionen/KortaVersionen/, 
4 Landstingsfullmäktige, 2003. $���%�&�!� ���'(��')��!"���*���+������')����&��������)�#��#��%�!��"�
�"+&� 
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uppdrag att inte bara främja elevens lärande, utan också att överföra grundläggande 

värden att de på bästa sätt blir förberedda att kunna leva och verka i samhället.  

Vidare har skolan enligt läroplanen, till uppgift att jobba för att aktivt och medvetet 

påverka samt stimulera alla elever så att de på sikt omfattar vårt samhälles gemensamma 

värderingar. Skolan har också till uppgift att tillsammans med hemmet ansvara för 

elevens fostran samt utveckling (Lpo94, 1999:5ff). När det gäller normer och värden står 

det i läroplanen,5 att alla som arbetar i skolan ska medverka till att utveckla elevernas 

känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmsta 

gruppen. De ska i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av solidaritet mellan 

människor och aktivt motverka trakasserier samt förtryck av individer och grupper. Bl.a. 

ska läraren hålla sig informerad om den enskilde elevens personliga situation och därmed 

iaktta respekt för elevens integritet (Lpo94, 1999:16).   

 

Ett sätt för skolan, att lära eleverna samhällets normer och regler är genom VÅGA-

programmet. Det är en översättning och bearbetning av ett amerikanskt program som 

kallas DARE-programmet. Bl.a. var det en skola i Halmstad som var med och 

genomförde VÅGA-programmet på försök under läsåret 1993/1994. VÅGA-programmet 

vänder sig till elever i årskurs sju och är ett samarbete mellan polisen, skolan samt 

föräldrar, idrotts- och fritidsledare, socialarbetare. Projektets syfte är att man ska stärka 

ungdomarnas motståndskraft att de klarar av att säga nej till droger och våld. Eleverna får 

undervisning om lag och rätt för att motverka kriminalitet, våld, videovåld och mobbning 

samt gängbildning och främlingsfientlighet (Brottsförebyggande rådet, 1999: 28f).  

 

2.2 Tidigare forskning 

Socialpedagogen Karin Borgström har studerat hur ungdomar med sociala problem 

framställs i media och har jämfört ,�������()�"� och -�"�����&�"s artiklar från 1996. 

Hennes syfte med tidningsstudien var att försöka fånga de föreställningar som cirkulerar i 

samhället om ungdomar med sociala problem (Borgström, 2001:63). Utifrån dessa 

föreställningar kom hon fram till att det fanns två kategorier av unga missbrukare. Där en 

kategori ser användningen av droger bl.a. som ett utslag av nyfikenhet förstärkt av en 

                                                 
5 Se bilaga 9.2 
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modetrend. De här ungdomarna associerar droger med fest och förknippas med 

medelklassen och stabila uppväxtförhållanden. De droger som nämns i detta 

sammanhang är bl.a. ecstasy, LSD samt alkohol. För den andra kategorin ungdomar är 

deras drogbruk ett tecken på en begynnande eller pågående utslagning. Direkt utsagt eller 

underförstått handlar det om ungdomar från lägre samhällsklasser och där missbruket 

framför allt gäller heroin (Borgström, 2001:95). Hon menar att i de artiklar som handlar 

om den första kategorin verkar syftet oftast vara att uppmärksamma vuxna, framför allt 

föräldrar, på problemet. Budskapet är att detta kan hända alla ungdomar, men de kan 

återanpassas då de betraktas i grund och botten vara väl integrerade i samhället. När det 

däremot är heroinmissbrukande ungdomar som beskrivs i artiklarna, handlar det oftast 

om vad samhället kan erbjuda. De kopplas inte ihop med medelklassen och föräldrarnas 

engagemang efterlyses inte heller. Missbruket kopplas mer ihop med misär och 

utslagning. Vidare anser hon att i artiklarna, är budskapet att även om dessa ungdomar 

har rätt till vård och behandling råder det en tvekan om dessa ungdomar kan återanpassas 

(Borgström, 2001:96). 

�

/�/�0�-���������
�
��!�	���������!����

Barnombudsmannen utgav 2005 en årsrapport, .  ����+��%���, om barns och 

ungdomars tankar om alkohol, tobak och narkotika. Rapporten är sammanställd av 

ungdomars enkätsvar i hela landet. I denna rapport framgår det att det idag är många unga 

som har en uppfattning att det förekommer mycket alkohol och narkotika i deras 

omgivning (Barnombudsmannen, 2005:16). Vidare framgår det att den största 

anledningen till att unga mellan 14-18 år dricker, är för att det är roligt att vara full. För 

att vara tuffa, kom på andra plats och grupptrycket på tredje plats. Det var flest flickor 

som uppgav att det berodde på grupptrycket. Övriga svar var ganska lika, oavsett kön. 

Det framgick också att var tionde 14-18 åring som ingick i studien, har provat narkotika 

(Barnombudsmannen, 2005:21ff). Det är sällan som ungdomar intar alkohol eller 

narkotika utan umgänge, nyttjandet sker oftast i sällskap med vänner. Studien visar även 

att användandet av alkohol och narkotika har minskat de senaste åren 

(Barnombudsmannen, 2005:28ff). Lena Nyberg, Barnombudsman, anser att föräldrarna 
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har en avgörande roll när det gäller barns och ungdomars inställning till narkotika och 

alkohol (Barnombudsmannen, 2005:6). 

Även Brottsförebyggande rådets (BRÅ) kartläggning visar på en minskning av 

ungdomars alkoholkonsumtion. BRÅ har också gjort en enkätundersökning, där 

ungdomar fick svara på frågor om deras relation till stöld, våld och droger från 1995 till 

2003. Däremot inriktade sig BRÅ bara på årskurs nio medan Barnombudsmannen 

frågade ungdomar mellan 14-18 år. Syftet med BRÅ:s kartläggning är att beskriva 

förekomsten av brottslighet och annat problembeteende bland dessa eleverna. Genom att 

göra en jämförelse från de tidigare undersökningarna kan BRÅ beskriva utvecklingen 

över tid av andelarna elever som uppger delaktighet i brott och andra problembeteenden 

(Ring, 2005; 6). Jämförelsen visar att 46 % av ungdomarna uppgav 1995 att de begått 

någon form av skadegörelse jämfört med 33 % år 2003. 1995 uppgav  

8 % av ungdomarna att de befattat sig med någon form av narkotika liksom 8 % år 2003 

(Ring 2005: 7) Anledningen till minskningen av skadegörelsen framgår dock inte av 

deras studie, däremot kan de se ett tydligt mönster mellan hur bra elevernas betyg är och 

brottsbelastningen. Ju sämre betyg eleven har desto oftare tycks de begå fler brott i 

jämförelse med elever med höga betyg. Kartläggningen visar på att det finns ett mönster, 

även om det är relativt svagt mellan brottsbelastning och de olika sociodemografiska 

bakgrundsfaktorerna som eleverna har. Man kan också se att toleransen gentemot bl.a. 

alkoholberusning tycks ha minskat något med åren (Ring, 2005: 8).   

 

/�/�/������
���
���������		���1�

2006 kom det en ungdomsrapport utgiven av Primärvården Halland, /�����$�����&. I 

denna ungdomsrapport redogör man hur de halländska ungdomarna mår, hur deras 

levnadsvanor ser ut samt deras relation till familj, vänner och skolan. Elever i årskurs 7, 9 

och elever i årskurs 2 på gymnasiet, har deltagit i enkätundersökningen.  Resultatet 

visade att när det gällde ungdomarnas hälsa och välbefinnande, trivdes de allra flesta 

ganska bra eller mycket bra med livet. 22 % av flickorna och 16 % av pojkarna uppgav 

att föräldrarna bara ibland, sällan eller aldrig hade tillräckligt med tid för dem. 14 % av 

flickorna och 11 % av pojkarna kände att de inte hade någon vuxen att prata med när de 

hade problem eller bara behövde prata med någon (FoU, 2006:18). Det var flest flickor 
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som sökte hjälp för psykiska besvär och det var en ökning från 2001 till 2006 för nästan 

alla åldersgrupper.  

 

När det gällde livet i skolan tyckte 88 % av flickorna och av pojkarna tyckte 83 % att det 

är bra eller mycket bra att gå i skolan (FoU.2006:29). Ungefär 3 % hade blivit eller var 

mobbade en gång i veckan eller mer. Samma svar uppgavs 2001 (FoU, 2006:40). På 

frågor som gällde alkohol, narkotika och tobak var det flest pojkar (18 %) som drack 

starköl minst en gång i veckan, av flickorna var det 7 %. De drack däremot mer vin än 

pojkarna, 6 % jämfört med 3 % (FoU, 2006:79). Jämfört med 2001 var det ingen större 

förändring. De flesta ungdomarna tyckte att det var ganska eller mycket lätt att få tag på 

alkohol. Av både pojkarna som flickorna kände sig cirka 4 av 10 berusade varje gång 

eller nästan varje gång de drack alkohol (FoU, 2006:81). Ungefär var femte ungdom hade 

någon gång haft möjlighet att prova narkotika, av pojkarna var det 8 % och 5 % av 

flickorna. Det var något mindre än 2001 (FoU, 2006:82). Hasch, marijuana och ecstasy 

var de vanligaste drogerna (FoU, 2006:83). Sammanfattningsvis har det även bland de 

halländska ungdomarna, enligt enkätundersökningen, skett en minskning av antalet unga 

som dricker alkohol eller har provat narkotika.  

 
2.3 Sammanfattning  

I samhället finns det regler och bestämmelser som klargör vilket ansvar myndigheter och 

organisationer har för barn och ungdomar.  Dessa regler och bestämmelser ska fungera 

som ett skyddsnät i ett välfärdssamhälle. Trots detta kan det ibland vara svårt att 

förhindra att unga människor mår dåligt eller råkar illa ut. Då det exempelvis fanns år 

2004 ungefär 2000 barn som var hemlösa i Sverige. Om inte samhället försöker fånga 

upp ungdomar som är beroende av alkohol eller droger, riskerar den unga att fortsätta sitt 

missbruk. Om samhället inte klarar av att fånga upp den unga kan detta leda till 

hemlöshet, då det är vanligt att vuxna hemlösa är missbrukare. Den bild man kan få i 

massmedia är att en del ungdomar förknippar fest med alkohol och droger. En anledning 

till att dessa ungdomar drar sig till alkohol och droger är nyfikenhet, enligt media. Tittar 

man på undersökningar där ungdomarna själva har svarat så kan anledningen, till just 
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alkohol, vara att det är roligt att bli full eller att man är tuff när man dricker. Grupptrycket 

har också en avgörande roll, framförallt bland tjejer. 
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3. Teori 

I vår analys av vårt insamlade material kommer vi att koppla våra intervjuer och vårt 

bakgrundsmaterial med ett antal sociologiska teorier och begrepp. Vi ställer oss frågan, 

vad anser Anthony Giddens, George H Mead, Emilé Durkheim, Max Weber, Pierre 

Bourdieu om hur individen skapar sin identitet och hur påverkas individen av denna 

process? Vad innebär det att vara ungdom i dagens samhälle? Vad är det som styr 

individens handlingar, är det ett eget val eller är det samhället som ställer villkoren? Samt 

hur ser förhållandet ut mellan samhället och dess individer? Hur uppstår gemenskap 

kontra utanförskap? 

 

3.1 Samhället och dess individer 

Sociologen George H Mead har liksom andra, inriktat sig på förhållandet mellan individ 

och samhälle samt hur man som människa utvecklas till ett socialt väsen. Människan föds 

inte med ett medvetande eller självdisciplin utan det är genom samspel med andra som 

självet utvecklas. Människans medvetande om sig själv uppstår genom att han eller hon 

intar andra människors perspektiv, man ser på sig själv genom deras ögon. Redan under 

barndomen utvecklar barnet detta gradvis allt eftersom han eller hon får social erfarenhet 

(Brante, 1998:198). Denna process är något som Mead kallar för ���+#�"����&�0 och det 

sker i den sociala interaktionen människor emellan. Vidare menar Mead att begreppet 

���"����innefattar de förväntningar, normer samt de regler som är förknippade med en 

social position eller uppgift (Brante, 1998:267). Sociologen Emilé Durkheim menar 

däremot att man som individ föds in i ett redan existerande samhälle med språk, seder 

samt olika sociala mönster vilket formar individens tankar, känslor och beteende 

(Boglind, 1998:224). Individen är bunden till den form som samhället har konstruerat åt 

honom eller henne. Vilket innebär att man har en roll som är bestämd åt en, som följer 

individen genom hela livet.  

 

Durkheim framhäver samhällets oberoende av individerna. Samhället är ett väsen i och 

av sig självt som aldrig kan förklaras med olika individernas agerande. Individernas 

handlingar måste därför förklaras utifrån samhället (Månsson, 2000:49). Sociologen Max 

Weber menar däremot att genom de handlingar som människor utför mot varandra skapas 
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samhället. Han vill i första hand försöka förstå människors agerande utifrån deras egna 

kulturella betydelse. Olika institutioner i samhället måste förstås som uttryck för hur 

människor handlar. Alla kollektiva och institutionella begrepp som ”stat”, ”marknad” 

eller ”klass” måste alltid, enligt Weber, kunna återföras till individernas förståbara 

handlingar (Månsson, 2000:50). Weber menar också till skillnad från Durkheim, att 

människor skapar och utformar sina egna liv. Människorna har en fri vilja och möjlighet 

att välja sina handlingar. Det är därmed människornas ansvar för sitt eget, samt även 

andras liv och samhället studeras utifrån denna utgångspunkt. Samhället är alltid ett 

resultat av människornas handlingar, av deras val av livsvägar. Det finns inget utanför 

människorna som tvingar dem att gå åt ett visst håll. ,�����'������"�!"��� är tom om 

inte människorna agerar och lämnar spår efter sig (Månsson, 2000:24).      

 

Sociologen Pierre Bourdieu anser att det är�)���"���som förklarar vad som styr 

människors agerande. Habitus är ett system av dispositioner, det vill säga normer och 

värderingar som man föds in i. Vilket betyder att man får genom detta samma 

klasshabitus och livsstil som sina föräldrar har (Löfgren & Norell, 1992:167). Habitus är 

något som utgår från våra inlärda värderingar som man får genom sin historia och 

uppväxt. Habitus påverkar oss hur vi ser på andra samt på oss själva. Individen påverkas 

också av sin klasstillhörighets habitus. Den ena klassens habitus är möjligen inte lik en 

annan klass (Bourdieu, 1993:297ff). Vårt habitus gör det möjligt att läsa av olika 

situationer och ger oss en handlingsplan för att lösa situationen. Vi handlar utifrån vårt 

habitus och skapar då skillnader genom våra handlingar. Habitus bygger delvis på vilken 

form av ��'���"�!� �"���som individen har tillgång till. Det sociala kapitalet baseras på 

individens släkthistoria, nätverk, personkontakter och förbindelser. Det är ett resultat av 

socialiseringen. Vi formas hela tiden av de sociala sammanhangen som vi ingår i, vi 

förändras och påverkas av vår omgivning, detta är något som pågår hela livet (Bourdieu, 

1993:289ff).�

�

3.2 Individ - Identitet 

Sociologen Anthony Giddens anser att i senmoderniteten är det individens eget ansvar att 

själv skapa sin identitet. I det traditionella samhället var saker och ting mer självklara 
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medan i dagens moderna samhälle får man söka efter en identitet. Vi är inte det vi är, 

utan det vi gör oss till. Självet blir till ett ����1�#"  �*�!"0 en slags strävan att försöka 

anpassa sig till samhället, med allt vad det innebär(Giddens, 2002:95). Vi måste skapa 

oss själva genom våra val som vi dagligen gör. Vi väljer själva vem vi vill vara samt hur 

vi vill att andra ska se på oss, vi skapar och upprätthåller en identitet och självkänsla. I 

dagens samhälle omges vi ständigt av ny kunskap som vi måste ta ställning till, vilket 

innebär att vi dagligen måste fatta olika beslut som kan påverka vår identitet och våra 

handlingar. Vilket innebär att man som individ måste vara mer flexibel i sitt tänkande. 

Liknande argument har fil.dr och forskaren vid Institutionen för Kulturgeografi och 

Ekonomisk geografi Anders Löfgren och den sociologiska ungdomsforskaren Margareta 

Norell, som menar att kraven man måste klara av att hantera och möjligheterna man 

måste ta ställning till bara blir fler. Idag har ungdomar inte bara ett ansvar att lyckas, de 

måste också bestämma vad de ska lyckas med. Detta har inneburit att det blivit allt 

svårare att bli vuxen (Löfgren & Norell, 1992:7).  

 

Den tyske socialisationsforskaren Thomas Ziehe menar att ungdomar är både kulturellt 

och socialt friställda. De saknar förankring samt stabila förebilder vilket kan påverka 

deras roll och framtid i samhället. De erbjuds istället fler alternativ och livsformer som de 

kan experimentera med. Detta leder till osäkerhet men även många nya möjligheter 

(Löfgren & Norell, 1992:188). Olika typer och grader av tillit påverkar också våra 

dagliga beslut. Grundläggande tillit innebär vilken tillit individen har till andra personer 

och objektsvärldens kontinuitet. Detta är något som grundats i barnets tidigaste 

erfarenheter. Tillit och trygghet samt faror och risker är något som existerar i olika 

historiskt unika förbindelser under modernitetens villkor (Giddens, 2002:95).  

�

2�/�0�3�������+�-�������

I den process där barnet gradvis blir medveten om, skaffar sig kunskaper samt färdigheter 

att hon eller han passar in i de den kultur/samhälle som man är född i kallar Giddens för 

socialisation. Denna process fortsätter under hela livet (Giddens, 1998:42). Det samma 

anser den engelske filosofen Herbert Spencer, då han menar att familjens regler och 

normer påverkar barnets uppfostran och sociala interaktion (Andersen, Kaspersen, 
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1999:54). Enligt Mead så finns det två viktiga kontexter för socialisation, nämligen lek 

och spel. Där får barnet lära sig lekens och spelets regler samt utveckla sin förmåga som 

individen att gå in i olika sociala roller och därmed blir en del av den sociala gruppen 

(Brante, 1998:198). Vidare anser han att barnet, genom att iaktta hur andra människor 

reagerar på sitt beteende, kommer till insikt att han eller hon är en speciell varelse som 

har en egen vilja (Giddens, 1998:66). För barnen i dagens samhälle, anser Giddens, utgör 

barndomen ett särskilt samt avgränsat stadium i livet. Samhället håller isär olika 

åldersgrupper genom att använda sig av uttryck som spädbarn, småbarn samt skolbarn. I 

det traditionella samhället gick de unga direkt från barndomen till sina arbetsroller i 

samhället (Giddens, 1998: 59).  

 

Inom ungdomsforskningen finns det en mer enhetlig kategori av begreppet ���&��. 

Forskarna anser att just denna sociala kategori har vuxit fram under en 

moderniseringsprocess. Drivkraften bakom denna process samt vad som ska ingå i den är 

däremot delad ( Löfgren & Norell, 1992:198f). Ungdom som begrepp, bestäms genom 

sitt innehåll hur man ska vara som ungdom. Detta kan leda till att man som ungdom 

påverkar sin syn när det gäller sin egen identitet samt sina sociala intressen (Borgström, 

2001:9). Tonårstiden är de första stegen mot det vuxna livet och man lämnar barndomen 

bakom sig. Detta innebär att många tonåringar ofta försöker vara som vuxna. Men 

samhället betraktar dem fortfarande som barn, i alla fall om man tittar i lagen. Då man är 

myndig först vid 18 års ålder. Samtidigt menar Giddens att i dagens samhälle kommer det 

en tid då samhället anser att barnet inte längre får vara barn. Det anses inte längre 

passande att leka med leksaker, och den unga uppmanas att upphöra med sina barnsliga 

aktiviteter (Giddens, 1998:61). Tonårstiden är kopplad till att man som ungdom upplever 

att allting kan lära kännas samt att allting kan prövas. Det innebär också att det finns en 

möjlighet att ångra sina beslut och val (Löfgren & Norell, 1992:118ff). Familjen har en 

viktig betydelse för de unga när det gäller att erkänna att den unge är en självständig 

individ. Vidare att föräldrarna kan stödja sitt barn under ungdomslivet. Detta kan ibland 

vara en svår balansgång, att veta hur mycket man ska släppa taget och hur mycket 

kontroll man ska ha i den unges värld. Enligt den danske ungdomsforskaren Sven Mørch 

har föräldrar med högre utbildning större möjlighet att hjälpa sitt barn under 



 25 

ungdomstiden än föräldrar med lägre utbildning. Vidare anser han att man måste göra 

skillnad på ungdomsproblem och ungdomars problem. Därför att det är samhället som 

har bestämt vad som anses vara ett ungdomsproblem, vilket inte behöver betyda att 

ungdomarna upplever det som något problem. När det handlar om ungdomars problem 

läggs fokus just på hur ungdomarna upplever sin situation. Med andra ord, ungdomarna 

själva får definiera vad som är problematiskt (Sjöblom, 2002:29ff). 

�

3.3 Samhället - Myndigheter 

Sociologen C W Mills använder sig av distinktionen mellan  �����������!(��� och 

����%���� ������ Han menar att man måste förena individens bekymmer med det som 

uppfattas som sociala samt samhälleliga problem för att få en helhets förståelse. En 

individs bekymmer måste göras till ett allmänt, socialt problem för att kunna förstås och 

därmed kunna lösas (Mills, 2002:28).  

 

Utvecklingen av vetenskapen, modern teknologi samt byråkratin beskriver Weber som�

�"�����������. Med andra ord är organisering av socialt och ekonomiskt liv i enlighet 

med principer om effektivitet och på grundval av teknisk kunskap en rationell handling 

(Giddens, 1998:27). Men man ska komma ihåg att med "rationellt" menas "idealtypiskt 

rationellt". Då en byråkrati i verkligheten kan vara nog så irrationellt (Boglind, 1998; 

156f). Enligt Weber är byråkrati enda sättet där det går att organisera många människor, 

på en och samma gång, för att vara tillräckligt effektiva. Därför kommer den att 

expandera i samma takt som den politiska och ekonomiska utvecklingen. I dagens 

samhälle är organisationer uppbyggda efter en byråkratisk modell. Inom byråkratin finns 

det en tydlig maktfördelning med skrivna regler. För att en organisation eller myndighet 

ska kunna fungera, behövs dessa regler samt olika register och arkiv för att på så kunna 

spara informationen (Giddens, 1998:320ff). 

 

3.4 Gemenskap och Utanförskap 

Grunden i samhället är moral och grundläggande tillit, enligt Durkheim. Han menar att 

s���&��"�" kan liknas med ett socialt klister som binder samman olika människor och gör 

att de känner samhörighet med varandra. Vidare anser Durkheim att solidariteten finns i 



 26 

två former, ��!����!��')�������!�����&��"�"0�där�mekanisk solidaritet�kan jämföras med�

att människor håller samman för att de har en gemensam nämnare. Medan den organiska 

solidariteten kännetecknas av olikhet. Det ena utesluter inte det andra men organisk 

solidaritet förekommer mer i dagens moderna samhälle (Boglind, 1998:224). 

Gruppidentitet innebär att individen är medlem i ett nätverk som bl.a. består av familj och 

kompisar, ungdomar tillhör en mängd olika nätverk samt grupper. Som människa, har 

man ett behov att bli bekräftad av andra att man är och betyder något (Löfgren & Norell, 

1992:87ff).  

 

Grupper uppstår, enligt Durkheim på grund av att individen känner samhörighet med 

någon annan. Samtidigt behöver samhället individer som avviker för att stärka 

solidariteten mellan de andra i samhället. Dagens moderna samhälle är alltid i stor och 

snabb förändring anser Durkheim. Till följd av förändringen, har de traditionella 

normerna försvagats och han anser att de inte ersätts. Konsekvensen blir att individerna 

står i otillräcklig relation till andra individer och till invanda beteenden (Brante, 1998:15). 

Detta kan i slutändan leda till att det skapas vissa sociala problem. Dessa kopplar 

Durkheim till ett begrepp som han kallar för �����. Anomi�innebär en upplevelse av brist 

på mål och syfte som de sociala villkoren ger upphov till. Förr fanns det traditionella 

moralnormer och traditionell kontroll som individ genom bl.a. sin religion fick sitt stöd 

av, de har idag försvunnit. Detta har då medfört att många individer känner att deras liv 

saknar mening (Giddens, 1998:24).  

 
3.4 Sammanfattning  

För att ett barn ska utvecklas till en självständig individ menar Mead att det sker i den 

sociala interaktionen mellan människor, genom att man intar olika roller. Giddens kallar 

denna process för socialisation. Durkheim anser att samhället man föds in i redan har en 

bestämd struktur som formar barnets tankar, känslor och beteende. Weber menar att det 

är människorna själva som formar sina liv, oberoende samhällets struktur. Människan har 

ett eget ansvar för skapandet och utformandet av sina egna liv. Medan Bourdieu däremot 

anser att det är habitus, vilket är medfött, som förklarar vad som styr människors 

agerande.  
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Giddens menar att genom moderniseringen har självet blivit ett reflexivt projekt, 

människan skapar en identitet genom de dagliga beslut han eller hon fattar. Bland annat 

ungdomsforskare och sociologer är eniga om att det idag har blivit mer komplicerat att 

vara ungdom. Kraven man måste kunna hantera och möjligheterna individerna måste ta 

ställning till blir bara fler. Unga idag har inte bara ett ansvar att lyckas utan de måste 

också bestämma vad de ska lyckas med, menar ungdomsforskaren Norell.    

 



 28 

4. Metod 

Som vi nämnt innan, är syftet med vår uppsats att undersöka vad Halmstad kommun kan 

och gör för att fånga upp och hjälpa ungdomar som riskerar att bli beroende av ett 

missbruk, som i sin tur kan leda till att de hamnar utanför samhället, genom att göra en 

empirisk undersökning. Enligt Weber försöker sociologin förstå meningen i ett socialt 

handlande för att, på så sätt, förstå orsakerna till handlandet samt vilka konsekvenserna 

kan bli (Andersen och Kaspersen, 1999:101). Vi vill därför belysa det sociala fenomenet, 

ungdomar i riskzon för ett beroende ur ett myndighetsperspektiv. 

 

4.1 Vår metodologiska ansats 

Den kvalitativa forskningsmetoden handlar om att genom forskning se betydelsefulla 

sociala fenomen. Med andra ord inriktar sig den kvalitativa forskningen på betydelser och 

inte frekvenser (Alvesson & Deetz, 2000:215f). Detta kan göras genom att använda sig 

av ett hermeneutiskt synsätt. Detta betonar betydelsen av tolkning och förståelse av 

texter, diskurser och handlingar för att få en giltig och gemensam förståelse av en texts 

mening eller den meningsfulla handlingen (Kvale, 1997:49) När en hermeneutisk 

tolkning görs behövs enligt Kvale, många delar som sedan kan tolkas till en helhet, det 

vill säga en hermeneutisk cirkel (Kvale, 1997:50).   

 

Enligt Alvesson och Deetz bör forskaren under arbetets gång tänka på att vara kritisk och 

kreativ i sitt tankesätt. Att ha ett kritiskt tankesätt innebär att man som forskare är öppen 

för nya tankar och idéer som kan dyka upp under arbetets gång. Alvesson & Deetz menar 

också att forskaren genom att vara reflekterande över sitt tankesätt, ser det som är viktigt 

för arbetet och därmed får bredare insikt i forskningsområdet (Alvesson & Deetz, 

2000:231). Tanken är att forskaren inte behöver skapa en absolut sanning, utan kanske 

snarare belysa ett nytt synsätt inom forskningsområdet. Vidare menar de att forskaren 

genom att föra en dialog med intervjupersonerna ska kunna få en möjlighet att komma 

fram till andra, alternativa förhållningssätt/reaktioner (Alvesson & Deetz, 2000:160ff). 

Kvale menar även att genom kvalitativa intervjuer kan man få en �� ���! inblick, i 

intervjupersonernas tankar och funderingar om ett socialt fenomen (Kvale, 1997:94).  
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Vi har använt oss av kvalitativ metod för att få en ökad förståelse för samhälleliga 

fenomen. För att vi skulle få svar på vår huvudfråga bestämde vi att söka svaren hos olika 

myndigheter och olika sociala institutioner i Halmstad kommun, för att få olikas syn på 

ungdomars situation och samhällets attityd till droger och alkohol. Syfte med detta är att 

tolka delarna till en helhet, det vill säga en hermeneutisk cirkel (Kvale, 1997:50). Vi ville 

med andra ord få en mångsidig beskrivning hur ungdomarnas livsvärld ingår i det övriga 

samhället, hur samhällets attityd speglar ett missbruk bland unga, samt Halmstad 

kommuns åtgärder. För att få denna empiriska inblick valde vi att använda oss av 

kvalitativa forskningsintervjuer. Vidare har vi utifrån våra informanters kunskaper, 

erfarenheter, inblick och förståelse för ungdomarnas situation, tolkat och skapat oss en 

egen bild av ungdomarnas situation i Halmstad kommun. 

 

Vidare har vi försökt att vara kreativa, öppna och kritiska för nya infallsvinklar som har 

dykt upp under arbetets gång. Genom att vi bland annat diskuterade nya idéer och tankar 

som har varit relevanta till vår uppsats. Efter varje intervju har vi ordagrant sammanställt 

vårt inspelade material och diskuterat med varandra vad som sagts samt skrivit ner 

kommentarer. Detta har vi gjort för att vi ansåg det kunde vara till hjälp, när vi senare 

skulle analysera det insamlade materialet. För att få mer kunskap samt för att kunna 

bemöta våra informanter på bästa sätt har vi läst på om vårt ämne. Vidare har vi utifrån 

vårt ämne diskuterat ett flertal teorier och begrepp som har kunnat vara lämpliga för vår 

uppsats. Efterhand har vi valt ut de som vi anser vara mest relevanta för vårt arbete. 

 

4.2 Tillvägagångssätt 

För att vi skulle komma åt de nödvändiga pusselbitarna så behövde vi utföra 

semistrukturella intervjuer. Vi har också haft som syfte med intervjuerna att få en 

�� ���! inblick i intervjupersonernas tankar och funderingar om hur ungdomarnas 

livsvärld ingår i det övriga samhället, hur speglar samhällets attityd ett missbruk bland 

unga, samt åtgärder (Kvale, 1997:94). Då vi i vår uppsats ville belysa samhällets 

skyddsnät kontaktade vi per telefon myndigheter samt olika sociala institutioner i 

Halmstad kommun. Alla som vi kontaktade var mycket positiva och hjälpsamma. 
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Eftersom de ville att vi skulle få så relevanta svar som möjligt och att allt skulle gå rätt 

till, ville de ta reda på vem som var mest lämpad för en intervju och sedan återkomma till 

oss. I vissa fall gick det snabbare än i andra. En del av våra intervjupersoner ville ha 

frågorna i förväg via e-post.  
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För att få en uppfattning om vilka informanter vi har mött kommer här en kortare 

presentation av dem. Vi har också valt att kortfattat nämna lite om deras verksamheter. I 

resultatkapitlet kommer vi att gå in lite mer på vad var och en representerar för 

hjälpinsats samt deras erfarenhet och tankar kring samhällets och ungdomars attityd till 

alkohol och droger. Detta för att kunna ge en tydligare bild av de ungdomar som är i 

riskzon för ett beroende av alkohol och droger.   

 
)��	���

I skollagen finns det nedskrivet att det bara behöver finnas skolläkare och skolsköterska i 

skolan (Werner, 2005:46). Ändå väljer de allra flesta rektorsområden att anställa 

kuratorer för att kunna främja elevhälsan bättre. Detta innebär att det är upp till varje 

kurator och skolområde att bestämma hur kuratorn ska jobba. Därför kan arbetssättet 

samt arbetsuppgifter skilja sig en del från skola till skola. Vi valde att intervjua två 

kuratorer. Oavsett hur man lägger upp sitt arbete är kuratorers huvuduppgift att finnas 

som ett stöd för lärare och elever.�

������'����������arbetar på Hallägraskolan. Det är en åk 6-9 skola som ligger i 

stadsdelen Söndrum i Halmstad. ���+��������)�
������arbetar på Fyllingeskolan som är 

en åk F-9 skola, i bostadsområdet Fyllinge i Halmstad. �

�
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Till de olika fritidsgårdarna kan skolungdomar komma efter skoltid för att bl.a. titta på tv, 

spela spel eller bara umgås. Personalen finns där som stöd om man exempelvis känner att 

man behöver prata med någon vuxen. Fritidsgårdarna samarbetar till viss del med skolan.  

)���&�
�8�����
����� arbetar på Fyllinge Fritidsgård  

9�����3	��!
�� arbetar på Vallås Fritidsgård  
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Det är på ungdomsbrottsutredningen som man utreder fall, där man misstänker att barn 

och ungdomar är inblandade, som exempelvis gärningsman. 

8�����
��:��������, arbetar som polisinspektör inom ungdomsbrottsutredningen. Han 

har också tidigare varit ansvarig för VÅGA-programmet. I dagsläget har han inte längre 

ansvaret, eftersom man har lämnat över detta projekt till IOGT-NTO 

(Nykterhetsorganisation). Detta på grund av att IOGT-NTO kan göra det ideellt, då 

polisen inte får något ekonomiskt bidrag längre, till följd av bland annat nedskärningar. 

�����7����	��+)�
����� är också polisinspektör inom ungdomsbrottsutredningen.   

�
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Utredningsenheten blir automatiskt inkopplad redan när man inom polisen misstänker en 

ungdom för ett brott. Det är också hit som t.ex. skolans anmälningar kommer. När 

Utredningsenheten – Barn och Ungdom får in en anmälan kontaktas den berörda familjen 

för att erbjuda dem ett möte där man diskuterar situationen och eventuella hjälpinsatser.  

9����
�5 ��;� arbetar på Socialförvaltningen i Halmstad kommun. Hon är handläggare 

på Utredningsenheten – Barn och Ungdom.  

�
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Vi valde att intervjua personal inom UPM då det enligt Socialstyrelsens kartläggning var 

vanligt med psykiskohälsa bland hemlösa vuxna. 

Till Psykiatrisk Ungdomsmottagningen kan ungdomar mellan 16-25 år frivilligt eller via 

remiss få samtalsterapi. Hit kan även föräldrar vända sig om de är oroliga för sitt barn 

och vill att det ska få hjälp. Samtalsterapitillfällena är begränsade till 10-12 gånger, 

därefter vid behov kan de remittera ungdomarna vidare inom psykiatrin. När ungdomarna 

kommer hit handlar det inte alltid om ett missbruk, utan de kanske bara har ett behov av 

att prata för att de av någon anledning mår dåligt.   

9
���3
������� är psykolog på Psykiatrisk Ungdomsmottagning. 

�

�

�
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Hit kommer ungdomar för att få samtalsterapi om de själva har ett missbruk eller om 

någon i deras omgivning har det. Hit kan man komma frivilligt eller via remiss från 

Socialförvaltningen. Samtalsterapin kan ske enskilt med ungdomen eller med 

familjemedlemmar. Här för man inga journaler, utan bara anteckningar.  

<����
�=�	����arbetar på Altheas ungdomsavdelning i Halmstad. 

 �����3����
� är praktikant på Altheas ungdomsavdelning.  

�
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Trygga Halmstad Centret arbetar i ett förebyggande syfte att bland annat minska alkohol- 

och drogkonsumtionen bland ungdomar i Halmstad kommun. Detta gör de genom att 

informera och vara ett stöd i skolorna samt skapa drogfria mötesplatser nära centrum för 

ungdomar. Trygga Halmstad Centret samarbetar även med Nattvandrarna. Det är en 

frivillig organisation som anordnar nattvandring på fredagskvällar i Halmstad.  

-	.�>�	�
�!���� är anställd av Socialförvaltningen som chef för Fyren. Det är en 

förebyggande enhet på Socialförvaltningens barn- och ungdomsenhet. Han arbetar också 

som strateg på Trygga Halmstad Centret. 

 

4.3 Intervjubeskrivning 

Samtliga intervjuer skedde på intervjupersonernas arbetsplatser. De flesta intervjuerna 

skedde problemfritt då vi bl.a. fick sitta avskilt från övriga kollegor. När vi exempelvis 

var på Althea Ungdom satt vi, vad vi förmodar, i ett samtalsrum. Rummet bestod av ett 

antal stolar och inget bord. Detta gjorde att vi fick en känsla hur det kan vara att som 

ungdom komma dit för samtal om sin situation. I de fallen där intervjupersonerna tagit 

del av frågorna i förväg upplevde vi att dessa intervjupersoner var mer förberedda på 

vilka frågor som skulle ställas, därmed blev även svaren mer förberedda. Vid ett 

intervjutillfälle blev allt improviserat eftersom vår ursprungliga informant avbröt 

intervjun, då hon ansåg att hon inte kunde besvara mer och därmed hjälpte oss till vad 

hon ansåg lämpligare informant. Trots detta upplevde vi att samtliga intervjuer var 

väldigt positiva och gav oss många användbara svar. Samtliga intervjupersoner har också 

rekommenderat oss om andra informanter och tipsat oss relevant material. 
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Vi har under själva intervjuerna försökt att behålla vår neutrala forskarroll. Detta för att 

inte våra värderingar skulle påverka svaren vi fick, för att undvika detta har vi varit noga 

med vilka frågor vi har valt att ställa. Ibland har detta varit svårt, då vi hade velat säga 

exempelvis ”- Men den bilden fick vi inte av en tidigare informant.” Vidare har vi också 

försökt att ställa så relevanta frågor som möjligt till ämnet. Syftet med intervjuerna har 

bl.a. varit att vi ville få igång ett samtal mellan oss och intervjupersonerna och har därför 

använt oss av exempelvis inledande intervjufrågor, dvs. ”- kan du berätta för 

oss…”(Kvale1997:124). 

 

4.4 Etik  

I vår forskarroll har det varit viktigt att tänka på etiska dilemman som kan uppstå. Ett 

etiskt dilemma som dök upp var med en av våra informanter. Hon ville godkänna sina 

citat som vi valt ut. Detta såg vi inte som något problem, utan vi skickade med e-post de 

utvalda citaten till henne. Några dagar senare svarade hon att hon ville ändra lite i citaten 

då hon upplevde att det hon sagt var lite luddigt. Efter att ha rådgjort med vår handledare 

kom vi fram till att än en gång erbjuda henne att vara anonym. Hon svarade att om vi 

ville hänvisa till hennes namn, var det okey, men då skulle vi använda hennes ord, alltså 

de ändringar som hon redan gjort. Då vi redan innan tänkt ändra hennes citat valde vi att 

nämna henne vid namn.   

 

Ett annat dilemma som uppstod under en annan intervju var att intervjupersonen var 

väldigt personlig. Hon berättade exempelvis hur hennes son och hans kompisars relation 

till alkohol var. Detta gjorde visserligen att vi fick en väldigt målande bild hur 

verkligheten kan se ut. Dilemmat uppstod när vi efter intervjun skulle skriva ut den 

ordagrant och vi upplevde att en del information kunde vi inte använda då hon svarat allt 

för personligt, dessutom bad hon oss att inte nämna dessa exempel i vår uppsats. 

 

 

5. Resultat 
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För att presentationen ska bli lättare och mer förståelig för läsaren, så börjar vi med en 

redogörelse av tonårsfrigörelsen. Denna process är något som i stort sätt alla ungdomar 

genomgår. Det kan också vara under denna period som man hamnar i riskzonen för ett 

missbruk eller utanförskap. Vidare presenterar vi intervjupersonernas tankar och 

erfarenheter om vad samhället kan göra för att fånga upp ungdomarna som är i riskzonen. 

Vi har valt citat ur intervjuerna för att förstärka samt lyfta fram uttalanden. 

 

5.1 Tonårsfrigörelse 

Den bild av den så kallade tonårsfrigörelsen som vi har fått är, att oavsett kön eller 

klasstillhörighet sköter de flesta ungdomarna tonårsfrigörelsen det på ett bra sätt. Detta 

innebär att de inte gör en allt för stor revolt med allvarliga konsekvenser som följd. Visst 

händer det ibland, som de båda poliserna  säger, att nästan alla ungdomar någon gång 

hittar på enstaka bus eller rackartyg som t.ex. klotter, snatteri, tjuvrökning eller smakar på 

alkohol vid ett eller flera tillfällen, samt trotsar föräldrarnas regler. Det är ganska vanligt 

att ungdomarna gör sin alkoholdebut, vid exempelvis skolavslutning, Lucia eller Valborg. 

Bara för att unga testar alkohol betyder det inte att individen mår dåligt utan det är något 

som helt enkelt oftast är förknippat med tonårstiden. Ibland händer det dock att 

tonårsfrigörelsen, för vissa ungdomar orsakar att man tar klivet rakt in i riskzonen för 

missbruk. Nina Backhed på Althea Ungdom menar att en del ungdomar vet med sig 

redan när de testar alkohol eller droger för första gången att de är fast. Trots detta 

fortsätter de sitt missbruk och därmed leder det till något allvarligare. Varför det är så vet 

hon inte. 

 

Samtliga intervjupersoner upplever att det under de senaste åren har det blivit allt 

vanligare att frigörelsen kryper allt lägre ner i åldrarna och därmed alkoholdebuten. I 

vissa specifika fall börjar denna, redan vid 12 års åldern, enligt polisen. 

Polisinspektörerna Anna Franklin-Svensson och Krister Johansson samt Ulf 

Waldenbrand på Trygga Halmstad Centret uppfattar att i Halmstad kommun är det 

vanligare att man som ungdom nyttjar mer alkohol än droger. Vidare menar Franklin-

Svensson att det finns ungdomar som troligen dricker varje helg, där kan man kanske se 

ett slags mönster att det eventuellt handlar om något mer allvarligare än bara en 
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frigörelse. Detta är något som även kuratorn på Hallägraskolan, Anita Ingvarsson håller 

med om. Även om en ungdom festar varje helg betyder det självklart inte att han eller 

hon riskerar att hamna snett senare i livet. Det kan vara en slags fas individen genomgår, 

som man senare växer ifrån. Det kan också vara så att en del av dessa ungdomar är ute på 

betydligt halare is och kan lätt riskera att hamna fel om inte samhället fångar upp dem.  

 

5.2 Hur kan man upptäcka att det handlar om något mer än bara en 

tonårsfrigörelse?  

Enligt Louise Pärsén som arbetar på Socialförvaltningen finns det två kategorier 

ungdomar, som de har kontakt med. Dels är det de som hon kallar för �������%��&��, 

dvs. de som det räcker att socialen säger till på skarpen vid första tillfälle att deras 

beteende är fel och varnar för konsekvenserna och där det inte upprepas igen. Sen har hon 

de ungdomar som inte kan eller vill ta till sig det som personalen på Socialförvaltningen 

säger och de kommer med största sannolikhet att återkomma. �

 

 Däremot har våra övriga informanter inte lika lätt att se vad det egentligen handlar om, 

det vill säga om det är en tonårsfrigörelse eller något mer allvarligare. De anser att det 

behövs oftast flera olika pusselbitar för att få en hel bild om vad det egentligen handlar 

om. Backhed och hennes kollega Yvonne Ödling på Althea Ungdom menar att ibland kan 

det behövas mer än ett samtal med ungdomen angående dennes missbruk för att få en 

klarare bild av vad det egentligen handlar om. Då de anser att det kan vara svårt att se om 

en ungdom exempelvis använder sig av droger genom att bara titta på de fysiska 

signalerna som exempelvis trötthet eller ett växlande humör. Det måste till andra tecken 

då de allra flesta ungdomar kan vara trötta någon gång. Detta behöver läggas ihop med 

exempelvis att ungdomen bytt kompisar samt att ungdomen även har röda ögon. Trots att 

man ser olika tecken eller signaler kan det ändå vara svårt att vara helt säker på att en 

ungdom är missbrukare. De allra flesta av våra informanter uppger också att de vill ta 

reda på lite mer om misstankarna verkligen stämmer. Det allra enklaste är att prata med 

den enskilde ungdomen om sina misstankar.  
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5.3 Är det lätt att se tecken och signaler? 

Killar och tjejer sänder oftast ut olika signaler på att allt inte är som det ska vara. Våra 

informanter på Socialförvaltningen och Ungdoms psykiatriska mottagning upplever att 

killar oftare avreagerar sig utåt, genom att exempelvis slåss. Till skillnad från tjejer som 

blir mer inåtvända, och söker oftare hjälp via UPM.  

 

Kuratorerna på Hallägra- och Fyllingeskolan samt fritidsgårdspersonalen på Vallås och 

Fyllinge menar att de får höra väldigt mycket om ungdomarnas missbruk och kriminalitet 

ryktesvägen. De anser att det dock inte räcker för att gå vidare med informationen till 

föräldrar och myndighet. Precis som Althea Ungdom vill de ta reda på lite mer genom att 

exempelvis prata med eleven. Ingvarsson, kurator på Hallägraskolan säger att ryktena 

ibland kan handla om att det har varit unga tjejer som har festat mycket med killar och 

det har varit mycket alkohol med i bilden. Det är först när ryktena når henne som hon 

börjar fundera över hur det egentligen står till.  

 

En annan bild ger Ann-Kristin Svensson, kurator på Fyllingeskolan då hon upplever att 

hon hör väldigt få rykten, om elever och alkohol, droger samt kriminalitet på 

Fyllingeskolan. Vidare uppgav hon att det är svårt att veta hur verkligheten egentligen ser 

ut för dem. Ibland när vuxna på skolan diskuterar alkohol med elever, kan de skryta om 

sina alkoholvanor, kanske för att se hur vuxna reagerar eller för att provocera. 

Waldenbrand på Trygga Halmstad Centret uppfattar det som att ungdomar är mer ärligare 

när det gäller alkohol än med droger, kanske för att en del unga inte anser alkohol lika 

skadligt eller brottsligt. Det kan också vara svårt att veta vad som räknas som narkotika. 

Det är alltså svårt att veta vad det egentligen handlar om, om det bara är som eleverna 

skryter, om det är ett rykte som går eller om det är något som de vuxna behöver ta på 

allvar och gå vidare med.  

 

“- Jag tror att man ibland kan bli lite överanalyserande, man har fått höra att någon 

har varit ute och festat och så tänker man, jaha har den festat nu igen, vad gör vi åt 

detta? Vad kan det bero på? Och så i själva verket har den bara varit ute och festat en 

gång. Det är nästan att det kan bli lite för mycket att man tänker mer än vad man 

behöver.” (Linda Blomberg, Vallås Fritidsgård)  
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Men det kan också vara svårt för skolpersonal eller andra i ungdomens nätverk att fånga 

upp signalerna då det är vanligt att man som tonåring känner att livet går upp och ner. 

Bara för att man som ungdom kan uppfattas som deprimerade emellanåt behöver det inte 

betyda att man har varit med om något traumatiskt. Vilket gör det svårt att tolka 

signalerna rätt. 

 
“- Du har en liten kris, du har olycklig förälskelse, ungdomar det kan vara så 

missvisande det första intrycket och det tror jag många gånger att man måste vara 

väldigt lyhörd för […] de är i utvecklingsfas va […] de kan bete sig så svängiga, 

svart och vitt, antingen eller, liv eller död, en del ska ta livet av sig i dag och nästa 

dag igen är allting toppen så.” (Lena Bengtsson, UPM) 

 

5.4 Vilka är det som vistas på stan kvällar och nätter? 

Waldebrands, Trygga Halmstad Centret, erfarenhet av vilka ungdomar som vistas ute i 

centrala Halmstad på fredags- och lördagskvällar är byggd dels på sin egen och dels av 

andra nattvandrares uppfattning. Deras bild är att det inte är så vanligt att ungdomar 

mellan 12 och 15 år är berusade eller att det förekommer alkohol utan det är mer 

förekommande bland gymnasieelever och uppåt. De yngre ungdomarna använder 

centrum i ett positivt syfte dvs. en del är på väg hem från träningen, en del har bestämt 

träff för att fika eller gå på bio. De lite äldre ungdomarna kommer kanske oftare in lite 

senare på kvällen då de möjligen har förfestat innan och ska vidare till diskotek eller pub.  

 

Trots att det är mycket ungdomar som rör sig i centrala Halmstad är det bara ett fåtal som 

utmärker sig. Vidare menar man också på Trygga Halmstad Centret att de unga 

tonåringarna utgör i stort sett inga bekymmer i centrum. Det är när ungdomar börjar 

komma upp i ca 16 års ålder och det eventuellt börjar komma in alkohol i bilden, som det 

kan bli ett problem. Vidare tror de att de yngre ungdomarna som dricker, oftare gör det på 

en avskild plats, som exempelvis en privat fest. De anser också, att på vardagar är det en 

stor skillnad jämfört med helgen, när det gäller antalet ungdomar som vistas i de centrala 

delarna. Så är det även om man tittar på andra bostadsområden om man bortser från 

skadegörelser på exempelvis skolor. Skadegörelse kan ju ske även på vardagar samt 

dagtid, det behöver inte alls ha någonting med alkohol eller droger att göra, menar 
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Waldenbrand. De flesta av våra informanter upplever att i Halmstad kommun har det 

skett en ökning när det gäller konsumtionen av alkohol och narkotika. De båda 

polisinspektörerna anser att det inte är fler unga som dricker, snarare att de som dricker 

har ökat sin konsumtion.  

 

5.5 Vad är orsakerna till att vissa ungdomar drar sig till ett missbruk? 

 En bidragande orsak till att ungdomarna exempelvis börjar med alkohol kan vara de 

vuxnas inställning till alkohol, dels till sin egen samt acceptansen till ungdomarnas 

alkoholkonsumtion. Det har hänt att föräldrar har börjat köpa ut till sina barn som går i 

sjuan även om det kanske är vanligare om man går i årskurs åtta eller nio, får alkohol av 

sina föräldrar, enligt polisinspektören Johansson. Även om ingen förälder vill att sina 

barn ska vara berusade, så köper man ändå ut. Waldenbrand, Trygga Halmstad Centret, 

tror att en del föräldrar tycker det är bättre att ungdomarna dricker alkohol för det 

förmodligen inte anses lika farligt som narkotika. Att som förälder tycker det är bättre att 

de köper ut kan också bero på att då tror sig veta vad och hur mycket deras barn dricker. 

Fast det utesluter ju inte att ungdomen tappar sitt omdöme, utan kanske dricker ännu mer 

eller kanske rent av provar droger. En annan orsak kan också vara att det är betydligt 

lättare och kanske rent av billigare att få tag i alkohol idag än för cirka 20 år sedan. Det 

samma gäller narkotika, det är också ganska enkelt att få tag på och är relativt billigt. 

Droger ger inte samma biverkningar som alkohol, det vill säga det kan vara lättare att 

dölja att man har tagit droger när man kommer hem. Det märks inte lika tydligt att man 

använt droger som det gör när man har druckit alkohol. Men det behövs inte så många 

gånger för att man ska bli beroende. Många av våra informanter håller med Synnöve 

Christersson, Fyllinge Fritidsgård, när det gäller alkohol att:  

 

”- Det är betydligt lättare att få tag i sprit, än vad jag hade någonsin när jag var ung. 

Pappa hade ju stenkoll på vad han hade i sina flaskor. Här kan du ringa ett samtal 

och så tjoff så har du sprit inom tio minuter som inte kostar så mycket. Både 

smuggelsprit och annat och så, det är jätte lätt att få tag på. Och sedan möjligtvis att 

familjen inte har samma koll som man hade förr.” (Synnöve Christersson, Fyllinge 

Fritidsgård) 
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”2� Sprit och sådant är inga bekymmer att få tag i, det är ju hur lätt som helst. 

Försvinner en langare så poppar det upp tre nya.” (Anita Ingvarsson, kurator 

Hallägraskolan) 

 

En annan orsak till att man börjar testa på alkohol eller droger kan också ha att göra med 

hur påverkbar man är. En person kanske inte har så mycket självförtroende att man vågar 

säga nej när en del av ens kompisar tycker att det inte är så farligt att testa. Men det kan 

också handla om att få bli en i gänget. På Trygga Halmstad Centret anses det att ett gäng 

inte alltid behöver vara förknippad med något negativt. Utan det är något som alltid har 

funnits och är något som hänger ihop med ungdomskulturen. Har man exempelvis en 

gång varit lite blyg och känt sig utanför och kanske får möjlighet att vara med i det tuffa 

gänget, har man kanske ännu svårare att stå emot ett grupptryck. Detta hänger ofta 

samman med hur otrygg man är som individ, de kanske har haft en otrygg uppväxt, på ett 

eller annat sätt, säger Lena Bengtsson, psykolog UPM. Polisinspektör Franklin-Svensson 

menar att det är sociala och ekonomiska faktorer som kan ha en avgörande roll om man 

t.ex. börjar umgås med fel kamrater som kanske har en negativ påverkan på en. Vidare 

menar hon att om man t.ex. bor i vissa bostadsområden eller har arbetslösa föräldrar löper 

man större risk att hamna snett samt har svårare att återanpassa sig än andra ungdomar.  

 

Flera av våra informanter hävdar att det också kan bero på att föräldrarna inte riktigt har 

tid med sina barn. De är kanske upptagna med sitt egna liv, med exempelvis arbete och 

fritidsintresse att de möjligen inte har tid eller ork att riktigt engagera sig i sina barn som 

de skulle önska eller borde ha. Backhed på Althea Ungdom och Waldenbrand, Trygga 

Halmstad Centret, tror att en bidragande orsak kan vara genetisk.  

 

- ”Om man har en förälder eller en annan närstående släkting som är missbrukare så 

löper man större risk att själv bli beroende”. (Ulf Waldenbrant på Trygga Halmstad 

Center) 

 

Backheds kollega, höll med till en viss del att det kan vara genetiskt. Men hon trodde 

dock att det berodde mer på att efter att ha testat och upptäckt att det bedövade vissa 
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obehagliga känslor så fortsatte man.  Personer vill möjligen fylla ett slags tomrum, även 

om det kan innebära att man riskerar att bli fast i ett missbruk. 

 
5.6 Spelar klass och kön någon roll? 

Waldenbrand, Trygga Halmstad Centret, anser att det inte går att peka ut en speciell 

grupp ungdomar, utan alkohol, droger och kriminalitet förekommer i alla samhällsklasser 

och oavsett kön, i alla delar av kommunen. Det går inte se något mönster som är 

förknippat med vissa bostadsområden. Det är heller ingen större skillnad mellan pojkar 

och flickor. Kuratorn på Hallägraskolan, anser dock att det finns en viss skillnad hur 

familjerna väljer att hantera problemet. Hon säger: 

 

”– Här pratar man inte så mycket, man lägger liksom locket på, här sköter man 

allting snyggt och så […] Vi har ju många barn, vad ska man säg, ”fina hem” om 

man får lov att uttrycka det så. Där man förstår att det händer mycket bakom 

väggarna, men man pratar inte om det.”  (Anita Ingvarsson,  kurator Hallägraskolan) 

 

Vidare har nästan alla informanter uppgett att det inte heller finns någon större skillnad 

mellan olika samhällsklasser eller kön när det gäller anledningen till varför individer drar 

sig till ett missbruk. Men om personer tillhör en högre samhällsklass behöver individen 

inte begå lika ofta eller grova kriminella handlingar för att få tag på pengar till sitt 

missbruk. Det vill säga kommer ungdomar från en högre samhällsklass är oftast inte 

pengar några problem, enligt polisen. Det kan också skilja sig till en viss del vilken form 

av exempelvis droger personen använder, beroende på om man är tjej eller kille. Det är 

vanligare att tjejer använder amfetamin eller kokain medan killar oftast röker hasch, 

enligt personalen på Althea Ungdom. Bengtsson, UPM, upplever att det är mer 

acceptabelt att söka psykologisk hjälp om den unge tillhör en högre samhällsklass. Hon 

anser att ju mer utbildning föräldrarna har, ju mindre stigmatiserande är det att söka hjälp 

inom psykiatrin. 

 

5.7 Vad kan samhället göra för att fånga upp ungdomarna?  

Det är inte alltid som eleverna eller föräldrarna väljer att i första hand vända sig till 

exempelvis skolan för att få hjälp, utan man kanske vill sköta det själv. En del av dem 



 41 

kanske väljer att rent av lägga locket på och inte söka hjälp överhuvudtaget. Medan andra 

kontaktar någon professionell enhet för att få bukt med eventuella problem. Mår personen 

psykiskt dåligt eller bara behöver någon vuxen att prata med, är det inte alls ovanligt att 

man som ungdom själv kontaktar Ungdoms psykiatrisk mottagning (UPM). Detta innebär 

att det är ganska vanligt att föräldrarna inte vet om att deras barn går och pratar med en 

psykolog, även om personalen uppmanar ungdomarna att informera sina föräldrar. Det är 

bara när det gäller medicinering av ungdomar under 18 år som föräldrarna måste 

informeras. Ibland kan det dock vara föräldern som har tagit den första kontakten och vill 

att sitt barn ska få hjälp. Personalen på UPM upplever att ungdomarna som kommer till 

dem, själva inte tycker att det är så laddat att komma dit. Det är inte alls lika stigmatiserat 

som för 20 år sedan. Tvärtom, ungdomarna tycker att terapi är lite fint och har den 

inställningen, att bara för att man mår dåligt just nu och söker hjälp så behöver det inte 

vara något fel på en. Detta innebär att det har blivit betydligt lättare för dem att komma 

till UPM, det är som sagt inte lika skamligt längre. Inom Althea Ungdom har man även 

märkt att inställningen till att gå i samtalsterapi har förändrats genom åren. Att ungdomar 

vänder sig till Althea Ungdom kanske också beror på att man där inte för några journaler, 

vilket kanske gör att ungdomarna och föräldrarna upplever att det är lättare att prata med 

någon där, då de inte har någon myndighetsstämpel. Socialförvaltningen upplevde 

däremot att just myndighetsstämpeln kan vara en fördel för att få ungdomen att börja 

prata om sin situation. När en ungdom och dennes familj har fått en kallelse till ett möte 

med Socialförvaltningen är det visserligen frivilligt att komma till mötet. De allra flesta 

är dock inte medvetna om att det är frivilligt utan känner sig tvingade att gå dit. Det är 

heller inte ovanligt att redan vid första mötet erkänner ungdomen vissa saker som kanske 

föräldrarna inte var medvetna om eller ens kunnat drömma om.  

 

”- De berättar väldigt mycket när de är här, ungdomarna. Men då är det ju bara 

direkt att vi inleder en utredning för det är inte okey alltså speciellt när föräldrarna 

inte har märkt något eller förstått eller så där så.” (Louise Pärsén, 

Socialförvaltningen) 

 

Socialförvaltningen kan också erbjuda ungdomar mellan 18 och 20 år något som de kallar 

Ungbo. Det innebär att ungdomen kan söka en lägenhet via socialen, där de står för 
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kontraktet. Anledningen till att man inte erbjuder detta till ungdomar under 18 år är att 

man måste kunna klara ett eget boende vilket de anser att man kanske inte gör när man är 

så mycket yngre. Om det visar sig att en yngre ungdom inte av någon anledning kan bo 

kvar hemma så använder socialen sig av Lagen om vård av unga (LVU)6. Denna lag ger 

Socialförvaltningen rätt att omhänderta ungdomar som uppfyller lagens kriterier och 

placerar dem i lämpligare boende. Pärsén på Socialförvaltningen, menar att det inte finns 

några hemlösa ungdomar under 18 år i Halmstad kommun���

 

Trygga Halmstad Centret menar att för att kunna fånga upp många ungdomar som 

möjligt handlar det om att lägga kraften på att förebygga, så att ungdomarna inte nyttjar 

alkohol eller droger. Ett exempel kan vara enligt Walderbrant att stärka föräldrarna samt 

ungdomarna att säga nej till alkohol och droger. Det handlar lite om att få ungdomarna att 

inse att man bara menar dem väl. Det handlar också om att skaffa mer drogfria 

mötesplatser för ungdomar, man ska satsa på de positiva bitarna. Ibland får inte 

åtgärderna den effekt som man tänkt sig. Polisinspektör Johansson såg vissa negativa 

sidor med VÅGA-programmet. Han berättade för oss att när han hade varit ute och 

föreläst om droger tillsammans med en före detta narkoman fick en del elever bilden av 

att det inte var så farligt. Hade missbrukaren kunnat ta sig ur beroendet, kunde det inte 

vara så farligt. Vidare berättade han att, en del elever hade börjat intressera sig för droger 

först efter detta projekt. Skolor som förut inte hade haft några direkta problem med 

droger, hörde av sig efteråt och sa att de fått det. Walderbrant önskar att fler vuxna skulle�

engagera sig som t.ex. nattvandrare. Hans syn på nattvandrare är att de inte bara ska 

vistas på ungdomars mötesplatser i syfte att förhindra bl.a. brott. Utan de ska också vara 

bra vuxna förebilder när de är ute i centrala Halmstad och andra bostadsområden. Att 

vara nattvandrare handlar oftast om att tala om när bussen går, låna ut sin telefon eller 

bara prata med ungdomarna. Ibland händer det att man som nattvandrare måste anmäla 

till polisen att en ungdom är påverkad eller uppträder på olämpligt sätt. Det förekommer 

också att man kontaktar föräldrarna.   

�

                                                 
6 http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19900052.HTM 
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Det är ganska ovanligt att ungdomar under 18 år kan hamna utanför det system som är 

uppbyggt för att hjälpa dem, för det är ofta någon vuxen som fångar upp dem. En av 

orsakerna kan vara att man inom skolans värld har anmälningsplikt, skolan ska anmäla 

vid blotta misstanken. Enligt Trygga Halmstad Centret, gör inte skolorna i Halmstad 

kommun så många anmälningar som de kanske borde ha gjort. Enligt kuratorn på 

Hallägraskolan, vill hon och hennes kollegor helst ha lite mer starka bevis än bara en 

misstanke. Vidare anser hon att om skolan gör en anmälan grundad på sina misstankar 

kan kanske konsekvenserna bli förödande för eleven om det skulle visa sig i efter hand att 

det inte alls var som man trodde. Men att det inte görs så många anmälningar kan också 

bero på att en del ungdomar är duktiga på att dölja att allt inte riktigt står rätt till. Kanske 

dels för att den unge helt enkelt inte är mogen att ta itu med det, dels för att eleven vågar 

kanske inte berätta eller man upplever kanske inte själv att det är ett så allvarligt problem.  

 

Skolan kan erbjuda eleven att prata med någon vuxen, och behöver då inte vända sig till 

just kuratorn utan till någon annan vuxen i skolan som man har förtroende för. Vuxna 

måste respektera ungdomarnas val, en kurator ska ju ändå vara skolans expert. I dessa 

situationer så skall kuratorn fungera som en handledare åt den vuxna personen, säger 

kuratorn på Fyllingeskolan. Man ska aldrig tvinga någon elev att prata om sina problem 

utan allting måste bygga på frivillighet för att det ska skapas en ömsesidig relation, vilket 

sedan förhoppningsvis kan leda till att eleven vågar, vill och kan prata. Känner kuratorn 

eller någon annan skolpersonal att de inte är det rätta stödet kan de rekommendera annan 

professionell hjälp som t.ex. Barn- och ungdomspsykiatrin eller Althea Ungdom.  

 

?�@�/�A������������&�������.&� 	�
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Det är inte bara nattvandrare som ska vara goda förebilder utan givetvis även föräldrarna. 

Som förälder kan det vara bra att komma ihåg att barn inte gör som man säger utan som 

man själv gör, påpekar Pärsén. Ingvarsson tycker att ungdomar behöver 

omhändertagande föräldrar som lyssnar på sina barn. De behöver också föräldrar som 

hjälper dem med läxor och kör dem till träningar. Med andra ord ungdomarna behöver 

vuxna som ställer upp och finns där för dem. Det är också viktigt att man som förälder 
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har en kommunikation mellan sina egna barn samt med ungdomarnas vänner och deras 

föräldrar. Detta är nödvändigt för att få lite kontroll över vad som händer i ungdomarnas 

liv. Det är föräldrarnas skyldighet att ta reda på vad sina barn gör på sin fritid och vilka 

de umgås med anser polisinspektören Johansson. Vidare menar han att om ungdomarna 

säger att de ska sova över hos en kamrat är det lätt att man som vuxen ringer kamratens 

föräldrar och får det bekräftat. Men tyvärr gör inte alla föräldrar det, utan de litar på att 

deras barn inte ljuger för dem. Det handlar ju inte bara om att man ska ha en bra 

kommunikation med exempelvis sina barn eller att ställa upp med hämtning och lämning 

när ungdomarna exempelvis är på disco utan det handlar också om att man som förälder 

inte köper ut någon form av alkohol till sina barn.  

 

5.8 Tystnadsplikten, ett hinder eller ett hjälpmedel? 

Det är många olika enheter inom Halmstads kommun som upplever att de har ett ganska 

bra och nära samarbete med varandra. De allra flesta av våra informanter  ser sig själva 

som just spindeln i nätet, då allas gemensamma mål är att hjälpa ungdomen att komma in 

i samhället igen, samt att förhindra att ungdomar hamnar i riskzonen. Ett exempel på 

samarbete är att vissa skolområden i Halmstad kommun har regelbundna möten med bl.a. 

skolsköterska, kurator, fritidsgårdspersonal och polisen, i förebyggande syfte. Den bilden 

vi fick var att det fungerar bra inom Söndrums rektorsområde medan det på Vallås inte 

fungerade lika bra. Vi uppfattade som att detta samarbete inte fanns inom Fyllinge 

rektorsområde. Vidare anser de också att de kan samarbeta med varandra trots 

tystnadsplikten, men några av våra informanter upplever att vid vissa situationer är det 

mer som ett hinder. De anser att ibland sätter Socialförvaltningen käppar i hjulet, men det 

behöver inte vara ett hinder om man sköter det på ett bra och korrekt sätt, de jobbar ju 

alla för ungdomarnas bästa.         

 

”- Dom säger inget, det är där vi hamnar i kläm för vi hade ju velat veta.” (Linda 

Blomberg, Vallås fritidsgård) 

 

“- Ibland känns det som sekretessen är ett hinder. Om jag får reda på någonting om 

en elev på en annan skola, så känner lite att jag begår tjänstefel för att jag inte 
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förmedlar informationen vidare för att hjälpa den eleven. Men jag får ju inte vara 

någon skvallertant.” (Anita Ingvarsson, kurator Hallägraskolan)   

 
Vidare anser Ingvarsson att det är många olika faktorer som bör stämma överens, för 

eleverna så att de ska kunna fungera i skolan, bl.a. känna sig trygg i skolan, med 

klasskamrater och lärare. Om någon elev mår dåligt av någon anledning kan detta 

påverka elevens förmåga att ta till sig ny kunskap. Hon tycker att det hade underlättat om 

Socialförvaltningen hade talat om vad för slags utredning som pågår när de ringer till 

henne och vill ha uppgifter om en elev. Det vill säga om det handlar om en vårdnadstvist 

eller om något mer allvarligare. Anledningen till att hon skulle vilja veta är inte att hon 

vill gå ut med informationen till lärarna utan att hon och kollegorna ska ha större 

förståelse varför eleven kanske inte kan ta till sig skolans krav. Läraren behöver inte veta 

anledningen, utan bara att eleven går till exempelvis kuratorn.  

 

”– Nä, det är ju mer det här med sekretessen ska fungera som ett skydd mot barnet. 

Den ska ju inte bli ett hinder för att samarbeta. Nä, vi har många barn som far illa på 

många sätt.” (Anita Ingvarsson, kurator Hallägraskolan) 

 

5.9 Sammanfattning 

Alkoholen är något som har blivit allt vanligare bland ungdomarna, i alla fall utifrån 

informanternas svar.  En aspekt till att det blivit vanligare är, att det blivit lättare och 

billigare att få tag på. För många ungdomar hör det till att man festar och dricker på 

helger och vid högtider som exempelvis Valborgsmässoafton. Det är inte alltid lätt att se 

vilka ungdomar som riskerar att fastna i ett missbruk av alkohol eller droger. Även om 

några av våra informanter menar att en del genom exempelvis sin uppväxt löper större 

risk till det. Det behöver inte alltid betyda att man har föräldrar som inte riktigt har tid 

eller ork att vara bra förebilder åt sina barn, utan det kan också handla om vilka 

värderingar och signaler man för över till sina barn. Det är inte heller lätt att se vilka som 

på sikt riskerar att hamna utanför samhället på grund av ett missbruk. En anledning till 

detta, som nästan alla våra informanter har uppgett, är att det till en början kan liknas med 

en vanlig tonårsfrigörelse. Detta för att det inte alls är ovanligt att man trotsar 

föräldrarnas beslut eller att någon gång under sin tonårstid provar på att dricka alkohol. 
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Däremot kan man inte direkt säga att droger är något som de flesta testar på. Just för att 

det till en början liknar en tonårsfrigörelse kan det även, för experterna, vara svårt att se 

några tydliga tecken. Innan man riktigt vet vad det egentligen handlar om kan man bara 

misstänka eller ana att det kan röra sig om något mer allvarligare. Därför drar sig en del 

av våra informanter sig för att göra en anmälan, fast man enligt lag är skyldig att göra det 

vid blotta misstanken. Vidare upplever våra informanter att det görs mycket för att fånga 

upp ungdomar som befinner sig i riskzonen att bli beroende av ett missbruk. Halmstad 

kommun kan som många andra kommuner i landet erbjuda ungdomar frivillig hjälpinsats, 

men de kan också enligt lag tvinga ungdomen att ta i tu med sitt missbruk. Däremot 

upplever en del informanter att det kan göras ännu mer, för de halländska ungdomarna. 

Genom att bland annat samarbetet mellan myndigheter och olika organisationer kan bli 

ännu bättre. Men också genom att skapa mer drogfria mötesplatser för ungdomar och att 

de omges ännu mer av positiva vuxna förebilder.  
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6. Analys och diskussion 

För att kunna analysera vår huvudfråga ansåg vi att vi först måste försöka förstå 

samhällets inställning till alkohol och droger samt orsakerna till att en del löper större risk 

att bli beroende för att kunna urskilja just dem som ligger i riskzon för ett missbruk. 

I vår presentation av analysen har vi därför valt att först analysera hur informanterna tror 

hur det att är att vara ung i dag samt vilka konsekvenser det kan innebära. Därefter 

analyseras samhällets inställning till alkohol och droger. Vidare vilka som riskerar att bli 

beroende och vilket skyddsnät som finns i Halmstad kommun, vi avslutar med våra 

slutord. 

 

6.1 Att vara ung i dagens samhälle 

Ungdomar i dagens samhälle styrs inte lika mycket av traditioner och seder som man 

gjorde förr. Man har idag ett eget större ansvar att anpassa sig till samhället, som vi 

nämner i inledningen. Giddens påtalar detta när han beskriver hur han anser att individen 

skapar sin identitet, genom att självet blir ett reflexivt projekt (jfr Giddens, 2002). Han 

anser att vi inte är det vi är, utan det vi gör oss till.�Under tonårstiden sker det många 

förändringar. Inte bara kroppsligen utan individen ställs även inför andra krav och 

förväntningar som ungdom ska leva upp och ta ställning till. Utifrån vårt empiriska 

material tolkar vi att umgängeskretsen har fått en alltmer viktigare betydelse. Dels för att 

vännerna kan ersätta den trygghet ungdomen kanske haft hos föräldrarna men samtidigt 

måste man kanske vara på ett visst sätt för att passa in. Vi tolkar det som samhället, via 

exempelvis massmedia, har skapat en mall hur man ska vara som individ. Detta kan 

liknas med vad Durkheim menar, att varje individ är bunden till den form som samhället 

har konstruerat åt honom eller henne (jfr Boglind, 1998). Ungdomen utsätts för allt fler 

påtryckningar från familj och vänner men även från samhället och skolan, vilket kan 

påverka ens val. Under denna frigörelseprocess trotsar en del ungdomar, mer än andra, 

ännu mer sina föräldrars regler och beslut. Samtidigt som ungdomen trotsar ska man i 

vissa avseende försöka, medvetet eller omedvetet, efterlikna de vuxnas beteende. Vi tror 

en anledning till att man trotsar är för att visa bl.a. sina föräldrar att man är vuxen nog att 

fatta beslut själv. Ungdomen vill visa att han eller hon kan ta ansvar för sig själv och 

genom att exempelvis inte kommer hem den tiden som föräldrarna sagt, utan man 
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kommer hem när man själv vill. En del av våra informanter menade att trotsa sina 

föräldrar är något som tillhör vuxenprocessen. Däremot ansåg de andra att 

vuxenprocessen handlade mer om att unga tar efter vuxnas beteende. Genom att ta efter 

vuxnas beteende får ungdomen nya sociala erfarenheter om vad vuxenlivet kan innebära. 

Detta skulle kunna liknas vid Meads begrepp, rollteori, vilket innefattar de förväntningar, 

normer och regler, som är förknippad med en viss social position. Ungdomar utvecklas 

genom att inta en särskild roll som är förknippad med att vara vuxen (jfr Brante, 1998). 

De unga visar att de är vuxna genom att fatta vissa beslut eller vägval, tar eget ansvar 

samt tar efter vuxnas beteende när de ska inta en vuxenroll.  

 

Tonårstiden är också enligt Löfgren och Norell, fylld med många tankar om vem man är 

(jmf Löfgren & Norell, 1992). Individen ska utvecklas från ett oskyldigt barn till en 

ansvarsfull, målinriktad vuxen under en relativt kort tid. Det kan leda till att den unge blir 

osäker vem han eller hon egentligen är. Inte nog med att ungdomen själv inte riktigt vet 

vem man är, pendlar individen också mellan att betraktas som barn i vissa situationer och 

nästan som vuxen i andra situationer, av samhället. Det kan innebära att ungdomen måste 

bli mer flexibel i sitt tänkande när han eller hon pendlar mellan barn- och vuxenrollen. 

Giddens menar förövrigt, att människan måste vara flexibel när man ska fatta olika beslut 

som kan påverka ens identitet (jfr Giddens, 2002). När ungdomen ska bli en självständig 

individ kan det bli svårt om man hela tiden kontrolleras av sina föräldrar, vilket polisen 

menar är föräldrars skyldighet att göra. Att bli kontrollerad av sina föräldrar borde 

innebära att det blir svårare för den unge att fatta egna beslut och vara flexibel i sitt 

tänkande. Den vuxen måste någon gång börja släppa taget och lita på att sitt barn är 

tillräckligt moget för att fatta egna beslut. Detta är nog en lika svår balansgång för både 

barnet som för den vuxne. Vi tror utifrån våra intervjuer att om man från början har lärt 

barnet vad som är rätt och fel, genom att bl.a. ha haft en bra kommunikation borde detta 

underlätta. Det kan också ge barnet bättre förutsättningar att klara av kommande krav och 

förväntningar. Ungdomsforskaren Norell anser att kraven och möjligheterna som 

individen ska ta ställning till bara blir fler, vilket försvårar vuxenprocessen (jfr Löfgren & 

Norell, 1992). Under denna period ska ungdomen försöka utveckla sin identitet till en 

självständig och stark individ genom att bl.a. frigöra sig från föräldrarna och stå på egna 



 49 

ben. Ungdomar intar inte bara en roll, utan de ska också utveckla sin identitet som 

Giddens talar om i sin beskrivning av självet, att i dagens samhälle har skapandet av sin 

identitet blivit ett reflexivt projekt (jfr Giddens, 2002). Det är en process som inte är så 

lätt för alla, utan det beror på vilket stöd ungdomen har från föräldrar eller andra i sin 

närhet. Tonårstiden är en tid fylld av experimenterande. Man experimenterar dels med 

den egna identiteten, men också sådant som förknippas med vuxenlivet (jfr Lövgren & 

Norell, 1992). För en del kan det upplevas som spännande men också omvälvande, 

omtumlande.  
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När den unge individen ska bryta sig loss från sina föräldrar kan det hända att han eller 

hon har svårare att anpassa sig till samhällets struktur. Att anpassa sig underlättar om 

man, enligt våra informanter, under uppväxten har fått en fast grund att stå på. Det kan 

dock ibland vara svårt att förutse vilka ungdomar som på sikt riskerar hamna snett i livet. 

För som polisen framhåller, gör nästan alla ungdomar, någon gång, någon form av bus 

eller rackartyg. Bara för att man som ung gör ett felsteg, behöver det inte betyda något 

allvarligt. Detta är något som också den ena kuratorn vill påpeka att det inte behöver inte 

alls betyda att man riskerar att senare hamna snett i samhället. Men som vi tolkar det är 

det lättare att stoppa dessa ungdomar, då de i grund och botten vet att det de håller på 

med är fel. Enligt Weber är det upp till individen själv att välja livsvägar. Det är 

ungdomen själv som formar sitt liv. Som vi tolkar det skulle detta betyda att det är 

ungdomarna själv som bestämmer om man vill testa alkohol eller droger (jfr Månsson, 

2000). Å andra sidan kan det vara svårt som ung att veta vilka val som är de rätta eller 

vilka konsekvenser ens handlande kan få. Här har de vuxna en central roll att fylla enligt 

våra informanter. De menar att det är viktigt att ungdomen har bra vuxna förebilder runt 

omkring sig som kan tala om, att ens agerande är rätt eller fel. Om ungdomen inte har 

föräldrar eller andra vuxna i sin omgivning som har tid eller ork att finnas där för en, då 

finns det ju heller ingen som kan tala om att ungdomen riskerar att välja fel livsvägar. 

Detta skulle kunna förklara varför Hallägraskolans kurator anser, att en bidragande orsak 

till att den unge hamna i ett beroende är att det saknas omhändertagande föräldrar.  
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Utifrån vårt empiriska material kan vi se att alkoholdebuten sker för många under 

tonåren. För de allra flesta ungdomar gör sin debut till skolavslutning, Valborg eller 

Lucia. Vi har också uppfattat det som att tonårsfrigörelsen kryper allt lägre ner i åldrarna 

och därmed alkoholdebuten. Även om det är väldigt ovanligt kan det enligt polisen, 

förekomma att man redan vid 12 års ålder gör sin debut. En förklaring skulle kunna vara 

att, i en del skolor, går elever redan i årskurs 6 tillsammans med elever i åk 7-9. De yngre 

eleverna ser hur de äldre eleverna beter sig och de vill kanske göra som de äldre. En 

anledning till att de tar efter beteendet kan vara att man ser upp till dem som är äldre.  

 

Waldenbrand, Trygga Halmstad Centret, håller med att det är ovanligt att man är berusad 

som 12-15 åring. Han tror att det kan vara svårt att veta hur det egentligen är, då de yngre 

ungdomar som dricker oftast gör det på privata fester. En förklaring till att de dricker på 

offentliga platser skulle kunna vara att de inte vill bli upptäckt av vuxna då de är 

medvetna om att det är olaglig för dem att dricka. Om drickandet sker på privata fester 

kan det vara svårt för omgivningen att riktigt veta hur det är. Det går inte heller att veta 

om alla på festen dricker eller hur mycket alkohol det dricks. I synnerhet också när en del 

av våra informanter uppger att det inte heller är ovanligt att det går rykten om hur mycket 

ungdomarna festar. Vidare kan det också vara svårt att veta vem som satt igång ryktet och 

varför. Kanske är det därför som man som vuxen lätt överanalyserar situationen och 

förknippar alkohol som ett ungdomsproblem. Festandet behöver inte alls betyda att det 

upplevs som något problem av ungdomarna själva. Det kan vara en fas man genomgår 

och sedan växer ifrån (jfr Sjöblom, 2002). Fast det kan också innebära ett rop på hjälp 

från ungdomens sida. I och med att vuxna inte riktigt kan veta hur mycket alkohol det 

förekommer bland unga eller vilka det är som dricker är det svårare att urskilja vilka som 

befinner sig i riskzon för ett beroende. Bara för att en vuxen hör ett rykte behöver det inte 

nödvändigtvis vara sant. Däremot får ingen vuxen ursäkta sig genom att t.ex. säga att 

man inte vill överanalysera situationen, då det enligt lag är förbjudet att dricka alkohol 

när man är under 18 år.  

 

Som vi nämnde tidigare, i bland annat inledningen, får man som ung mera tankar kring 

vem man är och därför blir strävan efter gemenskap allt viktigare, vilket kan påverka, 
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enligt Meads begrepp, rollövertagande hos ungdomar (jfr Brante, 1998). Individen intar 

en roll den egentligen kanske inte vill ha, anledningen till detta skulle kunna vara för att 

han eller hon tror att omgivningen vill att man ska ha den. Men det skulle också kunna 

vara att ungdomen inte orkar ta itu med sina problem. Som vi tolkar det hänger detta ihop 

med varför en del ungdomar faller för grupptryck. De som intar en obekväm roll löper 

större risk att hamna i riskzonen för att de är osäkrare i sin roll och faller därmed lättare 

för grupptryck. En annan förklaring till en påtvingad roll kan vara att ungdomen vill 

undvika att t.ex. bli utfryst på grund av rädsla att andra ska anse att man är mesig, om 

man inte vågar eller vill inta alkohol. När ungdomarna själva har fått svara på varför de 

dricker alkohol kan man se att det är en vanlig företeelse att ungdomar faller för 

grupptrycket (jfr Barnombudsmannens årsrapport, 2005). Våra informanter anser också 

att en vanlig orsak till att ungdomar testar alkohol eller droger har att göra med hur 

påverkbar man är.  Människan är i grund och botten en social varelse som vill bli mer 

eller mindre sedd av andra. Detta kan vara en bidragande orsak till att många strävar efter 

att bli accepterade av andra, och kanske går med på att testa alkohol eller droger. Vi tror 

att bekräftelse och strävan att känna gemenskap kan vara en anledning till att det bildas 

gäng. Ett gäng behöver inte alltid vara eller förknippas med något negativt utan snarare är 

något som helt enkelt tillhör ungdomskulturen, som en av våra informanter hävdar. För 

det kan också vara så att om ingen annan i gänget dricker eller håller på med droger blir 

ungdomen stärkt av vännernas gemenskap och kan lättare säga nej.  

 

6.2 Samhällets inställning till alkohol och droger 

Till följd av en ständig förändring i samhället, förändras även samhällets rådande 

attityder. Dessa attityder påverkar människan till ett omedvetet eller medvetet agerande. 

Ett exempel på en förändrad samhällsattityd är individernas inställning till alkohol. 

Alkoholkonsumtionen har ökat bland vuxna, enligt oss. En förklaring till detta är enligt 

polisen att man som vuxen allt oftare har alkohol hemma. Idag har det blivit vanligare att 

vuxna passar på, enligt polisen, att köpa hem större mängder alkohol när man är i 

utlandet. Finns det alkohol hemma blir det mer naturligt att ta en öl eller ett glas vin 

oftare, än om man inte har det hemma. Som vi ser det kan detta ha bidragit till att det har 

blivit mer acceptabelt i samhället att även ungdomar dricker. Då Socialförvaltningen 
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förklarar den förändrade attityden till alkohol bland unga, med att de ibland tar efter de 

vuxnas beteende. Vi menar att idag är det mer accepterat att man som vuxen tar en öl 

eller ett glas vin till maten. Utifrån Webers diskussion om att det är individens handlande 

som skapar samhället borde det vara individernas handlingar som har skapat attityderna i 

samhället. Som vi tolkar det, är detta en förklaring till den förändrade inställningen i 

dagens samhälle till alkohol. Även om man vet att det är olagligt enligt lag att dricka 

alkohol är detta något som de flesta ungdomar gör i en process för att bli vuxen.  

 

Ett annat exempel på den förändrade attityden till alkohol och till viss del droger är att det 

i dag har blivit lättare för unga att få tag på alkohol och även droger, enligt en av våra 

informanter. Det är inte bara föräldrar som köper ut alkohol, utan idag känner ungdomar 

oftast någon som känner någon som kan få tag på alkohol genom att bara ringa ett samtal. 

Detta går emot den tidigare forskningen om barns och ungdomars alkoholkonsumtion 

som visar att det har skett en minskning av både narkotika och alkohol. Detta gäller även 

när de halländska ungdomarna svarat, men våra informanter uppger att det tvärtom har 

skett en ökning och då framför allt alkoholen. En anledning, till att detta inte stämmer 

överens, kan bero på att det kan finnas ett stort mörkertal bland exempelvis myndigheten 

hur många och hur mycket ungdomar dricker. Detta eftersom många unga, som vi 

tidigare nämnt, dricker på privata fester och inte offentligt. En annan förklaring skulle 

kunna varar att det inte är antalet unga som dricker som ökat, däremot deras konsumtion. 

Frågan är hur tillförlitliga de olika undersökningarna är, med tanke på det som 

Waldenbrand, Trygga Halmstad Centret, uppgav att ungdomar, av någon anledning, inte 

alltid är så ärliga i sina svar. Kan hända att man som ungdom är något mer ärligare när 

det gäller alkohol än med droger.  

�

Oavsett vem som ska hjälpa ungdomen eller vilken kompetens man har inom området, 

går det inte att bara förlita sig på de yttre tecknen. Med andra ord är det som psykologen 

Bengtsson säger, det är inte alltid lika lätt att urskilja dem som är i riskzon från andra 

ungdomar. En del ungdomar kanske dricker ofta men kan däremot hantera det och vet var 

gränsen går. Vidare menar våra informanter att bara för att man som ungdom är trött och 

har ett växlande humör eller har bytt umgängeskrets behöver inte det betyda att man 
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missbrukar något. Även om detta kan vara signaler på det måste experterna träffa 

ungdomarna upprepade gånger, för att kunna se signalerna och därmed förstå vad det 

egentligen handlar om. Inom exempelvis Althea Ungdom vill man träffa ungdomen flera 

gånger för att få en klarare bild. Däremot upplever Socialförvaltningen att det är relativt 

lätt att upptäcka, då det finns s.k. engångsärenden och dels de som kommer flera gånger.  

 

6.3  Vilka riskerar att bli beroende 

Om man tittar på den bild som massmedia gav för 10 år sedan, om vilka ungdomar som 

dricker eller använder droger, fanns det enligt Borgström två kategorier unga missbrukare 

(jfr Borgström, 2001). Enligt henne förekom det ungdomar som använde droger och 

alkohol när de festade bl.a. för att de var nyfikna. Det fanns också de ungdomar, enligt 

henne som nyttjade detta för att de redan befann sig i ett beroende. Denna bild stämmer 

in även idag bland ungdomar i Halmstad. För enligt Socialförvaltningen går det att skilja 

på engångsärende och med andra ärenden. Vi tror att de som tillhör engångsärendena är 

de ungdomar som t.ex. genom tonårsfrigörelsen använder alkohol och droger. För de 

slutar med sitt missbruk efter ett samtal med någon handläggare på Socialförvaltningen. 

Medan den andra kategorin är de som är i riskzon för ett missbruk eller redan har blivit 

beroende av alkohol eller droger.  

 

Att ungdomar dricker är inget nytt eller onormalt, inte heller att en del ungdomar löper 

större risk att fastna i ett beroende. En faktor kan vara som Durkheims diskussion, om att 

det är viktigt för ungdomen att känna samhörighet till omgivningen (Boglind, 1998). Om 

individen inte känner samhörighet till omgivningen kan detta påverka individens förmåga 

att känna tillit och gemenskap till andra. Har man inte fått tillit genom sin uppväxt till 

andra människor, löper individen möjligen större risk att börja med alkohol och droger 

och därmed fastna i ett beroende. Vi tolkar det som att ungdomar i riskzon kan bygga upp 

en identitet på sitt missbruk och därmed även ett utanförskap till samhället. Om 

ungdomen befinner sig i riskzon kan det också påverka sättet att se på sig själv och 

därmed sin identitet. Att man som ungdom har svårt att hitta sin identitet borde det 

innebära att personen känner någon form av det som Durkheim kallar för anomi (jfr 

Giddens, 1998). Det vill säga, kanske det är lättare att ungdomen söker sig till en grupp 
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där han eller hon blir mer accepterad för den man är. En förklaring till att ungdomen 

söker sig till en viss grupp kan vara att människan har ett behov av att bli bekräftade av 

andra att man är och betyder något (jfr Löfgren & Norell, 1992). Vi tror att ungdomen i 

dessa fall inte riktigt bryr sig om, att den grupp man har sökt sig till använder droger. Det 

kan hända att man egentligen inte vill hålla på droger, men strävan efter att känna 

gemenskap blir för stark. Att ungdomar känner av en svagare solidaritet mot det övriga 

samhällets aktörer får oftast följden, tror vi, att man kommer allt längre in i riskzonen.  

 

Som vi har nämnt tidigare kan en bidragande orsak till att ungdomar drar sig till ett 

missbruk, vara att ungdomen faller för grupptrycket. Detta visar kartläggningen som 

bygger på ungdomarna egna svar gjord av Barnombudsmannen. Att ungdomar faller för 

grupptrycket behöver inte bara betyda att den unge strävar efter att känna gemenskap 

med andra ungdomar. Utan det kan också ha att göra med hur dåligt självförtroende 

ungdomen har och därmed har svårare att säga nej. För en aspekt till riskzon, kan vara det 

dåliga självförtroendet.  Har individen inte under sin uppväxt fått en bra grund till tillit, 

trygghet och värderingar kan man enligt Bengtsson på UPM, lättare få ett dåligt 

självförtroende. Detta tycker vi kan liknas med vad Giddens säger om att redan under 

barndomen läggs grunden till tillit och trygghet (jfr Giddens, 2002). Ens självförtroende 

påverkar ens förmåga att vara stark och stå emot eventuella förfrågningar och 

påtryckningar då det gäller att testa narkotika eller alkohol. Om man har ett dåligt 

självförtroende och samtidigt har svårare att säga nej, kan det påverka ens förmåga att ta 

ställning till de beslut man behöver fatta för att självet ska bli, ett reflexivt projekt. Det 

kan bli svårare att välja eller ta det beslut som man egentligen skulle vilja ta. Då det är 

genom de dagliga besluten som man skapar och upprätthåller sin självkänsla samt 

identitet (jfr Giddens, 2002). Att tjejer har svårare att stå emot ett grupptryck än killar 

som framgår i Barnombudsmannens kartläggning, tror vi kan bero på att de känner av de 

ökade kraven på sig själva som de och samhället ställer mer.  

 

Det finns de ungdomar som efter dem testat droger och alkohol har fått en positiv 

upplevelse av det, och därmed löper större risk att fastna i ett beroende. Ofast är det de 

ungdomar som redan från början mår dåligt av någon anledning. Genom att börja dricka 
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eller testa droger upplever de kanske att det fyller ett tomrum eller rent av att dämpar sina 

obehagliga känslor för en stund. Vi tror att för dem som fått en positiv effekt genom 

alkohol och droger, blir missbruket allt viktigare. Denna effekt varar inte för evigt och 

därför kanske de dricker ännu mer eller tar tyngre droger. Däremot tror Backhed på 

Althea Ungdom och Waldenband, Trygga Halmstad Centret, att orsaken kan vara 

genetisk, att ungdomen ärver möjligheten att utveckla ett missbruk. Utifrån Durkheims 

diskussion att individen föds in i ett redan existerade samhälle och därmed får den en 

förbestämd roll, skulle detta kunna förklara varför det är genetiskt (jfr Boglind 2005). Å 

andra sidan kan det vara som Bourdieu menar att människan ärver sitt beteende och 

värderingar av föräldrarna genom habitus (jfr Bourdieu 1993). Vi kopplar detta till att 

barn till missbrukare löper större risk att utveckla ett missbruk eftersom de växer upp 

med missbrukande föräldrar och möjligen tar efter beteendet. För om individen redan 

från barnsben ser någon anhörig som dricker eller använder droger blir det en naturlig del 

samt ett beteende i deras vardag. Möjligen skulle detta kunna kopplas till det som 

Bourdieu, menar att habitus bygger delvis på socialt kapital, då detta baseras bl.a. på 

släkthistoria, personkontakter och förbindelser. Även om de kanske inte under uppväxten 

tycker om att föräldrarna missbrukar tar de kanske ändå efter de vuxnas beteende. 

Förmodligen för att dessa barn har fått sitt missbruk genom sitt habitus.  

 

För de som inte är starka nog att säga nej till alkohol och droger, kan det få oönskade 

konsekvenser. Det handlar dock inte bara om att kunna säga nej, utan också som 

socialisationsforskaren Ziehe nämner, att det kan handla om att sakna stabila förebilder. 

Som vi tolkar det, menar han också att alla ungdomar kan hamna i riskzonen då de 

erbjuds fler alternativ och livsformer att experimentera med. Genom att börja 

experimentera med alkohol samt med droger kan det leda till ett beroende, bl.a. för det 

som en av våra informanter uppgav, att för en del kan alkohol eller droger bedöva 

obehagskänslor. När det går så långt att någon ung riskerar att bli beroende befinner man 

sig redan i riskzonen. Därmed har man tagit klivet från en vanlig tonårsfrigörelse till 

något allvarligare. Här gäller det att den unga fångas upp av samhället och får hjälp så 

tidigt som möjligt. För annars kan följden bli att ungdomen till slut inte kan leva upp till 
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samhällets alla krav och i slut ändan till och med riskera att blir hemlös på grund av sitt 

missbruk. 

 

6.4 Halmstad kommuns skyddsnät  

Utifrån informanternas svar har vi kommit fram till att i Halmstad kommun finns det ett 

bra och nära samarbete mellan olika enheter. Detta samarbete har inneburit att 

informanterna tycker att det finns ett bra skyddsnät om man är under 18 år. Det finns 

även ett skyddsnät om man är över 18 år, men på andra villkor och på mer eget ansvar. 

Kanske är det på andra villkor för att man är myndig och därmed enligt lag anses vara 

vuxen. Skyddsnät finns, som sagt för alla individer oavsett åldrar om individen har blivit 

beroende och eventuellt riskerar att till och med bli hemlös. Hemlösheten bland unga kan 

bl.a. bero på att det inte går att bo kvar hemma för sitt eller andras missbruk, som vi 

nämner i bakgrunden. Som vi tolkar det borde skyddsnätet vara ”finmaskigt” då de inom 

sociala myndigheterna kan erbjuda individen olika alternativ till hjälp, beroende på 

ungdomens situation. Ett exempel på en hjälpinsats är lagen om vård av unga, denna lag 

innebär att individen kan bli omplacerad om denne har ett olämpligt hemförhållande. 

Men det krävs då att man ännu inte har fyllt 18 år. Hur vanligt det är att 

Socialförvaltningen använder sig av denna lag i Halmstad har vi tyvärr inte fått reda på. 

Man kan också ställa sig frågan hur det ser ut i övriga landet, för enligt Stadsmissionens 

artikel ��� �� �!"�#���!������lagen, som vi nämner i bakgrunden, fanns det år 2004, ca 

2000 hemlösa ungdomar i Sverige. En anledning till att en del ungdomar rymmer 

hemifrån är på grund av hemförhållanden. Dessa barn borde inte behöva rymma 

hemifrån, när det finns en lag som ska hjälpa dem till att få ett tryggare och bättre 

boende. 

 

Enligt Socialförvaltningen finns det inga hemlösa ungdomar i Halmstad kommun. Detta 

tolkar vi som att det i så fall skulle finnas ett bättre skyddsnät i Halmstad kommun än på 

många andra platser i landet. Det går även att tolka det som att det kan finnas ett stort 

mörkertal i Halmstad kommun. Det vill säga, att man hellre försöker reda ut situationen 

själv genom att exempelvis bo hos kamrater, än att koppla in myndigheterna. Likväl som 

fil.dr i socialt arbete Swärd menar att vuxna hemlösa inte alltid har kontakt med någon 
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myndighet eller frivillig organisation borde det finnas ungdomar som inte heller har det. 

Detta borde innebära att det, som sagt, finns ett mörkertal även bland unga. En annan 

förklaring kan också vara att olika myndigheter och enheter definierar hemlöshet på olika 

sätt. Även om Stadsmissionen anser att en ungdom är hemlös när denne bor tillfälligt hos 

vänner, är det inte säkert att Socialförvaltningen anser det. Förhoppningsvis beror det på 

att i Halmstad kommun är duktiga på att se den enskilde ungdomens problem som ett 

samhälleligt problem. Då man enligt Mørch och Mills måste göra individens bekymmer 

till ett allmänt, socialt problem för att förstås och därmed kunna lösas (jfr Sjöblom, 

2002), (jfr Mills, 2002). Detta skulle i så fall innebära att man respekterar varje ungdom 

genom att ta dennes problem på allvar och tillsammans med den unge försöker hitta en 

lämplig lösning enligt allas önskemål. Gör man det har man ett barnperspektiv, vilket 

Socialförvaltningen antyder att Halmstad kommun har.  

 

En annan förklaring till att det inte finns några hemlösa ungdomar i Halmstad kommun 

kan vara att det också finns många enheter med specialister inom olika hjälpinsatser, och 

i förebyggande syfte, dit man bl.a. frivilligt kan vända sig. Därför behöver det inte alltid 

gå så långt att myndigheter blir inkopplade först. Några exempel på alternativ dit en 

person kan vända sig är Althea Ungdom om individen har missbruksproblem eller till 

Ungdomspsykiatrisk mottagning om ungdomen har stort behov av att prata med någon. 

En anledning till att individen frivilligt vänder sig till Althea Ungdom, i stället för 

Socialförvaltningen, för att få hjälp skulle kunna vara för att Althea Ungdom inte skriver 

så utförliga journaler som sparas i ett arkiv. Men om man använder sig av journaler borde 

det underlätta hjälpinsatsen. Fast å andra sidan kanske ungdomen har lättare att prata om 

sitt missbruk om han eller hon vet att det inte kommer att sparas i något arkiv. Frågan är 

om de hjälpinsatser som finns är tillräckliga då man inom Trygga Halmstad Centret anser 

att det i Halmstad kommun behövs satsas ännu mer på ett förebyggande arbete. De anser 

att det bland annat behövs ännu mer positiva vuxna förebilder bland ungdomar och fler 

drogfria mötesplatser för de unga.  

 

En anledning till att en del slinker igenom systemet kan bero på att det kan vara svårt att 

se signalerna tidigt innan det har gått för långt. När ungdomen börjar leva i ett slags 
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ingenmansland, som polisen kallade riskzonen för, är det lättare att man får nya 

värderingar, genom exempelvis sina nya missbrukar vänner. De nya värderingarna gör 

det allt svårare att komma tillbaka till det vanliga samhället och systemet. Möjligen för 

att missbruket har blivit den gemensamma nämnaren. Man känner mer samhörighet och 

solidaritet till sina missbruksvänner. Missbruket kan ses som det sociala klister som 

skapar samhörighet mellan de som befinner sig i ingenmansland. Enligt Durkheim är det, 

ett socialt klister som skapar samhörighet mellan olika individer (jfr Boglind, 1998). I 

vissa fall spelar det ingen roll att man som förälder tar tag i det eller att myndigheten eller 

någon annan enhet blir inkopplad. Inte heller om man blir tvångsintagen på någon 

avvägningsanstalt. Vi syftar på de ungdomar som trots hjälpinsats, ändå börjar med ett 

missbruk igen. Som vi tolkar det kan en förklaring till detta vara att vägen tillbaka, till ett 

liv utan missbruk, kan bli svår. Dels för att man tvingas komma tillbaka till det som man 

en gång har försökt fly ifrån. Vidare att de gamla vänner man hade innan missbruket, 

kanske inte finns kvar. I och med att människan är en social varelse kanske det ändå är 

bättre att känna samhörighet genom missbruket, även om det har en negativ effekt och 

påverkat på ens liv. Har man byggt upp en identitet kring ett missbruk är det nog inte 

alltid så lätt att lämna det bakom sig. För det skulle betyda att man kanske rent av får 

börja om igen.  

 

B�4�0�A����&�����	���

Enligt skollagen och läroplanen har skolan ett stort ansvar för eleverna, tillsammans med 

föräldrarna. Detta ansvar börjar redan under vistelsen i förskoleklass. De ska tillsammans 

hjälpas åt att förbereda och lära eleverna att de på bästa sätt får den kunskap de behöver 

för att klara av livet ute i samhället. Som elev borde det vara skönt att veta att man kan 

vända sig till vem man vill om man känner ett behov av att prata med någon. Vad som 

förvånade oss var, att det var upp till varje skola att bestämma vilka arbetsuppgifter en 

kurator ska ha. Vidare att det inte är självklart att varje skola har en kurator. Detta skulle 

kunna förklara varför vi upplevde att det skiljde sig en del på de två skolor vi var och 

intervjuade. Båda två gav oss visserligen bilden av att om man som elev hellre vill prata 

med sin lärare kan kuratorerna handleda läraren. Vi tolkar det som att många elever hade 

större förtroende för Hallägraskolas kurator, då hon oftare hade mer kontakt med 
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ungdomar som mår dåligt eller ofta dricker alkohol. Bara för det står nerskrivet att skolan 

har ett ansvar eller att de har anmälningsplikt, gör skolan inte alltid en anmälan till de 

sociala myndigheterna. Vad vi har förstått, kan det finnas olika skäl till detta. Dels kan 

det bero på att man som vuxen är osäker om vad det handlar om, är det bara en vanlig 

tonårsfrigörelse, är det ett rykte som någon har satt igång eller ligger det något 

allvarligare i det. Om man myndigheter skulle koppla in och det visar sig att ens 

misstankar var fel, kan det få ”onödiga” negativa konsekvenser. En annan anledning till 

att det inte görs någon anmälan kan också bero på att som exempelvis lärare inte riktig är 

van vid en sådan situation och därmed inte riktigt vet hur man ska hantera det. Har 

exempelvis läraren då inte stöd av skolans experter inom detta område eller ledningen 

ökar det risken för att man väljer att blunda. Sen spelar det ingen roll om den vuxen är 

säker på hur man ska hantera sådana situationer eller att det finns nedskrivet att man ska 

göra en anmälan, om man inte upptäcker det innan det gått för långt. Det är ju lätt med 

facit i hand att säga att skolan inte har gjort sin plikt. Det finns de ungdomar som är 

duktiga på att dölja det för sina föräldrar och då borde de kunna dölja det för 

skolpersonalen också.    

 

Ibland händer det att det förebyggande arbetet får lite motsatt effekt. Syftet att man inom 

VÅGA-programmet lät en före detta narkoman föreläsa om drogernas negativa effekt, 

borde ha varit att man ville avskräcka ungdomarna. Det som förvånade oss var att trots att 

de får höra hur man som narkoman lever, tar uppenbarligen en del ungdomar ändå inte 

riktigt det till sig. De kanske till och med blir nyfikna och vill testa droger. Giddens, 

Löfgren och Norell menar att man omges av ständigt ny kunskap, nya möjligheter som 

individen själv måste ta ställning till. I detta fall handlar kunskapen om missbrukets 

negativa konsekvenser. Kanske kan det bero på att ungdomen är osäker i sin identitet. 

Man kanske inte är mottaglig och därmed inte kan ta avstånd till den nya informationen. 

Det kan också bero på att man inbillar sig själv att man är en stark individ som vet var 

gränsen går mellan att testa och bli beroende.�
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Ur ett myndighetsperspektiv fungerar samarbetet bra då man har samma mål, att hjälpa 

ungdomar på glid. Alla berörda myndigheter och verksamheter ska arbeta utifrån FN:s 

barnkonvention se till att barnens rättigheter i samhället tas med i 

verksamhetsplaneringen. Ur ett myndighetsperspektiv anser vi att man i Halmstad 

kommun strävar efter samt upprätthåller detta. Hade vi dock intervjuat ungdomarna 

själva hade vi med all säkerhet fått en helt annan uppfattning.  Samarbetet kan liknas med 

vad Weber kallar byråkrati, för de olika myndigheterna och institutionerna organiserar sig 

för att hjälpinsatserna för ungdomarna ska bli så effektiva som möjlighet. Tanken med ett 

skyddsnät är ju att man ska fånga upp så många ungdomar som möjligt innan det går för 

långt. Däremot kan man fråga sig om samarbetet är så rationellt då bl.a. tystnadsplikten 

kan av vissa upplevas som ett hinder för att hjälpa ungdomarna. Hade det varit rationellt 

skulle exempelvis inte tystnadsplikten upplevas av en del som ett hinder i sitt arbete, som 

bl.a. den kan uppfattas inom skola och på fritidsgårdar. Man kan också ställa sig frågan 

varför inte Socialförvaltningen eller polisen upplever att det är ett hinder. Som vi tolkar 

det kan det vara för att de är myndigheter och därmed har mer makt och tror sig ha mer 

inflytande över ungdomens liv. Ett annat exempel på att samarbetet inte fungerar 

tillfredsställande för alla parter är att skolan upplever att de inte får tillräckligt med 

respons från Socialförvaltningen om en elev förekommer i någon form av utredning. En 

elev som genomgår en utredning upplever med största sannolikhet situationen som tuff 

och det sista man tänker på är nog, tror vi, skolarbetet. Det blir nog inte lättare för eleven 

att kraven från lärare kvarstår, genom exempelvis läxor. Med andra ord för elevens bästa 

hade det nog varit bättre om skolpersonalen varit medvetna om vad utredningen 

egentligen handlade om och därmed tillfälligt sänkt kraven. Det borde inte vara något 

problem för man har tystnadsplikt även inom skolan. 

 

B�4�2�7&� 	����������

Samhällsattityden till hjälpinsatser är också något som har förändrats.  Även om, som 

kuratorn på Hallägraskolan säger, att det finns fortfarande familjer som vill klara av att 

lösa det själva, eller att man av olika anledningar väljer att lägga locket på. Det kan också 

vara så att om man väljer att inte söka hjälp är det för att man dels inte ser något problem 
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eller att man själv inte orkar ta tag i det. Som förälder kan det kanske vara jobbigt att bli 

granskad om man själv har ett missbruk eller om man som förälder inte ser något 

problem. Det kan också bero på vad Socialförvaltningen och Hallägraskolans kurator 

menar, att man som förälder är så upptagen med sitt eget liv, t.ex. karriär, egna 

fritidsaktiviteter eller eget umgänge att man inte har tid eller ork att se eller ta tag i sitt 

barns problem. Både ungdomsforskaren Mørch och personalen på Ungdomspsykiatrisk 

mottagning kan se en koppling mellan föräldrarnas utbildningslängd och attityden till 

hjälpinsatser. De menar båda att högre utbildning kan innebära att man kanske har större 

möjlighet att hjälpa sitt barn genom att man bland annat är mer upplyst om vad 

hjälpinsatsen innebär.  

 

Oavsett om man som förälder väljer att söka hjälp eller inte kanske det handlar om att 

man ändå utgår från det man tror är bäst för sitt barn. Våra informanter menar att i de 

allra flesta fallen känner föräldrarna att de behöver hjälp med att få sitt barn att inse att 

hans eller hennes beteende kan sluta väldigt illa. Samt även för att få hjälp att få tillbaka 

kontrollen över vad som händer i sitt barns liv. Det är ju väldigt lätt att säga, som vi 

nämnt tidigare, att föräldrarna är skyldiga att bl.a. kontrollera vad deras barn gör på 

fritiden och vilka de umgås med. Utifrån vårt empiriska material anser vi att om man t.ex. 

som förälder själv brottas med ett missbruk, kanske man inte har ork eller möjlighet att 

stötta sitt barn för att minska risken att barnet också blir missbrukare. Fast oavsett 

missbruk eller ej, kan man inte ha full kontroll över sitt barn 24 timmar om dygnet. När 

man inte kan ha det, är det extra viktigt att föräldrarna har en bra kommunikation med sitt 

barn, något som för övrigt Hallägraskolans kurator påpekar. Har den vuxne från början en 

bra kommunikation med sitt barn, tror vi att det underlättar en hel del under tonårstiden. 

Med en bra kommunikation, menar vi att man inte bara säger nej det får du inte, utan att 

man också förklarar varför. En bra kommunikation kan också innebära att sitt barn 

kommer frivilligt och pratar om något som den upplever jobbigt. Bara för att man ser 

ungdomar på stan en sen fredagskväll kan man inte ta för givet att deras föräldrar inte vet 

vad de är någonstans eller vad de håller på med. Det behöver inte heller betyda att 

ungdomar är de är där för att festa eller bråka.  
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Som vi tolkar det är det inte alls ovanligt att ungdomar får tag på alkohol via sina 

föräldrar. Hur kan man som förälder veta hur mycket ens barn tål eller om det tappar 

omdömet och dricker mer? Vi tror att man köper ut till sitt barn i tron att han eller hon 

inte kommer att dricka mer än det man har köpt, vilket skulle innebära att man som 

förälder tror sig få större kontroll över barnets alkoholkonsumtion. Det kan också bero på 

att föräldrarna anser att ens barn är stort nog att själv veta när denne druckit tillräckligt. 

Vi tror att de föräldrar som köper ut alkohol till sina barn, inte vill något illa. Vad de 

kanske däremot inte är fullt så medvetna om, är att ett missbruk kan börja med alkohol 

för att sedan övergå till droger. När man som förälder köper ut sänder man också ut 

signaler till sina barn att det är okey att dricka fast man inte har åldern inne. Detta kan 

leda till att dels ribban för alkoholkonsumtionen hela tiden höjs men det kan också leda 

till att ungdomarna inte ser allvaret i att testa droger. Vidare måste det också vara svårare 

som förälder att bli arg på sitt barn, som kommer hem och är kraftigt påverkad av alkohol 

om man själv har köpt ut, än om man som förälder tar helt avstånd till att förse ungdomar 

med alkohol. I det sistnämnda fallet blir det ju dels svårare för ungdomen att få tag på 

alkohol samt svårare att dölja det för föräldrarna. Däremot är det inte sagt att dessa 

ungdomar inte dricker eller kanske rent av provar droger. Det förekommer förmodligen 

nog inte lika ofta.  

 

B�4�4�-�����������	���� �	��

Idag är det många som frivilligt, med eller utan förälders vetskap, tar kontakt med 

exempelvis Ungdoms psykiatrisk mottagning och även Althea Ungdom. Utifrån våra 

informanters svar kan vi tolka det som att det är bara en myt eller förutfattad mening att 

missbruk har med samhällsklass att göra och därmed de ungdomar som riskerar att 

hamna i riskzon i Halmstad. Det går inte, med andra ord, att peka ut någon speciell 

samhällsklass eller kön som löper större risk att fastna i ett missbruk. Även om Franklin-

Svensson, kriminalinspektör, vill påstå att det är kopplat till olika sociala och ekonomiska 

faktorer.  

 

Däremot förekommer det en klasskillnad då det gäller att frivilligt vända sig till en 

myndighet för att få hjälp med ett missbruk. För det är vanligare att exempelvis barn till 
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föräldrar med högre utbildning, vänder sig till psykiatrin, då det är mindre stigmatiserat 

inom den högre samhällsklassen. Skillnaden mellan killar och tjejer, i största allmänhet 

har börjat jämna ut sig. Tjejerna dricker nästan lika mycket och ofta som killarna. Det 

finns däremot en skillnad när det gäller vilken form av alkohol eller droger de använder 

sig av, enligt kartläggningen över de Halländska ungdomarna vilket också våra 

informanter håller med om. Det finns också en skillnad på hur ungdomarna sänder ut 

signaler att något är fel, att man mår dåligt. Enligt en del av våra informanter är det 

svårare för omgivningen att upptäcka att en tjej mår dåligt då de oftast vänder problemet 

inåt. När man som tjej däremot är mogen och kanske frivilligt väljer att prata om det söka 

terapeutisk hjälp. En förklaring till detta kan vara att tjejer har lättare att prata om känslor 

och sina problem än killar. Det är vanligare att man som kille visar signaler på att man 

mår dåligt genom att exempelvis uppträda aggressivt. Kanske är det genom exempelvis 

slagsmål som de får utlopp för sina inåtvända känslor. Likväl som att myndigheter måste 

ta problemen på allvar när en ungdom rymmer hemifrån, (jmf Sjöblom, 2002) anser vi 

också att de måste ta de andra nämnda signalerna på allvar då det kan vara ett tecken på 

att man behöver få hjälp med sin situation. 

 

 

 

 

�
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7. Reflektioner 

Inför vår uppsats hade vi bilden av att individen redan som ganska ung kan uppleva att 

man har svårt att hitta sin rätta plats eller identitet i samhället. Har individen inte från 

början fått en fast och trygg grund att stå på kan det påverka ens självförtroende negativt. 

Strävan efter att känna samhörighet kan leda till att man riskerar att hamna i fel 

umgängeskrets. Vi har, till viss del fått bekräftat att det är så.  Dels när vi har tagit del av 

tidigare forskning samt via våra intervjuer. 

 

Även om man som medmänniska skulle önska att det i framtiden inte finns några 

ungdomar som är alkohol- eller drogberoende i samhället kommer de med all sannolikhet 

finnas kvar. För så länge det finns barn till otrygga föräldrar, föräldrar som mår dåligt, är 

alkoholister, narkomaner eller har ”stora hål i hjärtat” kommer alltid dessa barn vara 

utsatta. Det blir som en ond cirkel.  

 

Vi tror, att de unga som frivilligt söker hjälp, inte befinner sig i riskzon för att fastna i ett 

beroende och därmed på sikt ett utanförskap till samhället. För som vi har uppfattat det, 

söker man hjälp, är man till viss del redan medveten om att det man håller på med är fel. 

Utan de ungdomar som löper en större risk eller befinner sig i riskzonen, är de som inte 

ser allvaret med missbruket. Samt de som inte inser, eller vill inse, att deras beteende är 

fel och söker frivilligt hjälp. Detsamma gäller i de fall där myndigheterna, skolan eller 

föräldrarna tar tag i problemet och därmed får stopp på missbruket. Inser individen inte 

själv att han eller hon har ett problem så tar man ju inte till sig det även när de vuxna 

säger att det är fel, olagligt och skadligt. Även då det går i vissa fall kan ana att det kan gå 

illa för en ungdom kan man inte alltid förutse vilka det gäller. Dels för att det oftast är 

svårt att skilja på när det handlar om vanlig tonårsfrigörelse med något mer allvarligare. 

Det är mycket lättare när man har facit i hand och säga att man alltid kan skilja på det. 

Det är också då lättare att konstatera att hade man bara gjort något tidigare, hade det inte 

behövt gå så långt att ett missbruk lett till hemlöshet.  

 

 Vi tror inte att individen är i riskzonen om denna kan ta till sig de vuxnas varningar, att 

det kan få fruktansvärda konsekvenser och därefter slutar med sitt missbruk. Har 
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individen inte i grund och botten de rätta värderingarna tar man inte till sig kunskapen 

och kan inte se allvaret i ett missbruk.  

 

Tonårsfrigörelsen kommer med all sannolikhet alltid att finnas kvar, men eventuellt kan 

den utforma sig på ett annat sätt i framtiden. Kanske är det fler som börjar med alkohol 

och droger just för att attityden kommer förändras ännu mer. Detta skulle i så fall kunna 

leda till att fler riskerar bli missbrukare och därmed allt fler som behöver hjälp av 

samhället.  

 
Då vi ska sammanfatta vår uppsats och de erfarenheter vi fått under arbetets gång kan vi 

konstatera att vi blivit förvånade mer än en gång. När vi började arbetet med vår uppsats 

hade vi den förförståelsen att man redan som ganska ung kan uppleva att man har svårt 

att hitta sin rätta plats eller identitet i samhället. Vi hade också bilden av att strävan efter 

att känna samhörighet till andra individer var något som skulle kunna leda till att man 

riskerade att hamna i fel umgängeskrets. Denna bild hade vi fått när vi gjorde vår B-

uppsats som behandlade frågan om hemlösa kan känna någon form av gemenskap till 

samhället. Där visade det sig att i många fall upplevde de hemlösa att de redan under sin 

uppväxt, kunde känna av ett utanförskap och det var genom att börja med droger som de 

kunde känna någon gemenskap. Vårt första syfte med C- uppsatsen var att vi skulle göra 

en fördjupning av vår B-uppsats och ville därför titta på vad samhället gör för att fånga 

upp ungdomar med missbruksproblem innan de riskerade att bli hemlösa. Efter att ha 

tittat på olika kartläggningar, läst tidningsartiklar och så vidare, hade vi fortfarande kvar 

detta syfte.  

 

Först när vi frågade Socialförvaltningen om hemlösa ungdomar i Halmstad kommun fick 

vi oss en tankeställare då det tydligen inte finns några hemlösa ungdomar i kommunen. 

Vilket gjorde att vi fick tänka om, när det gällde vårt syfte och vår problemformulering. 

Vi kom fram till att det snarare handlade om ungdomar i riskzon för ett utanförskap. 

Bilden vi hade var att det oftast var ungdomar som nyttjade narkotika som var i 

riskzonen. Detta visade sig delvis stämma. När vi har gjort våra intervjuer har 

informanterna kopplat ihop missbruk och alkohol. Därför kanske detta arbete handlar lite 
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mer om alkohol än droger än vad vi hade tänkt från början. Det har också visat sig handla 

mer om ungdomar i allmänhet, och därmed tonårsfrigörelsen, än vad vi hade trott. 

Mycket därför att våra informanter dels uppgav att det är mer vanligt med alkohol bland 

ungdomar i dagens samhälle. Dels för att det kan vara svårt att urskilja om ungdomens 

beteende handlar om en vanlig tonårsfrigörelse eller något mer allvarligare. Följden har 

blivit att vi har haft väldigt svårt att hålla isär dem olika kategorierna. Därmed också vad 

riskzonen egentligen innebär. Det vi kan konstatera är att riskzonen är väldigt bred, det 

finns, som vi ser det, många olika slags riskzoner och många kan leda till andra. Vi 

menar att det finns en riskzon att man drar sig till ett missbruk, vilket kan leda till att man 

hamnar i riskzon för ett beroende och så vidare. Vi har ändå fått svar på vår huvudfråga, 

vilket ansvar som Halmstad kommun har och tar. De olika myndigheter och sociala 

institutioner som har ansvar för att hjälpa ungdomar i riskzon har ett nära samarbete för 

att hjälpa dem, men även i förebyggande syfte.  

 

Genom detta arbete har vi inte heller fått svar på om ett utanförskap till samhället eller till 

jämnåriga börjar under uppväxten, däremot har vi kunnat se att ett missbruk kan leda till 

ett utanförskap till samhället. Kanske beror detta på att vi inte har intervjuat ungdomarna 

själva utan haft ett myndighetsperspektiv. 

När det gäller vårt tillvägagångssätt känner vi själva att vi ändå har försökt vara kritiska 

både till oss själva och till annan tidigare forskning. I och med att den forskning vi har 

valt att ta med inte alltid stämt överens med våra informanters svar, har vi ställt oss 

frågan varför det inte gör det. Vi har också bl.a. ställt oss frågan under arbetes gång, hur 

tillförlitiga är kartläggningarna samt tidigare forskning? I vilket syfte har det gjorts? Har 

vi tolkat informanternas svar rätt? Vi har också med jämna mellan rum gått tillbaka och 

tittat på vårt syfte samt problemformulering för att se att vi hållit oss till ämnet. I och med 

vårt syfte var att titta ur ett myndighetsperspektiv valde vi våra informanter utifrån detta.  

 

Nu i efterhand önskar vi att vi hade intervjuat ungdomarna själva samt gjort en 

deltagande observation i deras livsvärld, för att se vad de tycker samhället gör. 

Anledningen till att vi valde bort det var att tidspressen hindrade oss att komma 

ungdomarna nära och därmed få deras förtroende. Vi ansåg att vi behövde deras 
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förtroende för att vi skulle få ärliga svar och för att de skulle vilja prata öppet om sina 

problem med oss. När vi gjorde vår B- uppsats upplevde vi att det var svårt att få någon 

hemlös att ställa upp på en intervju. Tidspressen gjorde också att vi var tvungna att dra 

gränsen någonstans för t.ex. intervjuer. Därför valde vi bl.a. bort att fördjupa oss i 

VÅGA-programmet genom att inte intervjua IOGT- NTO om denna förebyggande 

åtgärd. Hade vi gjort denna intervju hade vi troligtvis fått mer kunskap om hur detta 

förebyggande program fungerar idag och vilket resultat det har gett.   

 

Vi är dock nöjda med vårt arbete. Vi har fått ny kunskap och nya erfarenheter under hela 

arbetets gång, som vi kan bära med oss i vårt eget föräldraskap och i framtida yrkesval. 
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9.2 1994 års läroplan (Lpo94)  

§ 2.1 Normer och värden 

3!������!���"%#����"���""�#�*�����#;�

• /"#�'!��������+������""��+���""('!����&#�"����"��!���"%�������"����&���

���&��&�� ��!���!� ��')� ��������������)�"�0�

• �� �!"�����&���%����!�������#%&�0�

• "���#�"��&������""��%����!���"�%""���+��+"('!��')�!%�!��&����)��&��������"�

��&#�!��"�����""����"����&���%����!��(Lpo94, 1999:10).�

-�����������"�����!������!���;�

• 5�&#�!��"�����""��"#�'!������#�����!%������+����)+��)�"0�����&��"�"��')�

���#���+��%����!���'!����"���+�&����%��"����  ��0�

• ������#�!���)�"���&��"�����""��!����� %������#�����&��"�"���������%����!�0�

• �!"�#"���"#�!��"�!��������')��+"('!��#���&�#�&���������  � (Lpo94, 

1999:10).�

�

6%�����!���;�

• !���+���')���&����#����&��!�"���&�"��#���!�����)%���"��#%&����&��')�

&����!����!#������+�&�"� ���������)��&���&�"0�

• ������"����&�)����"������#��������"����')�&%#�&�!���+���!�����������

�')����������������&��+����"���')�������"�0�

• �  �%!�������')�������&���&�+#����!�� �������#�&"���+&#%�&����

�"�%&���+��""��+��(�����')���"#�!�������������#�!%�!��&����)��&�����

(Lpo94,1999:11).�

�

§ 2.4 Skola och hem 

6%�����!���;�

• ���#�!����&��')���"�+ ��&�����������+%�&����������#�����!����"��"���0�

"�#�����')�!���!� ��"#�'!�����

• )����������������&����&������!��&�����#���� �����������"��"�����')�&%#�&�

��!""���� �!"��+����#������"���"�"�(Lpo94,1999:16).��
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9.3 Intervjuguider 

Vårt syfte med våra intervjuer har varit att vi vill lägga fokus på dem ungdomar som 

kanske använder sig av någon form av missbruk eller kriminalitet och ligger i riskzon att 

hamna utanför samhället och se vad olika enheter kan och gör för att fånga upp dem. 

Samt att få en bild av ungdomarnas livsvärld. 

�
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��6�����
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�D�Vad heter du?  

* Vad är din titel?  

* Vad är dina arbetsuppgifter  

* Hur definierar du ungdomar som riskerar att hamna snett i tillvaron? D.v.s. riskzonen 

för kriminalitet och missbruk?  

* När vi granskade de hemlösas situation i samhället, kom vi fram till att utanförskapet 

började redan i tidig ålder. Vet du hur vanligt det är med ungdomar som undviker att 

komma hem på kvällen, av en eller annan anledning, här i Halmstad?  

* Upplever ni att det har skett en ökning eller minskning av dessa ungdomar Halmstad?  

* Är det någon skillnad på flickor och pojkar?  

* Är det någon skillnad på samhällsklasser?  

* Vi har läst om VÅGA-programmet, som ska vara ett samarbete mellan skolan och 

polisen bl.a. Har du hört talas om det?  

* Kan du berätta lite mer om vad detta program innebär?  

* Upplever ni att det har skett en ökning eller minskning av missbrukande ungdomar i 

Halmstad de senaste 20 åren? Är det samma med kriminaliteten?  

* Är det någon skillnad på flickor och pojkar när det gäller missbruk eller kriminalitet?  

* Är det någon skillnad på samhällsklasser?  

* Kan ni inom polisen se några tecken eller signaler på att det inte bara handlar om vanlig 

tonårsfrigörelse när man exempelvis ser en 15-årig berusad eller påverkad på stan?  

* Hur ser dessa ungdomars umgängeskrets ut? Är det mycket gängbildning, eller?  

* Vad tror du är orsaken till att vissa ungdomar drar sig till ett missbruk eller 

kriminalitet?  

* Vad är det för kriminella handlingar som dessa ungdomar utför?  
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* Vad kan ni göra för de ungdomar som redan befinner sig i den kriminella världen, t.ex. 

stöld och droger?  

* Vad har ungdomarna för attityd mot polisen? Respekt?  

* Hur är attityden mot andra vuxna eller jämnåriga?  

* Har ni något ansvar för dessa ungdomar? Rättigheter, skyldigheter?  

* Om ni griper någon minderårig som t.ex. är påverkad. Vad gör ni då?  

* Samarbetar ni med några andra enheter för att hjälpa dessa ungdomar?  

* Hur upplever du att det fungerar?  

* Upplever du att tystnadsplikten kan vara ett hinder i vissa situationer?  

* Har du något mer att tillägga?  

* Får vi lov att använda ditt namn i vår uppsats?  
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* Vad heter du?  

* Vad är dina arbetsuppgifter?  

* Vilket ansvar har ni på skolan för någon elev som mår dåligt?  

* Hur vanligt är det att de kommer frivilligt och pratar om sina problem?  

* Om de inte kommer frivilligt, hur kan ni då upptäcka att någon riskerar att hamna snett 

i tillvaron pga. någon form av missbruk eller kriminalitet?  

* Har du hört talas om VÅGA-programmet?  

* Använder ni er av det programmet här på skolan?  

* Kan ni inom skolan se några tecken eller signaler på att det inte bara handlar om vanlig 

tonårsfrigörelse när man exempelvis ser en 15-årig berusad eller påverkad på skoltid eller 

på fritiden?  

* Vilken umgängeskrets har dessa ungdomar, tror du?  

* Hur upplever du att dessa ungdomars självförtroende är?  

* Hur fungerar samarbetet mellan er och föräldrarna?  

* Vad tror du är orsaken till att vissa ungdomar drar sig till ett missbruk eller 

kriminalitet?  

* Hur vanligt tror du det är att ungdomar har tendenser att bli beroende av ett missbruk?  
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* Upplever ni att det har skett en ökning eller minskning av missbrukande 

skolungdomar? Är det samma med kriminaliteten?  

* Är det någon skillnad på flickor och pojkar när det gäller missbruk eller kriminalitet?  

* Är det någon skillnad mellan olika samhällsklasser?  

* Om ni har en elev som ni misstänker eller vet är missbrukare eller kriminell, hur 

allvarligt ser ni på detta?  

* Vad har ni för ansvar? Rättigheter, skyldigheter?  

* Samarbetar ni med några andra enheter för att hjälpa ungdomarna?  

* Hur upplever du att det fungerar?  

* Upplever du att tystnadsplikten kan bli till ett hinder i bland i vissa situationer?  

* Är det något mer du vill tillägga?  

* Får vi lov att använda ditt namn i vår uppsats?  

�
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* Vad heter du?  

* Vad är dina arbetsuppgifter?  

* Vilket ansvar har ni för någon ungdom som mår dåligt?  

* Händer det att de kommer frivilligt och pratar om sina problem?  

* Om de inte kommer frivilligt, hur kan ni då upptäcka att någon riskerar att hamna snett 

i tillvaron pga. någon form av missbruk eller kriminalitet?  

* Kan ni på fritidsgården se några tecken eller signaler på att det inte bara handlar om 

vanlig tonårsfrigörelse när man exempelvis ser en 15-årig berusad eller påverkad på 

skoltid eller på fritiden?  

* Vilken umgängeskrets har dessa ungdomar, tror du?  

* Hur upplever du att dessa ungdomars självförtroende är?  

* Hur fungerar samarbetet mellan er och föräldrarna?  

* Vad tror du är orsaken till att vissa ungdomar drar sig till ett missbruk eller 

kriminalitet?  

* Hur vanligt tror du det är att ungdomar har tendenser att bli beroende av ett missbruk?  

* Upplever ni att det har skett en ökning eller minskning av missbrukande 

skolungdomar? Är det samma med kriminaliteten?  
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* Är det någon skillnad på flickor och pojkar när det gäller missbruk eller kriminalitet?  

* Är det någon skillnad mellan olika samhällsklasser?  

* Om ni har en ungdom som ni misstänker eller vet är missbrukare eller kriminell, hur 

allvarligt ser ni på detta?  

* Vad har ni för ansvar? Rättigheter, skyldigheter?  

* Samarbetar ni med några andra enheter för att hjälpa ungdomarna?  

* Hur upplever du att det fungerar?  

* Upplever du att tystnadsplikten kan bli till ett hinder i bland i vissa situationer?  

* Är det något mer du vill tillägga?  

* Får vi lov att använda ditt namn i vår uppsats?  
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* Vad heter du? 

* Vad är dina arbetsuppgifter 

* Hur definierar du ungdomar som riskerar att hamna snett i tillvaron?  

* När vi granskade de hemlösas situation i samhället, kom vi fram till att utanförskapet 

började redan i tidig ålder. Vet du hur vanligt det är med hemlösa ungdomar här i 

Halmstad? D.v.s. de ungdomar som sover fler nätter utomhus än inomhus.  

* Upplever ni att det har skett en ökning eller minskning av hemlösa ungdomar i 

Halmstad under de senaste 20 åren? 

* Är det någon skillnad på flickor och pojkar?  

* Är det någon skillnad mellan olika samhällsklasser?  

* Upplever ni att det har skett en ökning eller minskning av missbrukande ungdomar i 

Halmstad? Är det samma med kriminaliteten?  

* Är det någon skillnad på flickor och pojkar när det gäller missbruk eller kriminalitet?  

* Är det någon skillnad mellan olika samhällsklasser? 

* Kan ni inom socialen se några tecken eller signaler på att det inte bara handlar om 

vanlig tonårsfrigörelse, utan något mer allvarligare? 

* Hur får ni kontakt med dessa ungdomar?  

* Vad har ni för ansvar för dessa ungdomar?  

* Vad har ni för rättigheter och skyldigheter? 
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* Vad kan ni göra för de ungdomar som redan befinner sig i den kriminella världen, t.ex. 

stöld och droger? 

* Vad tror du är orsaken till att vissa ungdomar drar sig till ett missbruk eller 

kriminalitet?  

* Upplever du att ni lyssnar på ungdomarna och skapar ett ömsesidigt förtroende? 

* Samarbetar ni med några andra enheter för att hjälpa dessa ungdomar?  

* Hur upplever du att det fungerar? 

* Har du något mer att tillägga? 

* Får vi lov att använda ditt namn i vår uppsats? 
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* Vad heter du? 

* Vad är dina arbetsuppgifter 

* Kan du berätta lite kort vad BUP är för något? 

* Hur definierar du ungdomar som riskerar att hamna snett i tillvaron?  

* Upplever ni att det har skett en ökning eller minskning av den psykiska ohälsan bland 

missbrukande ungdomar i Halmstad under de senaste 20 åren? Är det samma med 

kriminaliteten?  

* Hur är det med den psykiska ohälsan i allmänhet bland ungdomar i Halmstad? 

* Finns det någon koppling mellan den psykiska hälsan och t.ex. början av ett missbruk? 

* Är det någon skillnad på flickor och pojkar när det gäller missbruk eller kriminalitet?  

* Är det någon skillnad mellan olika samhällsklasser? 

* Kan ni inom BUP se några tecken eller signaler på att det inte bara handlar om vanlig 

tonårsfrigörelse, utan något mer allvarligare? 

* Hur får ni kontakt med dessa ungdomar?  

* Om ni får in en minderårig patient, vad gör ni då? 

* Vad har ni för ansvar för dessa ungdomar?  

* Vad har ni för rättigheter och skyldigheter? 

* Vad kan ni göra för de ungdomar som redan befinner sig i den kriminella världen, t.ex. 

stöld och droger och mår psykiskt dåligt? 
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* Vad tror du är orsaken till att vissa ungdomar drar sig till ett missbruk eller 

kriminalitet?  

* Upplever du att ni lyssnar på ungdomarna och skapar ett ömsesidigt förtroende? 

* Samarbetar ni med några andra enheter eller familjen för att hjälpa dessa ungdomar?  

* Hur upplever du att det fungerar?  

* Har du något mer att tillägga? 

* Får vi lov att använda ditt namn i vår uppsats? 
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D�Vad heter du?  

* Vad är dina arbetsuppgifter?  

* Kan du berätta lite vad Trygga Halmstad är för något, vad ni gör? Vad man kan göra i 

förebyggande syfte. 

* Hur länge har ni funnits? 

* Kan du berätta vad Fyren är för någonting?  

* Hur organiseras Nattvandringen?  

* Är det mest pojkar eller flickor i största allmänhet som är ute och ränner på kvällar och 

nätter? 

* Vilka åldrar är det i största allmänhet som är ute och ränner på kvällar och nätter? 

* Hur vanligt är det att ungdomar är ute sent en vanlig vardag? Är det en markant 

skillnad jämfört med helgerna? 

* När ni är ute och t.ex. nattvandrar, ser ni många tonåringar ute på stan då som är 

påverkade eller begår några brott? T.ex. klotter, misshandel, stöld  

* Är det vanligare att ungdomar berusar sig med alkohol än med droger?  

* Hur ser dessa ungdomars umgängeskrets ut? Är det mycket gängbildning, eller?  

* Vad tror du är orsaken till att vissa ungdomar drar sig till ett missbruk eller 

kriminalitet?  

* Upplever ni att det har skett en ökning eller minskning av missbrukande ungdomar i 

Halmstad de senaste 20 åren? Är det samma med kriminaliteten?  

* Är det någon skillnad på flickor och pojkar när det gäller missbruk eller kriminalitet?  

* Är det någon skillnad på olika bostadsområden? 
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* Är det någon skillnad på samhällsklasser?  

* Kan ni inom Trygga Halmstad se några tecken eller signaler på att det inte bara handlar 

om vanlig tonårsfrigörelse när man exempelvis ser en 15-årig berusad eller påverkad på 

stan?  

* Gör ni något för de ungdomar som redan befinner sig i den kriminella världen, t.ex. 

stöld och droger?  

* Vad har ungdomarna för attityd mot nattvandrarna? Respekt?  

* Hur är attityden i allmänhet mot andra vuxna eller jämnåriga?  

* Har ni något ansvar för dessa ungdomar? Rättigheter, skyldigheter?  

* Samarbetar ni med några andra enheter för att hjälpa dessa ungdomar?  

* Hur upplever du att det fungerar?  

* Har ni upplevt att ett förebyggande arbete vid något tillfälle har fått motsatt effekt? 

* Har du något mer att tillägga?  

* Får vi lov att använda ditt namn i vår uppsats?  

 

 

 

 

 

 
 


