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The aim for this study was to examine how social workers perceive the social network’s 

function and involvement in an adolescent’s process toward changing a substance use. The 

study is based on seven qualitative interviews with social workers in Mini-Maria facilities, 

working with youths/adolescents in psychosocial substance use treatment. The interviews 

were analysed with a brief inspiration from the approach of thematic analysis. The ecological 

systems theory as well as a perspective on the theory of social capital were used for 

interpretation of the result. The overall conclusion is that adolescents’ networks have a large 

impact on their substance use treatment, both in terms of the outcome as well as the meaning 

to the adolescent itself. Parents of youths are frequently involved in the practical treatment, 

while friends rarely are, but they both form a central part regarding the process of change. The 

social capital is also of great importance since it is constructed within the different parts of the 

social network where the youth experiences support. Social capital can therefore be both 

constructive and destructive depending on the structure of those relationships. 
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Författarnas tack 
 

Vi vill rikta ett stort tack till de respondenter som lät oss låna en del av deras dyrbara tid i 

arbetet för att intervjua dem och ta del av deras värdefulla tankar kring temat. Utan er hade 

denna uppsats aldrig blivit av. 

Vidare vill vi rikta ett enormt tack för den konstruktiva, tålmodiga och hjälpsamma 

handledningen från Ninive von Greiff som bidragit med värdefulla insikter och stöd i arbetet. 

Vi vill även tacka våra respektive familjer och vänner som haft stor förståelse för våra trötta 

hjärnor och hjälpt oss lyfta motivationen när det varit svårt att göra det på egen hand. 

Sist men inte minst vill vi tacka varandra för ett gott samarbete där vi upplevt att vi 

kompletterat varandra och kunnat stötta varandra genom tidiga morgnar och sena kvällar.
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1. Inledning 

Socialtjänstlag (2001:453) kap. 5 1§ p.4 beskriver socialnämndens ansvar att “aktivt arbeta 

för att förebygga och motverka missbruk bland barn och unga av alkoholhaltiga drycker, 

andra berusningsmedel eller beroendeframkallande medel samt dopningsmedel”. När det 

kommer till behandling av substansbruk hos ungdomar utreds personens behov av stöd och 

hänsyns ska tas till ungdomens förutsättningar (Socialstyrelsen, 2015). En av de aktörer som 

erbjuder behandling till ungdomar är det som kallas Mini-Maria-mottagningar. Mini-Maria-

mottagningar bedrivs i samverkan mellan landsting och kommun och finns för ungdomar som 

har ett riskbruk eller beroende av alkohol och narkotika. Mini-Maria erbjuder bedömning, 

stöd och behandling för ungdomar och familjer. På mottagningarna erbjuds bland annat 

psykosocial och medicinsk bedömning kring substansbruk och individuell eller 

familjeterapeutisk behandling (Dahlberg & Anderberg, 2017). En av de metoder som de 

nationella riktlinjerna rekommenderar för ungdomar är motiverande samtal och för yngre 

personer tas ofta familjen med in i behandlingen (a.a.). Tidigare forskning på området visar att 

det finns flera faktorer som påverkar ungdomars substansbruk, exempelvis vårdnadshavare 

men även vänner (Unlu, Sahin & Wan, 2014). Även vänners föräldrar, utifrån hur de utövar 

sin auktoritet, har lyfts fram som viktigt (Shakya, Christakis & Fowler, 2012). 

  

De ungdomar som inleder en kontakt med Mini-Maria-mottagningar i Stockholm, Göteborg 

eller Malmö har en medelålder på 17 år (Dahlberg & Anderberg, 2017). I denna ålder kan 

ungdomar, i takt med vuxenblivandet, befinna sig i en situation där både familj och vänner 

kan ha ett stort inflytande på beteendet. Föräldrar har enligt Föräldrabalk (1949:381) 6 kap. 2§ 

ansvar över barnets vårdnad tills dess att denne fyllt 18 år, vilket bland annat innefattar ett 

ansvar för barnets personliga förhållanden. Som nämns tas föräldrarna ofta in i ungdomars 

behandling för substansbruk men tidigare forskning visar att även vänner kan vara en stark 

skyddsfaktor för målgruppen (Mason, 2009).  

 

Klefbeck och Ogden (2003) är några av de som lyfter fram att vänner är en del i nätverket 

som människor själva väljer och kan ofta vara större än familjen. De händelser i en ungdoms 

miljö som påverkar dem mest i sin utveckling är aktiviteter som personer runt ungdomen 
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engagerar sig i samt exponerar ungdomen för. Det handlar även om det som ungdomen 

eventuellt bjuds in till och detta inspirerar denne att själv göra liknande aktiviteter 

(Bronfenbrenner, 1996). Om ungdomen influeras av sitt nätverk förefaller det därför relevant 

med en studie som ämnar redovisa influensernas såväl konstruktiva som destruktiva sidor. 

Även att undersöka influenser från båda delarna av nätverket, familj och vänner, för att se hur 

ungdomars så kallade sociala kapital bland dessa delar påverkar förutsättningarna för en 

gynnsam behandling. Studiens resultat kan därmed bidra med kunskap om hur behandlare 

arbetar med de olika delarna i nätverket och hur de kan nå ungdomar samt ge dem 

förutsättningar för en konstruktiv förändringsprocess.  

 

En grundläggande tanke med föreliggande studie att undersöka hur socialarbetare kan 

resonera kring nätverkets (med en avgränsning till vänner och föräldrar) för- och nackdelar 

gällande ungdomars förändringsprocess. De forskningsfrågor studien utgår ifrån har 

framtagits då vi vill undersöka hur verksamma behandlare ser på nätverkets betydelse i 

ungdomars behandling för substansbruk. De är även konstruerade för att undersöka på vilket 

sätt det kan gynna ungdomar att involvera fler från nätverket i förändringsprocessen samt hur 

arbetet ser ut i de fall där nätverket kan anses vara destruktivt. Vidare har även studien 

ändamålet att ur ett mer analytiskt perspektiv redogöra för hur ungdomars sociala kapital 

inom nätverket kan ligga till grund för såväl deras handlingar som upplevelser under 

förändringsprocessens gång.  

1.1 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka vilken betydelse nätverket har för ungdomars 

förutsättningar för att minska ett substansbruk och belysa det sociala kapitalets roll i deras 

förändringsprocess. 

1.2 Frågeställningar 

 På vilket sätt arbetar behandlarna med nätverket i mötet med ungdomar? 

 Hur resonerar behandlarna kring nätverkets betydelse för ungdomars förändringsprocess 

mot ett minskat substansbruk och hur kan det skilja sig mellan föräldrar och vänner? 

 Hur kan ungdomars möjlighet till förändring förstås utifrån ett perspektiv på teorin om 

socialt kapital? 
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1.3 Begreppsdefinitioner 

 

Ungdomar: Personer mellan åldrarna 13-21 då Mini-Maria-mottagningarna generellt har 

denna gräns i arbetet, vissa mottagningar välkomnar både personer som är några år yngre 

respektive äldre.  

 

Substansbruk: Narkotikabruk och/eller riskfylld alkoholkonsumtion. Vad gäller 

narkotikabruk har Sverige en politik med nolltolerans, där Narkotikastrafflag (1968:64) 1§ p. 

6 säger att allt olovligt bruk av narkotika är kriminaliserat. Detta är en anledning varför vi 

väljer att inte använda ord som “beroende” eller “missbruk” då Mini-Maria-mottagningar 

erbjuder stöd och hjälp för alla typer av bruk när det kommer till alkohol och/eller narkotika.  

 

Föräldrar: I denna studie kommer ordet föräldrar användas, vissa ungdomar har till exempel 

en förälder eller andra personer som vårdnadshavare men då behandlarna nämnde dessa olika 

definitioner, har vi valt att benämna alla som föräldrar för en sammanhängande läsning. 

 

Nätverk: De personer i ungdomens liv som de har en så pass regelbunden och/eller nära 

kontakt med att de kan influera ungdomen på märkbara sätt. Vi kommer fokusera på det 

sociala/privata nätverket i form av föräldrar och vänner som fortsättningsvis kommer 

beskrivas som olika delar i ett nätverk.  

 

Socialt kapital: I studien används John Fields perspektiv på socialt kapital. Field (2008) 

beskriver tillgången socialt kapital som att ju fler människor en person känner samhörighet 

med och tillit till, desto starkare socialt kapital har denne. En följd av ett starkt socialt kapital 

kan då bli att relationerna utgör stöttepelare och en resurs för att bemöta med- och motgångar 

(a.a.).  

 

Respondenternas befattning: Då respondenterna i vår studie presenterade olika befattningar, 

har vi valt att benämna dem alla som behandlare. Detta val har delvis gjorts för att undvika 

risken att röja deras identiteter, och dels för en konsekvent benämning. Ordet behandlare har 

valts då alla arbetar behandlande med ungdomar i substansbruksbehandling. 



9 

 

2. Tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer vi först presentera vår sökprocess tillsammans med de sökord vi 

använt oss av. Därefter följer vår sammanställning av kunskapsfältet som vi delat in i tre 

teman; nätverkets betydelse - influenser och inverkan, risk och skydd i nätverket samt 

ungdomars sociala kapital. Den redovisade tidigare forskningen har använt sig av ett 

åldersspann på ungdomar som varierat mellan begynnelsen av tonåren till lägre 

tjugoårsåldern. Det nedanstående kunskapsfältet utgörs till en viss del av studier som inte 

undersökt ungdomar i behandling, utan istället genom exempelvis skolenkäter undersökt 

ungdomars vanor och relationer. Trots att inte alla våra studier undersöker ungdomar i 

behandling har vi ändå funnit dem relevanta för att kunna bidra med perspektiv på hur 

ungdomar kan influeras av sin omgivning, speciellt i relation till alkohol och/eller narkotika. 

Imel, Wampold, Miller och Flemings (2008) studie visar att behandling är effektiv men att 

forskningsfältet inte lika tydligt visar vilken (om någon) av de många metoder som är mest 

effektiv. I vårt kunskapsfält kommer vi därmed inte redovisa någon distinktion mellan de 

olika behandlingsmetoderna utan framföra nätverkets och det sociala kapitalets roll gällande 

ungdomar och substansbruk. Avsnittet avslutas med en sammanfattning av kunskapsfältet för 

att tydliggöra essensen i tidigare forskning på området. 

2.1 Sökprocess 

I sökprocessen användes, parallellt med de svenska, sökord på engelska för att vidga fältet så 

det inte begränsas till svenska studier. Sökningarna har genomförts i databaserna ProQuest 

Social Science och EBSCO Discovery Service (EDS). Sökningarna begränsades från år 2000 

och framåt för att visa aktuell forskning på området. Vi valde även att endast söka 

kollegialgranskade studier och genom en början sortera bort de studier med titlar som vi inte 

fann relevanta för vår studie. Detta då flera av våra sökord genererade träffar på bland annat 

andra typer av beroenden, nätverk i andra meningar än sociala kontakter och ungdomar i 

andra kontexter. Vidare läste vi abstract på de sökresultat som berörde de områden vår studie 

skulle beröra. I de relevanta studierna fann vi vidare källor de använt sig av. 

Forskningsöversikten är därmed inte heltäckande i den meningen att vi inte sammanställt all 

befintlig forskning på området. 
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De svenska sökord som användes, i olika kombinationer, är; missbruk, substansbruk, 

behandling, ungdomar, nätverk, beroende, alkohol, narkotika, socialt kapital.  

 

De engelska sökord som användes, i olika kombinationer, är; youth, adolescence, adolescents, 

drug*, substance*, addiction, social network, social capital, treatment, therapy, peer 

influence. 

2.2 Kunskapsområdet 

2.2.1 Nätverkets betydelse – influenser och inverkan 

Influenser från och betydelsen av ungdomars nätverk kopplat till substansbruk är ett 

välbeforskat område. Tidigare forskning visar att vänner till ungdomar med substansbruk har 

ett stort inflytande vad gäller bruket i sig, då ju fler vänner med substansbruk en ungdom har, 

desto större är risken att ungdomen själv brukar (Unlu, Sahin & Wan, 2014). Vänner spelar 

enligt en kohortstudie av Best och Lubman (2017) en stor roll vad gäller ungdomars psykiska 

hälsa, där de undersökte hur ungdomar i behandling påverkades av att nätverket förändrades 

under processens gång. Resultaten visade att de vars nätverk inte förändrades 

kvantitetsmässigt, utan ändrade själva sammansättningen av det, erhöll bättre resultat i 

behandlingen. Samtidigt visade samma studie att ungdomar vars nätverk minskade, i högre 

utsträckning rapporterade psykisk ohälsa (a.a.). Detta utgör en del i kunskapsfältet som tydligt 

visar vilken mening ungdomars vänskapsrelationer kan ha när det kommer till att undvika 

eller minska på ett substansbruk. Vidare redovisar även Unlu, Sahin och Wan (2014) i sina 

resultat att ungdomars vänner är de som har störst inflytande gällande substansbruk.  

  

Best och Lubman (2017) påpekar även att inte bara storleken på, men även sammansättningen 

av, nätverket är av stor vikt när det kommer till att utveckla interventioner för att bibehålla 

beteendeförändringar. Vidare forskning kring detta visar att det är troligt att vänner, med 

tanke på att de ofta delar samma värderingar, är en betydelsefull faktor till skillnad från 

familjen där ungdomens medlemskap inte är självvalt och synsätt där kan skilja sig (Bassani, 

2007). Även Velleman, Templeton och Copellos (2005) studie går att koppla till detta, då de 

redovisar att ungdomar med normbrytande beteende kan röra sig om att de är i den fas där de 

allra flesta människor anammar beteenden för första gången. Detta kan i sin tur handla om att 

ungdomar vill passa in i normen och forma sin personlighet samtidigt som de utvecklar 

förmågan att agera utifrån tanke → känsla → handling. 
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För att vidare redovisa tidigare forskning som relaterar till vår studie, är skolan en arena att 

beakta. Skolan är en viktig plats för socialt samspel då ungdomar spenderar mycket av sin tid 

där och även skapar nätverk som kan influera dem. En studie som uppmärksammar detta är 

Balsa, Homer, French och Nortons (2011) studie som genomfördes med hjälp av nationella 

enkäter i USA. Resultaten från denna studie visar att eleverna på olika sätt påverkar de 

rådande normerna i klassen och att många konsumerar alkohol i samma utsträckning 

som klasskamraterna. Även Valente et al. (2007) visar genom sin RCT-studie hur ungdomar 

kan influeras av varandra, såväl positivt som negativt. I studien fick en klasskamrat leda 

gruppen i ett preventionsprogram med fokus på nätverket, vilket resulterade i att de som hade 

substansbrukande vänner i sitt nätverk började komma i mer kontakt med droger. De som 

istället hade få substansbrukande vänner i sitt nätverk fick en motsatt effekt. Även vännerna i 

ungdomars nätverk har alltså betydelse, om dessa inte har ett substansbruk så är det en 

skyddsfaktor (Unlu, Sahin & Wan, 2014). Vänner hade ett större inflytande (än föräldrar) på 

ungdomar när det kom till att minska substansbruket i de fall där vänskapskretsen var mindre 

riskfylld (Mason et al., 2016). Vidare har även forskningen visat att föräldrar har störst 

inflytande enligt ungdomar (Velleman, Templeton & Copello, 2005). 

 

En annan del av nätverket utgörs av familj. Tidigare forskning visar att familjen spelar en 

central roll gällande såväl prevention som intervention, samt att ungdomar med starka band 

till familjen har större chans att inte ha ett substansbruk (Velleman, Templeton & Copello, 

2005; Unlu, Sahin & Wan, 2014). Föräldrars roll har även i vissa fall visat sig vara större när 

det kom till substansbruk hos ungdomar med riskfyllda vänskapskretsar (Mason et al., 2016). 

Föräldrar kan också ha en stor betydelse i den bemärkelsen att de relationer ungdomar har till 

sina föräldrar indirekt påverkar vilka människor de blir vänner med, och de påverkar 

ungdomen ofta mer än föräldrarna själva tror (Velleman, Templeton & Copello, 2005). Detta 

innebär att föräldrar kan bidra till att ungdomar, i den mer valda delen av sitt nätverk, söker 

sig till personer som inte är destruktiva för deras utveckling och välmående. Vidare 

forskningsgrund till vår studie bygger på hur både familj och vänner visat sig vara 

inflytelserika och beroende av varandra, varför forskning kan gynnas av att undersöka hur 

dessa två krafter interagerar (a.a.).  
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2.2.2 Risk och skydd i nätverket 

Flera studier visar att ungdomar med en positiv och god relation med föräldrar och starka 

band till sin familj är associerade med att inte ha ett substansbruk, alternativt ett lägre 

substansbruk (Unlu, Sahin & Wan, 2014; Mason et al., 2016; Mason, 2009; Velleman, 

Templeton & Copello, 2005). Hur föräldrar agerar i sin roll är också av betydelse när det 

kommer till ungdomar som har en risk att bruka substanser. Wen (2017) visar att föräldrar 

som är mer liberala i uppfostran ibland kan upplevas skapa en miljö utan konflikter men när 

de utövar en viss nivå av övervakning verkar det vara mer effektivt i att förebygga 

substansbruk.  

 

Även vänners föräldrar kan påverka ungdomen. I Shakya, Christakis och Fowlers (2012) 

studie fick ungdomar svara på frågor om sitt eget samt vänners substansbruk vilket sedan 

kontrollerades mot föräldrars och vänners föräldrars auktoritet. Detta för att utvärdera om 

fördelarna med ett bra föräldraskap kunde sprida sig från person till person och påverka flera 

ungdomar i ett nätverk. Analysen visar att ungdomarna till viss del blev influerade av ett gott 

föräldraskap hos vänners föräldrar. I analysen redovisas även att positivt föräldraskap som 

avskräckte ungdomen från att bruka substanser ledde till minskat substansbruk hos vännerna. 

Vidare visar forskning att ungdomar som bodde med en ensamstående förälder men hade 

andra anhöriga i hushållet som kunde fylla funktionen av en förälder hade lägre risk att bruka 

substanser. Resultaten visade även på att den viktigaste faktorn för att ungdomen skulle 

minska sitt substansbruk var de familjer som kunde skydda ungdomar från att bli utsatta för 

höga nivåer av stress (Barret & Turner, 2006). 

 

Forskning har även visat föräldrars möjlighet att påverka substansbruket hos sina ungdomar, 

var starkare om ungdomen hade en riskfylld vänskapskrets (Mason et al., 2016). Studier kring 

risk- och skyddsfaktorer visar att de som har positivt stöd i nätverket och ägnar sig åt fler 

positiva aktiviteter har större skydd mot substansbruk (Mason, 2009). Velleman, Templeton 

och Copello (2005) förklarar att interventioner ofta grundar sig i att familjen är viktig för 

ungdomars socialisation i världen. Socialisation innebär att människor exponeras för och 

anammar intryck från omvärlden samt anpassar sig efter livets såväl krav som möjligheter. 

Forskarna framför även att föräldrar som stöttar och hjälper sina ungdomar att utveckla 

drömmar och mål i livet verkar preventivt mot substansbruk (a.a.). 
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Velleman, Templeton och Copello (2005) påpekar i sin studie att det finns starka samband 

mellan ungdomars drogbruk och kontakten med jämlikar som brukar, samt att ha ett nätverk 

som uppmuntrar bruk är en riskfaktor. I studien framkommer även att det kan vara så att 

ungdomar med stödjande och skyddande föräldrar väljer vänskapskretsar som är mindre 

riskfyllda, så det kan vara svårt att avgöra om de goda vännerna påverkar ungdomen eller om 

det i grunden är föräldrarna. Detta är intressant då det visar att nätverk kan utgöra både en risk 

och skyddsfaktor för ungdomen beroende på hur sammansättningen av det ser ut. Vi ser det 

som en indikator på att behandling kan gynnas av ett fokus på nätverket men att 

sammansättningen av det bör granskas.  

2.2.3 Ungdomars sociala kapital 

Då socialt kapital skapas i nätverket i form av vad nätverket har för möjlighet att frigöra 

resurser för ungdomen se vi nätverk och socialt kapital som sammankopplade. Socialt kapital 

kan till exempel definieras som att det finns personer i ens nätverk att vända sig till för stöd 

och råd. I grund och botten utgår studierna från en generell uppfattning om att det handlar om 

hur ömsesidiga relationer skapar förutsättningar för att ta sig igenom med- och motgångar. 

Bassani (2007) betonar vikten av att se till en ungdoms sociala kapital, då det är en del i 

skapandet av de sociala band som vidare formar självförtroende, lojalitet och trygghet samt 

påverkar välbefinnandet. Vidare beskrivs att ungdomar vars sociala kapital stärks, även har 

goda chanser att i samband med det uppleva ett ökat välbefinnande. Det beskrivs även att i 

extrema fall kan ungdomen ha så pass starka band till sin primärgrupp, till exempel familj, att 

det kan hindra denna att skapa sociala band i andra grupper och därmed även i sin tur 

begränsa deras möjligheter till ett vidare utvecklat socialt kapital (a.a.). Ett starkt socialt 

kapital inom en del av nätverket, genererar nödvändigtvis inte ett starkt socialt kapital inom 

resterande delar. Detta aktualiserar behovet av att stärka socialt kapital inom såväl familjen 

som vänskapskretsen. 

  

Tidigare forskning visar att det sociala kapitalet som återfinns inom familjen är det viktigaste 

för ungdomar samt att familjen i sig är den viktigaste skyddsfaktorn i nätverket för att 

motverka substansbruk (Unlu, Sahin & Wan, 2014; Wen, 2017). Detta betyder inte i första 

hand att det är där de finner stöd utan att föräldrarna är medvetna om hur och var ungdomen 

spenderar sin fritid. Det sociala kapitalet kan alltså fungera som en skyddande faktor för 

ungdomar, då starka familjeband ofta kan leda till större möjligheter att finna socialt kapital 
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inom andra arenor (eller vice versa). Detta kan i sin tur leda till en mer konventionell livsstil 

utan substansbruk (Unlu, Sahin & Wan, 2014).  

 

Wen (2017) framför i sin studie att socialt kapital i skolan inte är lika viktigt för ungdomen 

som det inom familjen. Detta betyder dock inte att det sociala kapitalet i skolan ska 

åsidosättas, utan att det kan spela roll för att förebygga substansbruk när det sociala kapitalet i 

familjen är svagt. Ytterligare ett perspektiv på betydelsen av socialt kapital är det att 

ungdomar med svagt sådant i grannområdet hade över 60 procent risk att ha såväl en hög 

alkoholkonsumtion som att ha brukat narkotika (Åslund & Nilsson, 2013). Detta kan tolkas 

som att socialt kapital kan vara viktigt att beakta i preventionsarbetet gällande målgruppen, då 

ungdomars omgivning påverkar beteendet de anammar (a.a.). Resultat som detta stödjer 

föreliggande studie i den mening att det kan bidra med en förståelse för de förhållanden som 

socialt kapital bygger på. Avslutningsvis finns även belägg för att ju starkare socialt kapital en 

ungdom har, desto mindre är risken att denne brukar substanser (Unlu, Sahin & Wan, 2014). 

Detta markerar även betydelsen av att ha ett starkt socialt kapital inom flera delar av sitt 

nätverk (a.a.).  

2.3 Sammanfattning av tidigare forskning 

Tidigare forskning visar att nätverket har en stor betydelse för ungdomar på flera sätt. Det kan 

det vara en skyddsfaktor när det kommer till preventivt arbete men även när det kommer till 

att ta sig ur ett substansbruk. Att ha stöd från familj, vänner och utöva positiva aktiviteter ger 

ett bättre utfall i behandlingen och kan minska riskfaktorer (Mason et al., 2016). Familjen är 

speciellt betydande då de står för mycket av socialiserandet i verkliga livet, vilket handlar om 

att lära sig att samspela och knyta an till de människor ungdomen möter (Velleman, 

Templeton & Copello, 2005). Föräldrar som däremot brister i sin föräldraförmåga kan vara 

mer av en risk och därför är det av stor vikt att hjälpa föräldrar att kunna stötta sina barn i 

förändringsprocessen. Här visar sig skolan vara en viktig arena i barnets/ungdomens liv, då de 

spenderar mycket av sin tid där och det blir en given plats för att socialisera sig.  

 

Vännerna som finns i en ungdoms liv spelar enligt en del av forskningsfältet en stor, ibland 

störst, roll för förhållningssättet kring alkohol och droger (Unlu, Sahin & Wan, 2014). Enligt 

vissa studier har vänner störst inflytande på ungdomar, medan andra säger att föräldrar har 

det.  
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I forskningsfältet återfinns stöd för att vänner kan influera varandra, såväl konstruktivt som 

destruktivt (Valente et al., 2007). Stort inflytande från vänner kan bero på att ungdomen är 

mitt i ett identitetsskapande och vill passa in. Stort inflytande från föräldrar kan bero på den 

auktoritära och respektingivande roll de i många fall har.  

 

Vad gäller socialt kapital visar forskningsfältet att det spelar roll ur flera aspekter. Det 

fungerar som en skyddande faktor då det öppnar möjligheter för ungdomen att finna stöd och 

få hjälp i sin förändringsprocess. Ett starkt socialt kapital skapar även lojalitet och trygghet i 

ungdomens nätverk vilket i sig kan underlätta såväl under pågående substansbruksbehandling 

som efter den avslutats för att kunna bibehålla de framgångar som uppkommit under 

processen. Det har även visat sig vara bra för ungdomar att ha socialt kapital i flera delar av 

nätverket, då både vänner och familj kan bistå med stöd (Wen, 2017).  

 

Majoriteten av de studier som presenteras i detta avsnitt är genomförda utanför Sverige, flera i 

USA. Ett potentiellt problem är då att det sociala arbetet inte ser ut på samma sätt som här 

föreligger en risk att osynliga kulturella skillnader kan försvåra överförbarheten till Sverige, 

vårt system samt förhållningssätt. Alla studier är även i grunden genomförda med kvantitativ 

metod, vilket vår inte är. Då olika forskningsdesigner används blir det även mer vanskligt 

med applicerbarheten då de inte kan utgå från samma typer av syfte och frågeställningar. 

Anledningen till att vi inte haft med kvalitativa studier i detta avsnitt är för att vi inte funnit 

några relevanta för vår studie. Vår förhoppning är därför att föreliggande kvalitativa studie 

kan bidra med perspektiv på hur arbetet med ungdomars förändringsprocess kan förstås i 

relation till nätverket. Studien kan även ge upphov till fortsatt forskning på ämnet i Sverige, 

eller frambringa vidare reflektioner kring arbetet med den specifika målgruppen. 

3. Teoretiska perspektiv 

3.1 Utvecklingsekologi  

Utvecklingsekologin är i grund och botten formulerad av Bronfenbrenner (1996). Klefbeck 

och Ogden (2003) har på ett mer gripbart sätt beskrivit den, varför vi har valt att utöver 

Bronfenbrenner även ta stöd i deras text. Utvecklingsekologin grundar sig i hur individen 

påverkas av miljön runt omkring, men även hur individen anpassar sig efter den föränderliga 
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miljön. Människors omgivning har alltså en stor påverkan på beteendet (Klefbeck & Ogden, 

2003). För att ge en vidare förståelse för vilken betydelse nätverket har för ungdomar i 

substansbruksbehandling är utvecklingsekologi en väl lämpad teoretisk ansats. 

Utvecklingsekologi beskrivs som en bred ansats, och handlar om hur individer är aktörer 

inom olika typer av system som påverkar varandra (a.a.). Dessa system kan liknas vid så 

kallade ryska dockor, med flera lager utanför varandra som utgår från en gemensam mittpunkt 

– individen. Ett av de system Bronfenbrenner redovisar är mikrosystemen, vilka kännetecknas 

av miljöer i människans direkta närhet som kan begränsas såväl socialt som fysiskt och kan 

till exempel vara familjen eller skolan (Bronfenbrenner, 1996). Mesosystemet utgörs av ett 

system där mikrosystemen överlappar varandra, vilket kan ske när exempelvis familjen och 

skolan möts (Klefbeck & Ogden, 2003). Som en aktör i dessa mikrosystem har personerna en 

roll som är skapad efter strukturerna och förväntningarna, detta innebär att en individ kan 

inneha olika roller i olika system.  

 

Klefbeck och Ogden (2003) beskriver att de roller som aktörerna har definieras av den 

funktion de fyller i relation till de andra som befinner sig i systemet. Det 

utvecklingsekologiska perspektivet ger vidare en förståelse för hur barn och ungdomars 

utvecklingsfas kan förstås utifrån att de är deltagare i de olika systemen (Bronfenbrenner, 

1996). De sociala relationerna i de olika systemen påverkar utvecklingsprocessen för 

barnet/ungdomen, men även indirekta förhållanden som kultur och samhället i stort hör till 

viktiga faktorer. Relationer mellan föräldrar och barn är något som förändras över tid och 

anpassas därmed efter barnets utveckling (Klefbeck & Ogden, 2003; Bronfenbrenner, 1996). 

 

Vidare utgångspunkter vad gäller föräldrar till barn och ungdomars deltagande i behandling är 

att insatser kan ses som en slags hjälp till självhjälp, detta då det innefattar att stödja såväl 

barn/ungdom som förälder i att genomgå processen tillsammans (Klefbeck & Ogden 2003). 

När individen går från ett mikrosystem till ett annat, exempelvis när en ungdom går från en 

högstadieskola till en gymnasieskola eller finner nya vänskapskretsar, kallas det en ekologisk 

övergång. Dessa övergångar pågår i flera etapper genom livet och medför att personens roll 

ändras i form av nya förväntningar på beteende och person. I och med att ungdomar får en ny 

typ av roll då den träder in i ett nytt mikrosystem finns en risk att denne känner sig utelämnad 

och samtidigt är mottaglig för intryck. När en individ går in i ett nytt mikrosystem kan det 

förändra individens agerande och även hur denne tänker samt känner (Bronfenbrenner, 1996).  
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Under den ekologiska övergången kan ungdomen uppleva ett behov av att hitta ett 

sammanhang i det nya systemet. Då förväntningarna förändras kan det tänkas att en ungdom 

som inte lever upp till förväntningarna kan uppleva skam. Scheff och Starrin (2013) beskriver 

känslan av skam som plågsam och triggas ofta av en negativ erfarenhet som till exempel 

avvisande. Skam kan också framstå om en individ inte upplever att denne lever upp till de 

förväntningar som delvis har formats av omgivningen. Skammen fungerar därav som en 

moralisk kompass, att känna skam är en signal att något är problematiskt i en relation och 

detta kan påverka en individ då de sociala banden är en viktig del i en persons liv. Vidare kan 

personer som upplever skam eller blir skambelagda av andra befästa sin roll som 

”misslyckad”, vilket kan påverka personen negativt (a.a.). 

 

Klefbeck och Ogden (2003) menar att socialisation till stor del sker inom nätverket och under 

processen anammar individen normer och värderingar som råder i umgängeskretsen. För barn 

är skolan en viktig del av nätverket då det i skolan finns personer barnet/ungdomen träffar 

nästan varje dag och som kan bidra med socialt stöd och möjlighet till social kontakt. Till 

skillnad från exempelvis familjen måste vänskap växa fram på ett annat sätt då det grundar sig 

i en ömsesidig känsla av gemenskap, om inte detta finns riskerar vänskapen att dö. Nätverket 

kan fungera som stöd under påfrestningar, dels som stöd och praktisk hjälp men också för att 

behålla sin självkänsla och därmed sin identitet (Klefbeck & Ogden, 2003).  

3.2 Socialt kapital 

Teorin om olika former av kapital formulerades av Bourdieu (1984) och beskrivs som 

tillgångar (materiella eller icke-materiella) som omvandlas och därigenom får ett värde. 

Bourdieu beskriver bland annat ekonomiskt kapital som en materiell resurs som har ett värde. 

Likt den ekonomiska kapitalformen beskrivs socialt kapital som en icke-materiell resurs som 

tilldelas ett värde genom de ömsesidiga relationer en person har och kan använda sig av 

(Carle, 2007). En av de som konkretiserat Bourdieus teori av socialt kapital är Field (2008) 

och vi har därför valt att i vår studie använda Fields perspektiv på socialt kapital. Vidare har 

Bassani (2007) beskrivit olika dimensioner av socialt kapital som bland annat hur det 

påverkar välbefinnande och formandet av socialt kapital, vi har därför valt att ha med detta. 
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Field (2008) beskriver socialt kapital som att ju fler människor en person känner samhörighet 

med och tillit till, desto högre socialt kapital har denne. Det sociala kapitalets centrala 

innebörd är att människors nätverk har stor betydelse för att kunna uppnå mål de möjligen inte 

kan göra på egen hand. Nätverkets funktion, ur ett perspektiv om socialt kapital, innefattar 

bland annat att de likadana värderingar som finns inom nätverket utgör en resurs vad gäller att 

just åstadkomma saker i sitt liv. Det sociala kapitalet uppstår när en grupp människor, genom 

den förtroendeingivande relationen, skapar en ömsesidig plikt att stötta varandra i livet. 

Förtroende och tillit är alltså en del av hur det sociala kapitalet formas, då det är någonting 

som uppstår i de relationer som återfinns i människors nätverk (a.a.). Vidare förklaras även att 

personer sällan samarbetar om de inte får någonting tillbaka ut av det (a.a.). Bassani (2007) 

vidareutvecklar att socialt kapital har två sammankopplade grundpelare, dels strukturen som 

beskrivs som vilka personer som ingår i gruppen och dels funktionen som beskrivs hur 

personerna i gruppen interagerar. Om det förekommer brister i någon av dessa grundpelare 

hämmas utvecklingen av det sociala kapitalet. En följd av ett starkt socialt kapital blir att 

dessa relationer utgör stöttepelare och en typ av resurs för att bemöta livets med- och 

motgångar (Field, 2008).  

 

Field (2008) menar att trots att familjen är den del som utgör basen för ungdomens uppfostran 

och stöd, visar forskning att den nära förbindelsen mellan föräldrar och deras vuxna barn 

tycks minska på senare år. Samtidigt finns det studier vars resultat visar på att relationen till 

vänner tycks öka i betydelse (a.a.). När det kommer till att utveckla socialt kapital förklaras 

det som två olika typer, dels överbryggande (bridging ties) som handlar om att en individ 

genom ett befintligt intresse söker kontakter som delar detta intresse och dels 

sammanlänkande (bonding ties) som förklaras som kontakter som individen kanske inte själv 

styr över som till exempel familjen (a.a.). Genom samarbete mellan nätverksmedlemmar, för 

att uppnå något som gynnar både dem och andra kan socialt kapital tjäna olika syften, detta 

beskrivs som att en persons skyddande nätverk kan vara en annan persons destruktiva nätverk 

(a.a.).  
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Vidare belyser Field (2008) även hur socialt kapital kan ha destruktiva konsekvenser, som när 

ett nätverk med starkt socialt kapital utövar beteende som får negativa följder för personer 

utanför nätverket. Detta kan exempelvis röra sig om gängbrottslighet, där utövarna möjligen 

har ett förtroende för varandra men deras delade värderingar och beteende påverkar 

människor utanför nätverket på ett dåligt sätt (a.a.). Field (2008) beskriver även en affektiv 

dimension i av relationer, att i vissa fall så är destruktiva nätverk de enda relationerna där de 

blir omtyckta och accepterade vilket bidrar med en känsla av sammanhang. Socialt kapital 

beskrivs av Bassani (2007) som produkten av sociala relationer som bidra med trygghet, 

självförtroende och tillit. 

3.3 Tankar om teorival  

Bronfenbrenners (1996) teori om utvecklingsekologi visar hur barn och unga är aktörer inom 

de olika systemen, varför vi finner den väl lämpad för att förstå nätverkets betydelse i 

behandling för ungdomar med substansbruk. Unga befinner sig i en process där föräldrars 

betydelse minskar till förmån för andra influenser och då kan teorin om utvecklingsekologi 

visa hur dessa olika system i nätverket kan ha en inverkan på en substansbruksbehandling. 

Fördelar med att använda socialt kapital i studien är att det faller väl under socialt arbete då 

det handlar om att stärka och frigöra människors sociala resurser genom att arbeta med 

nätverket samt att se individen i sitt sociala sammanhang (Meeuwisse & Swärd, 2011). En 

nackdel är dock att socialt kapital är svårt att identifiera på ett konkret sätt då det formas i 

sociala relationer (Buer & Fauske, 2011).  

 

Vi eftersträvar en överblick gällande hur socialarbetarna upplever ungdomars nätverk och på 

vilket sätt det sociala kapitalet spelar in i förändringsprocessen. Detta då ungdomar använder 

socialt kapital som resurs i sin identitetskonstruktion och i övergångar mellan olika livsfaser. 

Deras medverkan i nätverket är därmed ett sätt att bygga upp sitt sociala kapital (Fauske, 

2011). Då de olika relationerna som finns i nätverket påverkar hur en ungdoms sociala kapital 

formas, finner vi dessa teorier sammankopplade. Vidare kan, som tidigare nämns, ett minskat 

nätverk påverka ungdomars psykiska hälsa. Om en ungdomar exempelvis bryter med den 

eventuella substansbrukande delen av nätverket, kan det då vara en påverkande faktor till att 

ungdomen blir mindre motiverad att förändra sitt substansbruk. Då ungdomar är mitt i sitt 

identitetsskapande tänker vi att avsnittet om socialt kapital får en viktig betydelse just för var, 

hur och på vilket sätt ungdomarna finner stöd då de behöver det. 
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4. Metod  

4.1 Metodval  

Vår forskningsmetod utgörs av en kvalitativ sådan, vilket riktar sig in på att försöka framställa 

respondenters uppfattning om fenomen (Bryman, 2011). Vi valde att använda oss av metoden 

för att ge respondenterna möjlighet att framställa ett så nyanserat material som möjligt då vi 

ämnade att undersöka behandlarnas perspektiv. Detta genom att redovisa och analysera 

behandlares upplevelser av hur arbetet med substansbruk påverkas av klienternas nätverk 

samt sociala kapital. Vi har valt att genomföra semistrukturerade intervjuer, vilket innebär att 

vi förberedde teman/frågor att behandla (så som betydelsen av ungdomars föräldrar kontra 

vänner) men gav respondenterna en frihet att tolka och beröra ämnet på sitt sätt. 

Semistrukturerade intervjuer valdes också för att det möjliggör att eventuellt diskutera 

områden vi inte planerat men som respondenterna tar upp (a.a.).  

4.2 Urval 

Vi valde att rikta oss till Mini-Maria-mottagningar då de bedriver öppenvård och valde 

därmed bort institutionsbehandling då vi tänkte att det kan ge andra förutsättningar för 

nätverksarbete. Vidare anledningar till att Mini-Maria-mottagningar lämpar sig väl i urvalet är 

att de arbetar med den aktuella åldersgruppen för vår studie, då mottagningarnas åldersspann 

oftast sträcker sig mellan 13-21 år (med vissa variationer). Denna typ av urval kallas 

målinriktat då det har syftet att finna respondenter bäst lämpade för att besvara 

frågeställningarna (Bryman, 2011). Ett problem med att vi endast sökt oss till Mini-Maria-

mottagningar är att det fattas en bredd i vårt val av respondenter. I och med att vi koncentrerat 

vårt urval till dessa enheter föreligger en risk att vi missat perspektiv från såväl andra typer av 

enheter som andra Mini-Maria-mottagningar, vilket i båda fallen kan innebära att dessa jobbar 

med målgruppen genom andra metoder. En annan aspekt med vårt urval är den att vi måste 

beakta att respondenterna kanske har en särskild preferens vad gäller nätverksarbete. Vi valde 

att endast intervjua behandlare då vi ansåg att de kunde bidra med ett relevant perspektiv för 

studien. I och med detta valde vi bort att intervjua klienter, familj och vänner som hade 

kunnat framföra andra perspektiv angående nätverkets betydelse. 
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4.3 Genomförande 

Efter att ha valt vilken målgrupp vi var intresserade av att intervjua utformade vi 

intervjuguiden (se bilaga 1) utifrån vårt syfte och våra frågeställningar med de teman som var 

relevanta. Dessa var; bakgrund, arbete med nätverket, ungdomars förändringsprocess i 

relation till nätverket samt avslutning. Vi garderade oss med en mängd frågor knutna till våra 

teman om respondenterna inte skulle vilja eller kunna svara på vissa frågor. Vi har varit noga 

med hur frågorna formulerats för att minska risken att erfarenheten upplevs som obehaglig 

(Bryman, 2011; Vetenskapsrådet, 2002). För att minska denna risk utformades intervjuguiden 

så att det inte skulle uppfattas som att vi värderar eller bedömer deras arbete. 

 

För att få kontakt med eventuella respondenter började vi, per telefon, försöka komma i 

kontakt med Mini-Maria-mottagningarna i Stockholmsområdet och lyckades få respons av 

näst intill alla. Det var dock tidskrävande då det förekom svårigheter i att nå fram under deras 

arbetstider och många mottagningar kunde av olika orsaker inte delta. Till de som var 

intresserade av att medverka mailades ett informationsbrev för att förtydliga syftet med 

studien samt en redogörelse för hur intervjun praktiskt skulle gå till (se bilaga 2). Detta för att 

respondenterna redan då exempelvis skulle få veta hur mycket tid de skulle behöva avsätta för 

att delta. Det resulterade i sju intervjuer med personer som jobbar med ungdomar i 

substansbruksbehandling på sex olika Mini-Maria-mottagningar i Stockholmsområdet. Varje 

intervju genomfördes av en av oss för att minska risken att de skulle känna sig obekväma med 

tanke på maktsituationen som i så fall kunde uppstått. Vi valde att låta respondenterna välja 

lämplig tid och plats och samtliga intervjuer genomfördes på respektive behandlares 

arbetsplats under deras arbetstid, vilket förhoppningsvis ökade förutsättningarna för att 

respondenten kände sig bekväm. 

 

Vid intervjutillfället fick respondenterna läsa igenom vårt informations- och samtyckesbrev 

(se bilaga 3) och därefter ge sitt skriftliga samtycke till att delta i studien. Intervjuerna (som 

varierade i längd mellan 45-65 minuter) spelades in och transkriberades sedan av den som inte 

genomförde intervjun. Detta för att den som transkriberade skulle få bästa möjliga 

förutsättningar att ta del av intervjumaterialet, med tanke på att denne inte praktiskt deltog i 

föreliggande intervju. 
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4.4 Bearbetning och analys 

Det transkriberade intervjumaterialet analyserades med inspiration från tematisk analys, ett 

tillvägagångssätt som innebar att vi samlade ihop återkommande teman i de olika 

respondenternas svar (Bryman, 2011). På så sätt kunde vi uppmärksamma mönster i svaren 

och därifrån framställa resultat. Vi började med att, i de utskrivna transkriberingarna, markera 

sådant vi upplevde kunde kopplas till våra frågeställningar. När det var gjort delade vi in 

dessa markeringar i två övergripande teman utefter respondenternas resonemang – föräldrar 

och vänner. Inom dessa teman fick mönstren i resultatet utgöras av en sammanvävning av 

respondenternas svar för att visa vad som var genomgående och hur deras svar kunde skilja 

sig. Respektive analys av de temana gjorde vi sedan genom att gå tillbaka till våra teoretiska 

och forskningsrelaterade källor för att kunna styrka respondenternas svar med en förankring i 

detta. Utifrån resultaten i temana föräldrar och vänner framställde vi ett tredje analystema - 

socialt kapital. Detta temas analys baserades då på de tidigare anförda resultaten i de första 

två temana, utan en egen resultatredovisning. Då en del i vår studie var att analysera empirin 

utifrån ett perspektiv på socialt kapital, och vi inte explicit nämnde begreppet som sådant i 

intervjuerna, utgjordes den analysen av en mer abstrakt tolkning av respondenternas svar 

utifrån vår valda teoretiska ansats gällande socialt kapital.   

4.5 Etiska aspekter 

Det hade varit intressant att höra av ungdomarna själva vad de anser om nätverkets betydelse 

men vi ansåg att det kunde bli etiska problem med detta. Vi hade kunnat välja att endast 

intervjua myndiga, så kallade unga vuxna (ungdomar över 18 år) men ansåg att det föreligger 

en problematik i att ta kontakt med ungdomar som genomgår en behandling, då behandlingen 

och/eller kontakten med mottagningen skulle kunna påverkas. Ungdomar är även extra sköra 

under tonåren då de genomgår en utvecklingsfas, och att bli intervjuad riskerar att uppfattas 

som en utsatt situation vilket kan upplevas förstärka ett stigma kring substansbrukande 

ungdomar. Vidare kunde även föräldrar eller vänner till ungdomar intervjuats men vi 

resonerade att det förelåg en risk att dessa kunde uppleva att tala om det egna nätverkets 

betydelse i behandling som kränkande och valde därför bort dessa personer. Vi ansåg därav 

behandlarna som bäst lämpade för studien då de kunde ge en övergripande bild av de 

ungdomar de träffat och genom de olika kontakter de stött på, ge olika exempel på 

nätverksarbete. Detta för att få en bredare bild av hur nätverksarbete kan påverka 

förutsättningarna för ungdomar i substansbruksbehandling.  
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Grundläggande tankar kring våra respondenters upplevelse av studien är noggrannheten i att 

meddela deras rättigheter och våra skyldigheter. Vi har följt de sedvanliga forskningsetiska 

principer som finns vilket är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Dessa principer innebär en redovisning av studiens syfte för att alla ska vara 

införstådda med vad den är till för, att deltagandet är frivilligt, att de inte behöver svara på 

frågor de inte vill, att alla uppgifter kommer anonymiseras samt att vi endast kommer använda 

materialet till denna studies syfte (Bryman, 2011). I vår studie valde vi att inte skriva ut vilken 

kommun de arbetade inom, detta för att det inte skulle kunna gå att lista ut vem som sa vad. 

Samtliga respondenter meddelades att de kunde kontakta oss för att dra tillbaka, ändra eller 

lägga till information efter intervjun. 

 

En nackdel med intervjuer är den obalans som kan uppstå vad gäller maktförhållandet mellan 

respondenterna och oss som utför studien, detta då risken finns att de kan känna sig 

underordnade med tanke på att vi exempelvis bestämmer vad som är väsentligt att lyfta fram i 

vår studie (Rogers, 2012). Vi tillfrågade därför samtliga om det fanns något de ville lägga till 

eller förtydliga i slutet av intervjun, detta för att de skulle ha möjlighet att tydliggöra deras 

ställningstagande i ämnet. En annan maktaspekt att beakta utifrån etiska principer är att 

respondenterna kan ha svarat det de förväntar sig att vi vill höra. Under intervjuerna försökte 

vi vara noga med att inte utvärdera eller bedöma hur de framförde att de arbetade med 

nätverket. Det finns dock en risk för att de anpassar sina svar i intervjun. Problematik gällande 

kvalitativa intervjuer kan innebära svårigheter för oss att finna respondenter redan från början 

då intervjuer blir en mer påtaglig (och därmed eventuellt mer obehaglig) upplevelse i och med 

att det innebär ett möte. Då respondenterna var intresserade av att ställa upp på intervjuer kan 

detta tolkas som att de inte upplevde ett deltagande som obehagligt. Däremot kan vi inte på 

samma sätt resonera kring de som valde att inte delta i studien.  

 

Vi transkriberade intervjuerna så ordagrant som möjligt, vi lyssnade även igenom 

inspelningarna flera gånger för att försäkra oss om att vi inte missat någonting samt att vi 

uppfattat respondenterna rätt. Ur transkriberingarna togs citat, dessa ändrades i den mening att 

vi tog bort upprepningar samt ord som ”typ” och ”liksom” för att öka läsbarheten (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Trots att vi försökte ändra så lite som möjligt föreligger det ändå en risk 

att vi kan ha missat att förstå hur de menar eller att de har missförstått frågan.  
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4.6 Trovärdighet, överförbarhet och pålitlighet  

Vidare aspekter som berör prövningen av kvalitativ forskning är begrepp som trovärdighet, 

överförbarhet och pålitlighet. Trovärdighet handlar om i vilken utsträckning vår analys är 

trolig i bemärkelsen att vara vetenskapligt rimlig och att vi har belägg för att dra de slutsatser 

vi gör utifrån respondenternas sociala verklighet (Bryman, 2011). Under första intervjun 

behövdes flera följdfrågor ställas för att få ut det vi ämnade att undersöka. Vi var därefter 

tvungna att revidera vår intervjuguide på vissa områden, detta för att den skulle 

överensstämma lite mer med vår studies syfte.   

 

Överförbarhet handlar om en kvalitativ studie är möjlig att överföra till andra situationer 

(Bryman, 2011). När det kommer till kvalitativ forskning och möjligheten att generalisera 

resultaten på större populationer kan det utgöra ett problem då metoden kan uppfattas som 

kontextuell (a.a.). Vi intervjuade personer inom ett avgränsat geografiskt område med hjälp av 

semistrukturerade intervjuer, vilket innebär att studien kan vara svår att göra om med likadana 

resultat i andra kontexter eller tider. Trots att vår studie är formad efter nämnda kontextuella 

förhållanden, finner vi ändå att den kan ha en bäring för andra behandlare som arbetar med 

ungdomar i ett substansbruk. Studien ämnar därmed att visa hur det går att resonera kring 

arbetet med målgruppen, och kan på så sätt vara ett underlag för reflektioner kring dess 

metoder och förhållningssätt.  

 

Slutligen kommer vår kvalitativa studies pålitlighet in i prövningen. För en stark sådan har vi 

noggrant granskat, redogjort för och motiverat alla steg i studien, som hur vi gått tillväga och 

valt att analysera data. Detta för att tydliggöra vårt tillvägagångssätt och därmed öppna för 

vidare forskning (Bryman, 2011). Då denna studie är kvalitativ (och därmed kontextuell) blir 

den emellertid svår att replikera, varför vi ämnade att kritiskt beskriva vårt tillvägagångssätt. 

Vår förhoppning är att väcka intresse för ämnet och uppmärksamma hur arbetet med 

målgruppen kan se ut. Vi har alltså inga grundläggande intentioner att möjliggöra 

generalisering utan istället visa hur en kvalitativ studie som denna kan bidra med nya 

perspektiv. 
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5. Resultat och analys 

5.1 Disposition 

Studiens resultat samt analyser av det är strukturerade efter de teman vi återfunnit genom 

intervjuerna med våra respondenter. Avsnittet kommer huvudsakligen bestå av tre teman; 

förhållningssättet till och betydelsen av föräldrar, förhållningssättet till och betydelsen av 

vänner samt ungdomars möjlighet till förändring utifrån ett perspektiv om socialt kapital. De 

första två av våra tre huvudteman redovisas med de empiriska resultaten, varvat med citat från 

intervjuerna för vidare förståelse. Dessa två teman avslutas med ett analysavsnitt vardera. 

Citaten i resultatet avslutas med (R *) där * är en siffra för vilken respondent som sagt det, 

utifrån ordningen vi genomförde intervjuerna (1-7). Det tredje och sista temat kommer inte 

konkret redovisa resultat på samma sätt, då det är ett tema helt grundat på fördjupade analyser 

av resultaten från våra två första teman. Orden respondenter och behandlare används när vi 

nämner de personer vi intervjuat. Avsnittet resultat och analys avslutas med en 

sammanfattning av empirin baserat på ett tydliggörande av hur frågeställningarna besvaras. 

5.2 Beskrivning av respondenterna/behandlarna 

Våra respondenter består av sammanlagt sju personer som arbetar på olika Mini-Maria-

mottagningar, alla är utbildade socionomer. Deras erfarenheter av arbete med behandling för 

ungdomar i substansbruk sträcker sig mellan 1,5–12 år. Vi har exempelvis valt att inte 

redovisa behandlarnas kön eller ålder främst av etiska skäl men även då vi anser att sådan 

information inte är relevant för varken analysen av eller förståelsen för deras utsagor. 

5.3 Resultat – förhållningssättet till och betydelsen av föräldrar 

Som tidigare nämnts välkomnar Mini-Maria-mottagningarna barn och unga i åldrarna 13–21, 

med vissa undantag där behandlare har träffat personer utanför den såväl yngre som äldre 

åldersgränsen. Generellt beskrev behandlarna att när klienterna är lite yngre tas föräldrarna 

oftare in i behandlingen än när de är lite äldre. Behandlarna betonade det vårdnadsansvar 

föräldrar enligt lag har gentemot sina barn fram till dess att barnet/ungdomen fyllt 18 år och 

att det inte finns något annat alternativ än att på ett sätt eller annat involvera föräldrarna. När 

ungdomen fyllt 18 år har denne rätt att själv bestämma om föräldrarna ska vara delaktiga i 

behandlingen eller inte men behandlarna berättade att de alltid försöker motivera ungdomen 

till att ha med sina föräldrar. Många myndiga personer bor fortfarande med sina föräldrar 
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vilket innebär att de har en stor inblick i ungdomens liv och dennes förändringsprocess kan 

därför gynnas av att släppa in föräldrarna i behandlingen. Samtidigt påpekade respondenterna 

vikten av att respektera ungdomens autonomi och roll i sitt vuxenblivande.  

 

Att arbeta med kommunikationen mellan ungdomar och deras föräldrar beskrevs under 

intervjuerna som en central del i behandlingen för ungdomar. Respondenterna tog upp vikten 

av en konstruktiv och fungerande kommunikation för att behandlingen ska vara gynnsam. 

Detta innefattar till exempel att ge föräldrarna verktyg för att förstå hur de kan lyssna till 

ungdomens behov av stöd. För att detta ska vara möjligt träffar behandlarna ungdomen och 

föräldrarna samtidigt för att de, tillsammans med behandlaren som en tredje och utomstående 

part, kan vägledas för att hitta ett konstruktivt sätt att kommunicera även utanför 

behandlingen.  

 

Men också konkreta verktyg – ”vad ska jag göra när min unge kommer hem och 

det är så här?” För det är ju väldigt påfrestande för en familj. För vi tänker att de 

är ju ett system, och är det en som det blir jobbigt och mycket problem runt […] 

så påverkas hela systemet. Det går ju inte att jobba bara helt separat. Det blir 

som att jobba med en liten satellit från resten av solsystemet. Vi tänker att det 

påverkar hela familjen, och vad kan vi göra? Sedan skulle vi behöva vara fler och 

kunna ge mer stöd till anhöriga framför allt tänker jag. (R 4) 

 

Respondenterna påtalade vidare att en god kommunikation möjliggör att diskutera och 

resonera tillsammans angående känslor, tankar och handlingar på ett mer konstruktivt sätt och 

därmed minska konflikter som kan uppstå på grund av missförstånd eller bristande förståelse 

för varandra. En annan fördel som lyftes gällande att arbeta med ungdomen och föräldrarna i 

samma rum, är att till både föräldrar och ungdomar förmedla samma kunskap och 

information. Exempel på sådant framförde respondenterna som bland annat hur ett 

substansbruk kan påverka ungdomar, hur substansen i sig verkar samt hur Sveriges 

narkotikapolitik råder. Detta för att de ska få samma förståelse om det kommer upp i 

diskussion för att konstruktivt kunna prata om det. 

  

[...] då kan det komma fram saker där som är viktiga att föräldrarna känner till 

och då kan det vara bra att ha med föräldrar i rummet när vi pratar om det här, 

[…] om det kommer fram att det är svårt att kommunicera hemma, att det blir 

kanske mycket konflikter när de pratar om cannabis eller alkohol. […] Syftet är 

att kunna prata om det på ett vettigt sätt och att vi också har möjlighet att lämna 

information som föräldrarna och ungdomen hör, och de kan jobba med det här 

tillsammans och prata om det tillsammans […]. (R 5) 
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Ett problem som dock kan uppstå i arbetet är i de fall där kommunikationen är så pass 

bristande eller relationen så pass konfliktfylld att det genererar svåra förutsättningar att arbeta 

på den tillsammans. Vissa respondenter berättade att de då kan arbeta med dem i olika rum 

med målsättningen att de ska kunna ha en kommunikation som gynnar båda. Om det inte 

skulle fungera sade vissa respondenter att det kan vara bättre att jobba mer individinriktat mot 

ungdomen så denne får lära sig hur det går att förhålla sig till sina föräldrar och skapa nya 

nätverk.  

  

[...] kanske har sett att man har gjort jättemycket familjeinsatser men det har 

kanske inte varit verksamt, och då kan det vara så att man faktiskt riktar 

behandlingen enskilt mot ungdomen för att stärka ungdomen i sig. [...] Så 

ungdomens bästa verktyg kanske blir att faktiskt [...] kunna hålla sig ifrån sitt 

nätverk, stå på egna ben och hitta egna sätt att förhålla sig till kanske föräldrar. 

(R 7) 

  

Något annat respondenterna förmedlade är att i arbetet motivera, stärka samt hjälpa 

föräldrarna att hitta kraften att förändra dels sig själva och dels mönster i familjen som 

möjligen inte är konstruktiva. Detta kan innebära att behandlarna ger såväl ungdomar som 

föräldrar insikt om hur viktiga de är för varandra i med- och motgångar då föräldrar oftast är 

en väsentlig del i en ungdoms liv. 

  

Sedan kan jag ju säga att vi har mer och mer gått över till att jobba med 

föräldrastöd som vi ser är ett sätt att ge föräldrar verktyg att arbeta med 

problematiken mer på hemmaplan. Om de till exempel har svårt att få hit sina 

ungdomar så kan föräldrarna få stöd i; hur vi ska arbeta med det här? Hur ska 

jag förhålla mig som förälder/vårdnadshavare till min ungdom som använder 

droger? (R 2)  

  

Några av respondenterna förklarade att föräldrar och ungdomar med en fungerande 

kommunikation kan få perspektiv på den andres position i processen. Detta vidareutvecklade 

behandlarna med att säga att en del av deras arbete utgår från att stötta både föräldrar och 

ungdomar i kommunikationen gällande varandras tankar och beteende vilket kan ge en ökad 

förståelse för varandras situation. Flera av respondenterna uttryckte att de upplevde att 

förändringen hos ungdomen blev mer stabil när arbetet med föräldrar fungerade. 

   

 

Föräldrarna är jätteviktiga och det som är det där lilla extra är ju att de har fått 

hitta sätt att kommunicera med varandra kring de här sakerna som inte alltid är 

lätt att prata om. Där är det ju också så att föräldrarna verkligen lyssnar på sin 

ungdom, att de verkligen försöker förstå, och att de själv uttrycker sin oro eller 
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vad de önskar skulle hända för att de skulle bli mindre oroliga. Alla de där 

sakerna har ju jättestor betydelse. (R 5) 

 

En ökad förståelse för varandras perspektiv uppgav alltså behandlarna ger goda möjligheter 

till en bättre kommunikation och därigenom även en bättre relation. En respondent förklarade 

att om relationen mellan ungdom och förälder förbättras har det en positiv inverkan på 

ungdomens mående, vilket skapar trygghet. Behandlarna var samstämmiga i att relationen 

mellan förälder och ungdom förändras när ungdomen befinner sig i utvecklingsfasen av 

identitetsskapande och att en naturlig del är att ungdomen delvis bryter sig ur familjen i takt 

med att denne försöker bli mer självständig. Enligt respondenterna förändrar detta inte det 

faktum att föräldrar är viktiga i behandlingen men ungdomens egen inställning till sina 

föräldrar, och därmed ungdomars egen uppfattning av deras betydelse, kan förändras. 

  

Även när de (ungdomarna) tycker att de är väldigt stora själva så är de ju inte 

det, och vi tänker att föräldrarna måste vara med. Det är liksom grundingången, 

åtminstone föräldrarna eller någon förälder, eller hur det nu ser ut. (R 1) 

  

Utöver relationen i sig är även föräldraförmåga någonting flera behandlare nämnde som 

betydelsefullt när det kommer till ungdomars förändringsprocess. Föräldraförmåga är ett vitt 

begrepp som kan definieras på olika sätt och spelar enligt respondenterna en central roll då det 

ibland kan vara en (del)orsak till ungdomens problematik, och ibland fungera som en resurs 

för att hantera problem. När det kommer till bristande föräldraförmåga exemplifierade 

respondenterna det som då föräldrar är oengagerade, inte närvarar eller har egen problematik 

med substansbruk och/eller psykisk ohälsa. Vidare uppstår problematik om föräldrar inte vill 

delta eller inse omfattningen av processen ungdomen går igenom, vilket kan ha en negativ 

påverkan på ungdomens förändringsprocess. Här berättade behandlarna att det inte handlar 

om att skuldbelägga föräldrarna, utan att förklara hur alla kan gynnas av att arbeta sig igenom 

processen som en familj då de påverkar varandra och ibland påverkar föräldrarna mer än vad 

de själva tror. 

 

En unge var väldigt övergiven när det skulle vara nätverksmöten hela tiden, ingen 

kom i dens familj. Alltså den (ungdomen) fick sitta här hela tiden och ingen dök 

upp, gång på gång [...]. På den tiden var det verkligen så att – vi ska jobba med 

nätverket. Man bara – ja fast den sitter ju här och blir sviken hela tiden. Så jag 

tyckte att det var som ett övergrepp på den här ungen, att – nej det ska inte vara 

nätverksmöten. Den måste bygga upp ett eget nätverk som inte är dens familj, just 

nu i alla fall. (R 4) 
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När respondenterna beskrev god föräldraförmåga handlade det om förmåga till gränssättning, 

samarbete och vägledning i form av att uppmuntra sitt barn till bland annat positiva 

aktiviteter. Respondenterna framförde också att engagerade föräldrar ökar förutsättningarna 

för att deras barn ska genomgå en positiv förändringsprocess. Föräldrars förhållningssätt 

uppgavs vara betydande om de så gott de kan försöker att motivera och inte fokusera på 

negativa saker som händer kring ungdomen. Under intervjuerna framkom även betydelsen av 

att föräldrar får stöd i sin egen roll under processen, vilket kan generera bättre förutsättningar 

för förändring. 

  

Det blir ju en väldigt stor skillnad när det kommer föräldrar som har goda 

föräldraförmågor, som klarar av att samarbeta, sätta gränser, vägleda, som har 

mandat hos sina barn. Då blir ju jobbet mycket lättare, för då har de koll på dem 

ute i verkligheten och kan stötta, kommunicera och jobba på det som behöver 

göras där, och vi kan fokusera mer specifikt på alkohol och droger här. Så det är 

ju en viktig förutsättning (R 3) 

  

Respondenterna redogjorde även för hur föräldrar själva kan uppleva att de brister i sin 

föräldraförmåga, vilket exempelvis innefattar att de känner skuld och skam i den meningen att 

de tar på sig ansvaret för sitt barns substansbruk. Skammen och skulden inom familjen visar 

sig även på det sättet att många ungdomar kan uppleva det svårt att prata om sin problematik 

då de kanske inte vill känna sig avvikande, utan istället vara som en av de andra. I 

intervjuerna förklarade respondenterna att sättet som substansbruket hanteras inom familjen 

ibland kan försvåra ungdomarnas förutsättningar om det blir skam- och skuldbelagt. Ibland 

kan det betyda mycket för ungdomens förändringsprocess att få veta om det finns liknande 

problematik i släkten eller inte. Om så är fallet sade behandlarna att kan det leda till att 

ungdomen upplever en lättnad i att få veta att de inte är ensamma, trots att det bitvis kan vara 

ett tufft ämne att diskutera. 

  

Jag kan ibland uppleva att vissa ungdomar inte vill belasta. Det kanske har varit 

så att de säger- ”nej men jag kommer, för de (föräldrarna) behöver inte följa 

med, de har redan varit på så mycket möten…” (R 7) 

 

5.3.1 Analys – förhållningssättet till och betydelsen av föräldrar 

I respondenternas svar kunde vi tydligt uppmärksamma vikten av att göra föräldrar delaktiga i 

behandlingen. Vi observerade även att en central del i arbetet med ungdomar och deras 

föräldrar handlar om att stödja de båda i att förbättra sin kommunikation och därmed även 

relation. 
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Detta kan förstås ur ett utvecklingsekologiskt perspektiv som att familjen är det mikrosystem 

som utgör ungdomens grundläggande bas där de utvecklas och att det därför är viktigt att 

arbeta med detta (Bronfenbrenner, 1996). Att behandlarna arbetar tillsammans med både 

förälder och ungdom går även i linje med tidigare forskning, som redogör för att många 

interventioner har som utgångspunkt att familjen spelar en viktig roll i barns uppväxt 

(Velleman, Templeton & Copello, 2005).  

 

En tolkning av respondenternas svar blir då att mycket problematik som kan föreligga inom 

en familj, är rotad i att kommunikationen är destruktiv eller bristfällig. Genom att arbeta för 

en mer fungerande kommunikation förälder och ungdom emellan kan detta generera ett 

mindre konfliktfyllt klimat hemma och därmed öka förutsättningarna för ungdomens 

förändringsprocess. Detta kan tyda på att en gemensam ansträngning för att förbättra 

kommunikationen vidare kan förbättra relationen och på så sätt kan det bidra med utveckling 

för så väl ungdom som förälder (Bronfenbrenner, 1996). Även tidigare forskning har visat att 

ungdomar med bra (stödjande och skyddande) relationer till föräldrar tenderar att ha lägre 

substansbruk (Mason et al., 2016; Unlu, Sahin & Wan, 2014; Mason, 2009). Detta kan vidare 

förstås som att motivation till förändring ligger i positiva relationer och att sådana kan göra att 

ungdomarna vill förändras för föräldrarnas skull.  

 

Som tidigare nämns kan bristande kommunikation generera sämre relationer, vilket kan 

grunda sig i att de roller individerna har påverkas av förväntningar och samspelet i systemet. 

Ur ett utvecklingsekologiskt perspektiv kan detta tolkas som att om förväntningarna inte 

uppfylls och att samspelet mellan individerna i ett system inte fungerar, påverkar detta 

utvecklingen av relationen (Bronfenbrenner, 1996). Detta kan vidare leda till att ungdomen 

distanserar sig ännu mer från föräldrarna och försöker hitta ett sammanhang i andra grupper 

där relationen upplevs mer positiv. Respondenterna visade även hur en del av arbetet handlar 

om att ge familjen perspektiv på varandras situationer och visa hur de kan hjälpas åt för att 

stötta varandra i förändringsprocessen. Då de generellt utför ett nätverksinriktat arbete, görs 

tolkningen att det ibland kan föreligga svårigheter att förändra ett substansbruk på egen hand 

och att ungdomar kan inhämta styrka i att genomgå förändringsprocessen med föräldrarna vid 

sin sida. Detta stärks genom Bronfenbrenner (1996) som menar att en persons beteende 

utvecklas och förändras genom interagerande med sin miljö, och om ungdomens miljö inte är 

fungerande blir förändringsprocessen svårare att genomföra.  
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Att respondenterna arbetar med ett nätverkstänk ger uppfattningen att de ibland fokuserar på 

att stärka nätverket i sig självt. Detta för att de som behandlare inte ska vara den drivande 

kraften mot nykter- och drogfrihet, utan att nätverket ska kunna överta den motiverande rollen 

i ungdomens liv. Detta ges vidare förklaring ur det utvecklingsekologiska perspektivet då 

familjen ofta är det system som ungdomen har en starkare relation till medan behandlingen 

under en begränsad period (Bronfenbrenner, 1996). Klefbeck och Ogden (2003) ger 

ytterligare stöd i diskussionen kring behandlarnas arbete med föräldrar och ungdomar, genom 

att beskriva insatser som dessa innefattar en slags hjälp till självhjälp då det handlar om att 

stödja barn och föräldrar i att tillsammans gå igenom förändringsprocessen. Respondenterna 

berättade att föräldrarna har en central roll i ungdomens fortsatta utveckling även efter den 

blivit myndig men att kontakten med dem kan se lite annorlunda ut. Detta kan förklaras 

genom att såväl föräldrar som barn utvecklas över en längre tid, vilket innebär att även 

relationerna mellan dem förändras och behandlingen därför bör anpassas (Bronfenbrenner, 

1996; Klefbeck & Ogden, 2003). Respondenterna betonade vikten av att beakta ungdomars 

autonomi i förhållande till ungdomarnas ålder och samtidigt att de är flexibla i sina 

arbetsmetoder. Vi har uppfattat det som att behandlarna försöker se till de kontextuella 

förhållandena runt omkring ungdomen, och utefter det utforma ett arbetssätt som lämpar sig 

väl utifrån såväl ungdomens mognad som familjesammansättningen. Det kan förstås som att 

det handlar om att tillmötesgå ungdomens behov samtidigt som behandlaren använder 

nätverkets möjlighet att påverka denne (Klefbeck & Ogden, 2003). 

 

Respondenterna lyfte goda föräldraförmågor som en viktig del i att skydda ungdomar mot 

normbrytande beteende, och hur olika typer av egenskaper föräldrar kan ha påverkar 

ungdomens förändringsprocess. Utifrån detta görs tolkningen att närvarande föräldrar som på 

ett eller annat sätt finns där för ungdomen kan påverka processen till det bättre, medan de 

föräldrar som är mer resurssvaga kan generera en motsatt effekt. Förutom själva 

föräldraförmågan talade även respondenterna om vikten av föräldrars engagemang och hur 

inställningen till ungdomens process ser ut, vilket ger ytterligare tecken på påverkan inom 

mikrosystemet (Bronfenbrenner, 1996). Detta går i linje med tidigare forskning som visar att 

föräldrarnas förhållningssätt även förutsättningarna för en gynnsam behandling i form av 

minskat substansbruk, alternativt total avhållsamhet, genom att exempelvis få dem undvika att 

hamna i kretsar med normbrytande vanor (Barrett & Turner, 2006). 
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Bristande föräldraförmåga beskrev respondenterna kan generera svårigheter att hjälpa 

ungdomen förändra sitt substansbruk. Dels påpekade de att föräldrar med egen problematik 

kan utgöra en risk i ungdomars förändringsprocess. Detta då ungdomen dels inte får den 

trygghet som denne kanske behöver från det mikrosystemet, men även att denne möjligen 

anammar det dysfunktionella mönster som finns i familjen (Bronfenbrenner, 1996). Vidare 

resonemang utifrån detta teoretiska perspektiv blir då att om föräldrarna inte kan ställa upp för 

sin ungdom, gynnas denne av att ha andra personer som kan agera som förebilder och stödja 

ungdomen för en gynnsam utveckling. Vidare utsagor från respondenternas svar är att 

föräldrarna har stor påverkan på sina ungdomar, ibland mer än vad de tror, vilket även 

forskningsresultat visar (Velleman, Templeton & Copello, 2005). Detta styrks vidare genom 

tidigare forskning som visar att ungdomar upplever föräldrars beteende som det med störst 

inflytande, samtidigt som även goda föräldraförmågor hos vänners föräldrar har visat sig vara 

positivt (Velleman, Templeton & Copello, 2005; Shakya, Christakis & Fowler, 2012).  

 

Avslutningsvis sade respondenterna att både ungdomar och föräldrar kan känna skam 

gällande situationen de befinner sig i. Föräldrar kan uppleva skam i den mening att de känner 

sig skyldiga till sin ungdoms substansbruk, medan ungdomarna själva kan uppleva skam då 

de inte vill känna sig avvikande. Detta kan ytterligare förstås utifrån att såväl barn och 

ungdomar som vuxna kan känna skam i sådana situationer som hotar relationerna till personer 

i sitt nätverk. Om en ungdom utifrån sin egen självbild känner skam inför sina föräldrar 

kanske den söker stöd hos sina vänner, men om föräldrarna istället är de som aktivt 

skambelägger ungdomen kan det resultera i att denne befäster sin sociala roll som 

”misslyckad”. Detta kan vidare göra att positiva förändringar inte ges uppmärksamhet (Scheff 

& Starrin, 2013). Återigen går det därigenom att uppmärksamma hur både ungdomars och 

föräldrars upplevelser av situationen kan vara viktiga att diskutera med dem individuellt för 

att kunna stärka dem i förändringsprocessen.  

 

Respondenterna betonar att en förändringsprocess är ett arbete som sker i familjen, att både 

ungdomar och föräldrar påverkar varandra samt att samspelet har en viktig roll och är en stor 

del av deras utveckling tillsammans (Bronfenbrenner, 1996). Detta kan tolkas som att då 

ungdomar troligtvis spenderar mycket tid hemma i familjesammanhanget än i själva 

behandlingen, riktar sig arbetet mycket åt att stärka nätverket i sig själv för att kunna fortsätta 

arbetet utanför Mini-Maria-mottagningen. Någonting annat som tydligt genomsyrade 

behandlarnas svar var hur föräldraförmåga spelar en viktig roll i ungdomars förutsättningar 
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till förändring. Uppmärksammandet av detta mönster leder till vidare förståelser för hur 

viktigt föräldrars förhållningssätt till sina ungdomar är, precis som att även preventivt arbete 

drar stor nytta av att stödja föräldrar i att hjälpa sina ungdomar att bland annat utveckla 

drömmar och syfte i livet (Velleman, Templeton & Copello, 2005). Att arbeta med både 

föräldrar och ungdom kan ge en mer stabil situation hemma samtidigt som en ökad 

kommunikation ger bättre förutsättningar för förändringsprocessen. Detta ger i sin tur 

möjligheter att sammansvetsa familjen till en enhet som jobbar mot samma mål.  

 

5.4 Resultat – förhållningssättet till och betydelsen av vänner 

Genomgående i respondenternas svar gällande vänner var att de väldigt sällan deltar i 

behandling och att det i sådana fall ska finnas ett tydligt syfte med vännens deltagande. 

Respondenterna framförde tankar kring både vänner som själva har ett substansbruk och de 

som inte har det. Några respondenter beskrev att det kan vara gynnsamt att involvera vänner 

men att det i dessa enstaka fall har handlat om att de båda är klienter på samma enhet (båda 

redan medvetna om att den andre är klient). Då kan det, med föräldrarnas samtycke, vara 

produktivt att ha ett gemensamt möte för att diskutera hur de kan stärka varandras motivation. 

Någonting vissa av respondenterna framförde var att det skulle kunna vara konstruktivt att ha 

med vänner då de kanske kan bidra med ytterligare perspektiv utöver föräldrars eller 

ungdomars. Grundläggande tankar hos alla respondenter var dock att det är riskfyllt att arbeta 

med ungdomars vänner i en substansbruksbehandling. Detta speciellt om även vännen själv 

har ett substansbruk, då de i sådana fall kan påverka varandra negativt och det är svårt för 

respondenterna att veta i förväg. 

 

[…]det hänger så himla mycket på vem den andra är, vem kompisen är, var den 

står och hur pass mogen den är och så. För jag tänker att möjligheten är just det 

här att kunna stärka varandra och stötta varandra i att göra en förändring, om 

man nu gör det själv eller om man tar med en drogfri kompis och den kan stötta 

en. Risken är också att man hamnar i en motsatt spiral om det är någon som de 

tar med som kanske försöker motverka det vi gör här (R 3) 

  

Det finns de klienter som i sitt nätverk har både konstruktiva och destruktiva 

vänskapsrelationer. I de fall där nätverket endast utgörs av destruktiva sådana, sade 

respondenterna att de stöttar ungdomen i att utforska om det finns någon möjlighet att börja 

umgås med nya och konstruktiva personer genom att exempelvis söka sig till olika typer av 

föreningar. Behandlarna berättade även att det både handlar om att hjälpa ungdomen att 



34 

 

resonera kring vilka vänner som kan utgöra en mer stöttande roll och hur de kan förhålla till 

de som för tillfället riskerar att hämma förändringsprocessen. Vissa respondenter framförde 

också att arbetet i mångt och mycket handlar om att hjälpa ungdomen att inse var i sitt nätverk 

den kan hitta stöd. En respondent förklarade det som att de inte säger till ungdomen vilka de 

ska och inte ska umgås med, utan att istället hjälpa dem hantera situationen och möjligheterna 

med angreppspunkt i nätverkets uppbyggnad. Vidare nämndes, under flera intervjuer, skolan 

som en främjande arena för att finna stöd och känna samhörighet med andra personer i sin 

omgivning.  

  

[…] så att hjälpa dem att hitta vägar skulle jag nog säga. Vi försöker prata 

ganska mycket kring att – ”du ska ju inte gå här på Mini-Maria för evigt, hur blir 

det när du slutat gå här tror du? Skulle det göra någon skillnad för dig om du 

träffar dina kompisar som fortsätter att röka?” […] Och sedan också försöka 

hitta nya vägar, […] de kanske inte har så mycket kompisar, de är inte nöjda med 

hur det ser ut socialt och så. Kan man spåna fram olika ställen via något intresse? 

Att träffa nya människor, att försöka förbereda - hur kan du göra då? Eller 

försöka plocka upp gamla kompisar om det är så att de har haft kompisar som 

varit bra som de har slutat umgås med, så kan de vara jättebra vänner att ta 

kontakt med igen. Så det är väl mer att hjälpa dem att se över sitt nätverk - vilka 

finns där, vilka vill jag ha kvar där och vilka behöver jag hantera? (R 5) 

 

Någonting som framkom i samtliga intervjuer var att vänner påverkar ungdomar och deras 

inställning till alkohol och droger, vilket innefattar vad vännerna själva har för inställning och 

attityd till dessa substanser. Flera respondenter nämnde att det många gånger är genom vänner 

ungdomarna kommer i kontakt med narkotika och/eller alkohol första gången. Det kan då 

vara problematiskt om den gemensamma nämnaren inom en vänskapskrets är just 

substansbruk, och att det är en central aktivitet i umgänget. Det grundar sig inte alltid i ett 

konkret grupptryck, utan mer de subtila strukturerna i gruppen som gör att de bli mottagliga 

för samt anammar det som sägs, görs och hörs. Flera nämnde även att vänner som tar avstånd 

från narkotika och/eller alkohol kan fylla en stödjande funktion och vara motiverande för 

ungdomen att förändra sitt substansbruk.  

Jag tycker ändå att många ungdomar kan ta hjälp av sina vänner på något sätt, 

men det beror på hur man definierar ”involvera”. För det kanske inte är så att 

det är så många som är med i samtalen i själva behandlingen, men sedan tänker 

jag att det finns ju olika sätt att involvera sina vänner. Så det är ju också ett val 

genom att du kanske aktivt träffar de som inte röker mycket mer, på så sätt 

involverar du ju också dina vänner i behandlingen för att du väljer… Men en del 

kan ju aktivt prata med sina kompisar om att – nu ska jag hålla mig ren och ni får 

hjälpa mig med det. Så jag tänker att många nog gör det även om det kanske inte 

är uttalat att involvera men på något sätt aktivera sina vänner eller göra ett aktivt 

val att umgås mer eller mindre med vissa vänner. (R 7) 
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Respondenterna menade att ungdomar genomgår en utvecklingsfas i tonåren och att vännerna 

kan spela en viktigare roll än föräldrarna, ur ungdomens eget perspektiv. En respondent ansåg 

att vänner ofta påverkar mer än föräldrar under den perioden i livet, en annan beskrev det 

istället som att vännerna får en central roll i ungdomens liv och föräldrarna får mindre fokus. 

Vänner beskrivs generellt som de personer ungdomen känner samhörighet med innebär att de 

blir viktiga för identitetsskapandet. Under en intervju påpekade respondenten att vänner alltid 

kommer på tal under behandling på ett eller annat sätt. Det kan gälla att de har viktiga/nära 

vänner eller att de inte har det, vilket respondenten uttryckte kan skapa en tomhet hos 

ungdomen. Vidare framkom av en respondent att en känsla av tomhet även kan uppstå för 

ungdomen när substansbruket i sig varit en stor del av ungdomens liv. Att då samtidigt bryta 

med de personer denne umgåtts med kan generera känslor av ensamhet hos ungdomen.  

 

Ju äldre de blir, desto mer betydelse får kompisarna och ju mindre betydelse får 

föräldrarna, i det här dagliga i alla fall. Sedan tror jag ju fortfarande att de som 

är äldre, att föräldrarna fortfarande är jätteviktiga som en motivationsfaktor. Det 

är ju också, jag menar föräldrarna ska ju släppa mer och mer kontroll ju äldre 

ungdomarna blir, i normala fall också. Så är det ju. Det kanske är mer påverkan 

på andra faktorer i familjen, ju yngre de är, ju mer utelämnade är de i det. (R 1) 

 

Flera respondenter beskrev att ungdomar ibland kan lyssna mer på de vänner som ingår i den 

grupp ungdomen känner att denne tillhör. I intervjuerna beskrev några det som att inte alla 

ungdomar har “bra” vänner och att ungdomen har skapat sig en roll i en grupp som kan vara 

svår att bryta sig loss från. Detta skapar då svårigheter för ungdomen om de upplever att de 

riskerar att bli ensamma om de bryter med den destruktiva delen av sitt nätverk. 

Respondenterna hade uppfattningen att de flesta ungdomar har en insikt i vilka vänner som 

kan ses som destruktiva respektive konstruktiva men att en sådan insikt inte underlättar i att 

bryta med de vännerna. En respondent förklarade att ungdomar kan uppleva att de destruktiva 

vännerna ser ner på dem när de begränsar kontakten med dem, vilket gör beslutet ännu 

svårare.  

 

Ja, det blir ju mycket kämpigare process för ungdomen för då behöver man prata 

mycket kring, och även ta hänsyn till, var de hamnar rent känslomässigt. De 

hamnar i en konflikt […] dels ska de överge kompisar men sedan blir de helt 

ensamma också. […] Ibland hamnar vi i samtal kring - nu vill du byta väg, hen 

(vän) är fortfarande kvar i drogerna, […] ”jag väljer inte bort dig, jag väljer bort 

drogen. När du känner dig redo så kan vi börja umgås igen om du är drogfri”. (R 

3) 
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När det kommer till att få stöd i förändringsprocessen nämnde en respondent att det kan skilja 

sig hur ungdomar resonerar avseende vilka vänner som ger bäst stöd. En respondent beskrev 

det som att vissa ungdomar kan anse att vänner som själva har ett substansbruk å ena sidan 

kan vara stödjande då de lättare kan ha en insikt i processen, men att de å andra sidan kan 

försvåra förändringsprocessen då de lättare blir utsatta för risksituationer. Vidare kan andra 

ungdomar anse att vänner som helt tar avstånd från alkohol och droger utgör det bästa stödet 

då ungdomarna kanske inte utsätts för risksituationer lika lätt. Under en intervju framkom att 

ungdomar i sådana fall inte heller behöver försvara sig mot vänner som har en annan 

inställning, vilket vänner med eget substansbruk kan ha om ungdomen ska genomgå en 

förändring.  

 

Ja men jag har en som har varit här som, ja men den har en bästis och den här 

bästisen är helt emot droger – “jag vill inte att du ska använda droger, du är inte 

dig själv när du tar droger”. Det är viktigt för den, och då hjälper det den. Det 

finns de ungdomar som har lite olika kompisar, det är ett gäng de röker med och 

sedan hänger de lite ibland med de som inte röker. Då är det ju lite lättare, okej – 

försök hänga med dem, var med dem, hur skulle det vara? (R 6) 

 

Under en intervju kom det även upp att det är mindre vanligt att ungdomar känner skuld och 

skam kring sitt substansbruk inför vänskapskretsen än vad de gör inför familjen. Flera 

behandlare sade att vänner ofta har liknande värderingar, vilket också förklaras kan leda till 

att vänner fyller en stöttande funktion. En respondent beskrev detta vidare med att om 

föräldrarna inte kan stötta ungdomen och ge en stabil hemsituation kan vännerna bli än mer 

viktiga för ungdomen.  

 

Har de blivit lite äldre eller om det är så att relationerna hemma inte är så bra, så 

att kamratkretsen är väldigt, väldigt viktig för att det är där de har sitt sin familj 

på sätt och vis, då blir det ju mycket, mycket svårare och då blir ju viljan att bryta 

mycket mindre också. Så åter igen hemsituationen är jätteviktig, absolut. (R 3) 

 

5.4.1 Analys – förhållningssättet till och betydelsen av vänner 

Samtliga respondenter beskrev att ungdomar påverkas av sina vänner både i positiv och 

negativ bemärkelse, och utifrån ett utvecklingsekologiskt perspektiv kan vännerna betraktas 

som ett mikrosystem där samspelet mellan personerna är av betydelse för ungdomens 

utveckling (Bronfenbrenner, 1996). Behandlarna framförde att de upplever att ungdomar ser 

sina vänner som viktiga relationer och även om ungdomarna ofta har en insikt i vilka som är 

konstruktiva respektive destruktiva vänskaper så fyller de båda ur ungdomens perspektiv en 

betydande roll. Detta kan förstås som att betydelsen av relationen med vänner väger tyngre än 
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den eventuella risken och skyddet de kan erbjuda. Det kan också ge en förklaring till varför 

respondenterna är väldigt försiktiga i att bjuda med vänner i behandling, då det är svårt för 

respondenterna att veta i förväg vilka vänner som möjligen kan hämma förändringsprocessen. 

Ur ett utvecklingsekologiskt perspektiv påverkar de sociala relationerna i de olika systemen 

ungdomars utveckling och skulle destruktiva vänner bjudas in i behandlingen skulle de kunna 

påverka på ett icke-önskvärt sätt samt eventuellt hämma god utveckling hos ungdomen 

(Bronfenbrenner, 1996). 

 

Även om respondenterna menade att det är sällan vänner tas med i behandling, påpekade de 

att vänner kan bidra med ett ytterligare perspektiv på situationen utöver till exempel 

föräldrarnas. En tolkning blir då att ungdomen kan ha olika beteenden och ageranden i de 

olika mikrosystemen. I likhet med Bronfenbrenners (1996) utvecklingsekologiska perspektiv 

har en person skapat sin roll efter de förväntningar och strukturer som mikrosystemet har. 

Detta tyder på att hur en ungdom agerar kan skilja sig åt beroende på vilka personer denne 

befinner sig med i sammanhanget, vilket vidare styrker respondenternas resonemang kring 

nya perspektiv. Att både föräldrar och vänner kan bidra med sina perspektiv kan tolkas ge 

behandlarna en bättre uppfattning om de olika sammanhang ungdomen rör sig i samt om 

dessa parter (vänner och familj) har en kontakt emellan så ses detta som ett mesosystem som 

vidare kan påverka varandra (a.a.). Tidigare forskning har även visat att ungdomar kan 

påverkas av vänners föräldrar gällande substansbruk om de uppvisar ett positivt föräldraskap 

(Shakya, Christakis & Fowler, 2012). Detta kan vidare tolkas som att förändringsprocessen 

gynnas av ett fungerande mesosystem vilket vidare kan gynna ungdomens utveckling 

(Bronfenbrenner, 1996). 

 

Respondenterna beskrev även att de upplever att ungdomarna anser det problematiskt att 

förändra nätverket i form av vänner. Behandlarna beskrev ungdomars oroskänslor utifrån 

ensamhet och tomhet i att förlora vänner men även svårigheter i att hitta nya.  

Att bryta med ett mikrosystem och forma ett nytt kan ses som en ekologisk övergång, vilket 

beskrivs som en situation där en ungdom i en sådan process känner sig extra utlämnad och 

mottaglig för intryck då rollen och därmed förväntningar på beteendet förändras 

(Bronfenbrenner, 1996). Vi ser detta som att nätverket har en stor betydelse för ungdomen 

och denne kan därför vara motvillig att förändra dess utformning. I linje med detta visar även 

tidigare studier att ungdomar med ett minskat nätverk hade en ökad risk för psykisk ohälsa 

(Best & Lubman, 2017).  
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Behandlarna berättade att ungdomar påverkas av de rådande normer som finns i 

vänskapskretsen, detta kan ses som att ungdomar vill passa in i gruppen. Detta 

överensstämmer med det Bronfenbrenner (1996) beskriver angående de olika roller personer 

tillägnar sig i olika mikrosystem, som bygger på det beteende och de förväntningar systemet 

har på denne. Även tidigare forskning visar att, i detta fall, klasskamrater påverkas av såväl 

varandra som de rådande normerna i klassen (Balsa, Homer, French & Nortons, 2011; 

Valente et al., 2007). Detta behöver inte betyda att de gör saker mot sin vilja för att känna sig 

accepterade, utan att de är mottagliga för och anpassar sig utefter hur normerna ser ut i 

mikrosystemet. Vidare tog respondenterna upp vänner med eget substansbruk som en 

riskfaktor för förändringsprocessen, vilket är i linje med tidigare forskning som visat att 

personer med vänner som inte har ett substansbruk har mindre risk att själva utveckla ett 

substansbruk (Mason, 2009; Unlu, Sahin & Wan, 2014).  

 

Då flera respondenter nämnde att ungdomar genomgår en utvecklingsfas under tonåren och 

bryter sig ur familjen samt försöker bli mer självständiga, kan ungdomar då uppleva att 

vännerna får större betydelse än familjen. Detta kan tolkas som att ungdomarna upplever ett 

behov att känna samhörighet i en grupp, och om vikten av familjens mikrosystem minskar kan 

ungdomen behöva hitta det genom andra mikrosystem. Respondenterna berättade också att 

ungdomar kan uppleva skuld och skam över sin situation gentemot sina föräldrar då de vill 

göra dem stolta samt leva upp till förväntningarna, vilket kan förklara varför de ibland söker 

sig mer till vänner. I likhet med Bronfenbrenner (1996) har personer roller inom sina 

mikrosystem, inom systemen skapas det förväntningar på dessa roller och det kan kännas 

bättre att leva upp till dem. När ungdomar söker sig till andra ungdomar med substansbruk 

kan det också handla om att deras ensamhetskänslor avtar i den mening att det blir 

motiverande att umgås med personer som genomgår samma typ av förändring. Vidare tankar 

är att det kan handla om att vännerna på något sätt är en viktig pusselbit i ungdomens 

välmående då de bidrar med mycket inflytande, men då kan det handla om att stötta i 

vardagen mer än att ta in dem i själva behandlingen.  

5.5 Ungdomars möjlighet till förändring utifrån ett perspektiv om 

socialt kapital  

När det kommer till ungdomar i substansbruksbehandling sade respondenterna att nätverket är 

väldigt viktigt. Då talade de främst om föräldrarna som praktiskt stöd i arbetet, men beskrev 
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även vänner som centrala för förändringsprocessen. Ur Fields (2008) perspektiv om socialt 

kapital, förklaras det som en resurs människor erhåller genom att skapa relationer som behålls 

över tid. Nätverk består ofta av personer som delar värderingar och dessa kan hjälpa en person 

att uppnå saker som de kanske inte kan utan dessa relationer i sitt nätverk (a.a.). Socialt 

kapital kan beskrivas som ett perspektiv på förändringsprocessen som är av ett mer abstrakt 

slag och utifrån detta kan socialt kapital beskrivas som en viktig resurs för möjligheten till 

förändring. 

 

Behandlarna sade att föräldrar med goda förmågor som till exempel gränssättning, vägledning 

och samarbete ofta kan stödja ungdomen. En god relation mellan ungdom och förälder kan 

stärka det sociala kapitalet på det sättet och att ungdomen kan vända sig till sina föräldrar för 

att få praktisk hjälp och råd, som därigenom ökar möjlighet till förändring av substansbruket 

(Field, 2008). Tidigare forskning visar även att starka familjeband kan vara en anledning till 

att ungdomar väljer vänner som inte har ett substansbruk vilket i sig kan verka skyddande 

(Unlu, Sahin & Wan, 2014). 

Hos föräldrar där förmågan är bristande, kan förändringsprocessen bli svårare. Ungdomar kan 

då gynnas av att finna andra eller helt nya delar i nätverket som kan utgöra ett stöd. Detta kan 

förstås som att föräldrar med egen problematik kanske inte kan stötta ungdomen på det sätt 

denne är i behov av eller gynnar ungdomens socialisation och därmed minskar ungdomens 

sociala kapital (Field, 2008). Då familjen är den del av nätverket som inte är självvald kan 

dessa relationer ses som bonding ties vilket kan ge en begränsad möjlighet till att bryta med 

dem (a.a.). Detta kan vidare tolkas vara en av anledningarna till varför behandlarna i stor 

utsträckning försöker att arbeta med föräldrarna men om det inte fungerar istället arbetar med 

ungdomen i hur denne kan förhålla sig till sina föräldrar, detta för att ungdomen ska kunna 

utveckla socialt kapital i andra delar av nätverket. 

Flera respondenter berättade att problematik kring nätverket i form av vänner kan uppstå om 

det mestadels eller enbart består av personer som själva har ett substansbruk. En tolkning av 

detta är att ungdomar behöver följa normerna i vänskapskretsen för att passa in i gruppen, om 

de inte anpassar sig finns risken att det sociala kapitalet och stödet går förlorat. Då socialt 

kapital uppstår först genom ett ömsesidigt utbyte av stöd, och det förväntas något tillbaka för 

att socialt kapital ska uppstå, kan anpassningen förstås som att ungdomar upplever en känsla 

av tillhörighet i samband med att liknande attityder föreligger inom vänskapskretsen (Field, 

2008).  
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Substansbrukande vänner kan också fungera som ett stöd i förändringsprocessen då socialt 

kapital handlar om att ungdomarna i vänskapskretsen har en ömsesidig bild av en positiv 

relation (Field, 2008). Detta innebär att de eventuellt destruktiva konsekvenserna av att 

ungdomar umgås med vänner med eget substansbruk, blir svårare för såväl dem själva som 

behandlarna att ta hänsyn till. 

Vidare beskrev respondenterna även fördelen med att förändra sammansättningen av 

vänskapskretsen så att nätverket innefattar fler som inte har ett eget substansbruk, då dessa 

vänner kan agera som stöd samt influera med sina konstruktiva normer på ungdomen. 

Respondenterna beskrev vidare ungdomar som att de genomgår en utvecklingsfas, vilket 

normalt gör att de söker sig från familjen för att bli mer självständiga samtidigt som vänner 

får en större betydelse för dem. Detta kan förstås som att ungdomen upplever att föräldrarna 

inte kan stötta, alternativt att ungdomen kanske inte vill vända sig till dem för stöd i det första 

taget, vilket tyder på ett svagt socialt kapital inom den delen av nätverket. Det kan därför vara 

så att ungdomarna lägger större vikt vid relationen till sina vänner, där det sociala kapitalet 

kan upplevas som större känslor av uppbackning. Vissa av respondenterna menade dock att 

ungdomar inte alltid inser vilket stöd föräldrarna kan utgöra, då de kanske är mer fokuserade 

på den delen i nätverket som innefattar vännerna. Om ungdomen inte upplever något stöd från 

föräldrarna så kanske föräldrarna i sin tur upplever att ungdomen inte heller vill arbeta med 

dem i förändringsprocessen. Detta kan tolkas som en risk att det sociala kapitalet försvagas då 

människor bara samarbetar när de tror att de kommer att få ut något av det (Field, 2008). Att 

behandlarna arbetar med att stärka relationen blir då ett sätt att stärka det sociala kapitalet, 

detta eftersom det uppstår genom relationer och inte är någonting personer kan erhålla utan att 

det finns andra att dela det sociala kapitalet med. Även tidigare forskning går i linje med detta 

och beskriver ett starkt socialt kapital inom familjen som mycket viktigt för att motverka 

substansbruk och kan generera bättre förutsättningar i en förändringsprocess (Wen, 2017). 

Forskning visar även att ungdomar med låg tillit till sin omgivning har större risk att bruka 

substanser (Åslund & Nilsson, 2013).  

 

Ungdomar kan ibland känna skam gentemot sina föräldrar över sitt substansbruk och en 

definition av skam är en känsla som upplevs när en person inte lever upp till sina egna eller 

omgivningens ideal (Scheff & Starrin, 2013). Vidare berättade en respondent att den upplever 

att ungdomar sällan känner skam angående substansbruket i sin vänskapskrets. Detta kan ses 

som att en ungdom vars föräldrar skäms för denne, upplever att den inte lever upp till 
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förväntningarna i familjen och då kanske vänder sig till vännerna. Här kanske det finns större 

känslor av acceptans och att de kan leva upp till förväntningarna i vänskapskretsen vilket kan 

ge generera socialt kapital för ungdomen inom den gruppen. Detta kan vidare tolkas som att 

vännerna blir ett större stöd eller trygghet (genom det starkare sociala kapitalet) för 

ungdomarna, vilket är centralt att ha i åtanke då socialt kapital är en viktig beståndsdel i det 

som bland annat innefattar formandet av självförtroende, lojalitet och trygghet i en persons liv 

(Bassani, 2007). 

 

Resultaten visar att vänner kan fylla olika funktioner för ungdomen men att brukande vänner 

oftast beskrivs som en risk och icke-brukande vänner som ett skydd i förändringsprocessen. 

Något som framkom under intervjuerna var dock att även brukande vänner kan vara 

konstruktiva för ungdomen. Detta då socialt kapital handlar om att individen genom stöd kan 

frigöra resurser att nå ett mål vilket vidare kan tolkas som att ungdomarna eventuellt finner 

mer stöd till förändring av substansbruket hos vänner som substansbrukar, vilket ibland också 

är de enda vännerna som finns i nätverket (Fields, 2008). Utifrån Fields perspektiv kan sådana 

typer av relationer enligt vissa behandlare vara väldigt destruktiva och hämma 

förändringsprocessen, medan ungdomarna själva upplever samma personer som väldigt 

konstruktiva då det är den delen i nätverket som de känner mest samhörighet med (a.a.). En 

studie visade dock att föräldrars inflytande var större när det kom till inflytande vad gäller 

substansbruket hos ungdomar med riskfyllda vänskapskretsar (Mason et al., 2016). En 

konsekvens som kan uppstå om tillit minskar kan vara att det sociala kapitalet även minskar 

(Field, 2008).  

 

Flera respondenter beskrev att ungdomar ofta har svårt att bryta med vänner trots att det kan 

gynna förändringsprocessen, detta för att de är rädda att bli ensamma och oroliga att inte hitta 

nya. Detta kan förstås som att de är bundna och sammankopplade till vännerna genom drogen 

och kanske inte vet hur, var eller på vilket sätt det är möjligt att hitta nya vänner som ger dem 

samma tillhörighet. Detta kan vidare tolkas som att genom att eventuellt bryta med hela sin 

vänskapskrets så går ungdomen miste om det sociala kapitalet i den gruppen, finns det då 

ingen annan grupp eller personer som kan fylla den luckan påverkar detta ungdomens sociala 

kapital negativt (Field, 2008).  
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Avslutningsvis beskrevs under intervjuerna skolan som en viktig arena för att bygga upp 

ungdomars nätverk. Ett problem som kan uppstå är dock att det kan finnas de som av olika 

anledningar inte går i skolan och därför har mindre förutsättningar att hitta vänner i vardagen. 

Respondenterna beskrev att de också uppmuntrar till fritidsaktiviteter eller annat som kan 

generera möjligheter till att vidga ungdomens nätverk i form av icke-brukare. Detta kan ses 

som bridging ties, vilket förklaras som att människor med ett intresse söker sig till andra med 

samma intresse och att den typen av relation är en självvald relation och kan stärka det sociala 

kapitalet (Field, 2008). Detta kan även förstås i den meningen att vissa ungdomar känner 

samhörighet till vissa vänner genom alkoholen och/eller drogen och om det tar upp en stor del 

av ens liv kan det vara svårt att se sig själv i ett nytt sammanhang. Där kan det sociala 

kapitalets vikt lysa igenom och visa hur det påverkar förändringsprocessen.  

5.6 Slutsatser 

Vår första frågeställning lyder: På vilket sätt arbetar behandlarna med nätverket i mötet med 

ungdomar? Här har vi funnit att respondenterna främst arbetar med föräldrar där de försöker 

stärka kommunikationen och därigenom stärka relationen, för att på så sätt skapa en tryggare 

miljö för ungdomen att arbeta med substansbruket. De arbetar sällan med vänner i praktiken, 

utan i det fallet handlar det mer om att diskutera hur ungdomen ska förhålla sig till sina 

vänner och få ungdomen att reflektera över relationerna som finns i sitt liv. Fokus i 

behandling, förutom att ungdomen ska bli nykter- och/eller drogfri, är att denne ska ha bra 

relationer så denne vet var den kan vända sig för stöd. Slutsatsen av vår empiri, utifrån denna 

frågeställning, har visat att respondenterna arbetar med väldigt liknande metoder. Beroende på 

vilka personer inom nätverket det rör sig om är de antingen delaktiga i den praktiska 

behandlingen, eller så arbetar behandlarna istället med att diskutera förhållningssättet till 

nätverket med ungdomen utan dessa personer på plats. 

 

Vår andra frågeställning lyder: Hur resonerar behandlarna kring nätverkets betydelse för 

ungdomars förändringsprocess mot ett minskat substansbruk och hur kan det skilja sig mellan 

föräldrar och vänner? Här har vi funnit att samtliga respondenter ansåg att föräldrar har störst 

betydelse, för att främja ungdomens förändringsprocess. Det beskrevs utgöra källa till 

motivation och stöd på hemmaplan, vilket gör processen lättare. Respondenterna tog dock upp 

att ungdomar inte alltid vill inse det och att föräldrar med egen problematik kan försvåra 

processen. De resonerade som så att om hemsituationen är konstruktiv ger det goda 
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möjligheter för ungdomens förändringsprocess. När det kom till vänner ansåg de att de har en 

stor inverkan på ungdomar vilket kan vara positivt som stöd mot nykter- och/eller drogfrihet 

men även negativt i den mening att de lättare utsätts för risksituationer. Med utgångspunkt i 

denna frågeställning är en slutsats att behandlarna var samstämmiga i nätverkets stora 

betydelse, då de upplever det som en central del i ungdomars förändringsprocess. Både 

relationerna till sina föräldrar och vänner kan vara konstruktiva eller destruktiva och antingen 

främja eller hämma förändringsprocessen, bland annat beroende på hur de förhåller sig till 

ungdomen i fråga.  

 

Vår tredje frågeställning lyder: Hur kan ungdomars möjlighet till förändring förstås utifrån 

ett perspektiv på teorin om socialt kapital? Här fann vi att relationerna och strukturen som 

ungdomen har i sitt nätverk är av betydelse. Vi har, utifrån vår empiriska data och med stöd i 

teori och forskning, tolkat att det sociala kapitalet kan vara olika starkt i olika delar av 

nätverket. Respondenterna ansåg att föräldrarna kunde erbjuda det bästa stödet och därmed 

socialt kapital. I och med att ungdomen befinner sig i en utvecklingsfas kan relationerna med 

vännerna spela stor roll i vilka personer ungdomen söker stöd hos. Den känslan av tillhörighet 

(sociala kapital) en ungdom upplever i en viss del av nätverket kan göra att denne har svårt att 

bryta med den delen, och är dessa relationer destruktiva kan det påverka 

förändringsprocessen. Vår slutsats är därmed att möjligheten till förändring ligger i de 

positiva relationerna där ungdomen upplever att denne kan inhämta stöd, och även att den 

delen av nätverket har en positiv syn på ungdomens förändringsprocess. Annars föreligger en 

risk för motsatt effekt.  

6. Diskussion 

6.1 Resultatdiskussion 

En generell slutsats är att nätverket påverkar ungdomen, och behandlarna framförde att det är 

viktigt arbeta med nätverket. Främst riktar det sig till de konstruktiva delarna i nätverket men 

beroende på sammansättningen arbetades det även med förhållningssätt till nätverket. Det 

sociala kapitalet som finns inom nätverket ligger även till grund för var stöd kan inhämtas 

under förändringsprocessen, vilket kan röra sig om föräldrar med god föräldraförmåga men 
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även andra vänner med eller utan substansbruk. Forskning har visat att så väl föräldrar som 

vänner kan ha en inverkan på en ungdom (Mason et al., 2016; Unlu, Sahin & Wan, 2014). 

  

Behandlarna förmedlade att föräldraförmåga är av betydelse för arbetet. Vi upplevde att de 

hade en väldigt positiv syn på föräldraförmåga, som i att de flesta har goda föräldraförmågor 

och kanske bara behöver lite stöd i att utveckla eller tillämpa dessa. Vi tänker att ungdomar 

som genomgår en utvecklingsfas är en ny och kanske okänd situation för föräldrar som de 

behöver stöd i att hantera. Vidare verkar det vara mer sällsynt med föräldrar som har bristande 

föräldraförmågor, men vi upplevde att när det väl sker så har det konsekvenser för ungdomen 

och arbetet med dennes förändringsprocess. Detta väcker flera frågor hos oss, bland annat om 

föräldrar som inte kan stötta sin ungdom verkligen bör tas med i behandling. Enligt lag har de 

ett vårdnadsansvar och de rekommendationer Socialstyrelsen nämner för behandling av 

personer under 18 år är ofta familjebaserade. Om det är mycket fokus på föräldrar och de inte 

kan tillgodose ungdomens behov av stöd eller visa engagemang i behandling, riskerar 

ungdomen att bli ännu mer utelämnad vilket vi tänker blir en riskfaktor. Detta speciellt då 

ungdomar ibland redan genomgår en turbulent tonårstid. 

 

Vi hade en tanke på att en stor del av arbetet kring vänner fokuserar på att förändra sin 

vänskapskrets till personer som inte brukar, men behandlarna framförde att de hjälper 

ungdomen att utforska vilka vänner som kan verka skyddande och hur de kan förhålla sig till 

de som utgör en risk. Detta sammanfaller med Best och Lubmans (2017) studie där de kom 

fram till att de ungdomar som förminskade sitt nätverk upplevde psykisk ohälsa i större 

utsträckning. Vi ser detta som positivt då vår uppfattning är att ungdomar är väldigt beroende 

av sina vänner i sitt identitetsskapande, och att det är en viktig del att känna samhörighet. En 

slutsats av detta är att ungdomar i utvecklingsfasen bryter sig loss från föräldrarna och kan 

uppleva mer frihet bland sina vänner då föräldrar ofta har en kontrollerande roll och i takt 

med deras sökande efter självständighet är det naturligt att vända sig till de som är lite mer 

”fria”.  

 

Vi fann temat kring hur det sociala kapitalet kan användas av ungdomar i sina 

vänskapskretsar speciellt intressant då metoder och förhållningssätt kring dem har skiljt sig. 

Det har varit särskild intressant att finna de underliggande meningarna ”mellan raderna” i 

respondenternas svar, för att urskilja det sociala kapitalets betydelse. Generellt går det utifrån 

föreliggande studie att säga att ungdomar vill passa in, känna samhörighet och undvika 
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utanförskap, varför ett perspektiv på socialt kapital kan bidra med hur deras fas av 

identitetsskapande kan förstås. Vi tänker att ungdomar kan gynnas av att ha många sociala 

kontakter i olika delar av nätverket i den mening att ju fler personer som finns, desto större är 

chansen att någon av dessa kan påverka ungdomen till att bli drogfri. 

6.2 Teori- och metoddiskussion 

Vad gäller våra teoretiska angreppspunkter, skulle studiens resultat möjligen kunna skilja sig 

om andra teorier hade valts. Det kan finnas andra teoretiska perspektiv som belyser 

sociologiska och psykosociala faktorer som är av vikt för att kunna förstå ungdomars 

möjlighet till förändring. En annan möjlighet är att det finns teorier som närmare redovisar 

hur ungdomars vänskapskretsar påverkar dem, då Bronfenbrenner (1996) ur ett 

utvecklingsekologiskt perspektiv till stor del utgår från uppväxten i relation till familjen. 

Någonting som dock är anmärkningsvärt i är att denna teoretiska angreppspunkt förklarar hur 

och varför familjen/föräldrarna är så centrala i en ungdoms utvecklingsprocess, men samtidigt 

förklarar hur exempelvis vänskapskretsar också är en stor del i hur ungdomar formar sin 

identitet. Vad gäller teorin gällande socialt kapital har vi valt ett perspektiv av många, varför 

det finns flera möjliga resonemang kring begreppet vi inte använt oss av i vår studie. 

Perspektiven skiljer sig möjligen inte avsevärt då de ändå har liknande tankebanor vad gäller 

sociologiska processer, i och med detta anser vi att Fields (2008) perspektiv på socialt kapital 

har lämpat sig väl då författaren tydliggjort de resonemang som en gång i tiden myntades av 

Bourdieu. 

 

Vidare diskussion berör vårt metodval, där vi ansett att en kvalitativ metod med 

semistrukturerade intervjuer har varit lämplig för att kunna följa vår studies syfte. Vi hade 

kunnat genomföra en kvalitativ studie med annat än semistrukturerade och individuella 

intervjuer men upplever ändå att det är den utformningen på datainsamling vi har känt oss 

bekväma och personligt intresserade av att göra. Vi hade också kunnat välja att istället göra en 

kvantitativ studie genom att exempelvis dela ut enkäter där respondenterna besvarar frågor, 

varpå vi hade kunnat få andra resultat än de som framkommit i föreliggande studie. Någonting 

att beakta i detta resonemang är att en kvantitativ studie i ett sådant fall till största sannolikhet 

hade grundat sig i ett annat syfte, andra frågeställningar och andra frågor för respondenterna 

att besvara då de två forskningsmetoderna inte har samma utgångspunkter och mål. 

Möjligheten att generalisera skulle också kunna vara större med ett kvantitativt angreppssätt 
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då enkäter lättare kan nå ut till större populationer. Tillförlitligheten (att studien går att göra 

om av andra men samtidigt få liknande resultat) har för det första stärkts genom att våra 

respondenter generellt uppgav liknande svar, och för det andra att våra resultat tydligt går i 

linje med vad tidigare forskning sagt (Kvale & Brinkmann, 2014). Trots detta har vi ändå 

kunnat uppmärksamma skillnader i hur behandlarna resonerar kring sitt arbete, vilket även det 

varit en fängslande del i sammanställningen av resultatet. Vidare kan redovisningen av vår 

studies resultat uppfattas ha en transparens då vi använt oss av citat, detta för att läsaren 

lättare ska kunna följa med och få en vidare förståelse för kontexten (a.a.). 

 

Det finns alltså argument för hur såväl teoretiska som metodologiska val hade kunnat göras 

annorlunda i vår studie, men vår sammanfattade bedömning är nu i efterhand att det har passat 

väl in på vår initiala tanke om hur vi ville genomföra studien. Vad gäller studiens 

överförbarhet upplever vi utifrån Brymans (2011) beskrivning av det, som att det inte är helt 

lätt att generalisera till en större population då semistrukturerade intervjuer är kontextuella 

och vi har utgått från ett begränsat geografiskt område. Vi anser att föreliggande studie ändå 

har en möjlighet att kunna visa behandlare hur ungdomars nätverk och sociala kapital kan ha 

betydelse för möjligheten till förändring av ett substansbruk. Även om det inte går att säga att 

alla resultat kan appliceras på alla ungdomar med ett substansbruk, har vi ändå ämnat väcka 

intresse och vidare tankar för hur arbetet med målgruppen kan se ut. 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 

Avslutningsvis har våra resultat visat att nätverket och det sociala kapitalet har en stor 

betydelse för ungdomars förändringsprocess, och att arbetet med nätverket skiljer sig både 

mellan olika behandlare men beror även på de individuella förhållandena och 

förutsättningarna hos varje ungdom. Då vi av etiska skäl valde att inte intervjua ungdomar i 

vår studie, tänker vi att förslag på vidare forskning skulle kunna visa deras perspektiv för att 

visa hur de själva upplever nätverkets betydelse. För att sådan forskning skulle bli etiskt 

försvarbar kan den dels vara kvantitativ i form av enkäter, detta för att ungdomarna då blir 

mer anonyma och risken att de känner sig utelämnade blir mindre. Enkäterna skulle vidare 

kunna besvaras av ungdomar som avslutat sin behandling och inte under tillfället genomgår 

den processen, även detta av etiska principer. Fortsatt forskning skulle även kunna behandla 

hur föräldraförmåga, ett tema vi funnit särskilt intressant, mer djupgående kan ha betydelse 

för ungdomars förändringsprocess. Det finns mycket tidigare forskning på substansbruk, 
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ungdomar och socialt kapital men en väldigt stor del av det fältet utgörs av ungdomar som 

inte genomgår behandling, varför även studier med den målgruppen skulle vara fördelaktigt 

för att förstå deras möjlighet till förändring. 
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Bilaga 1 - Intervjuguide 

 

Bakgrund 
· Befattning 

· Utbildning 

· Erfarenhet i arbetet med ungdomar (antal år + typ av arbete) 

 

Arbetet med nätverket 
·         På vilket sätt arbetar enheten med nätverket i behandlingen? (metoder, 

förhållningssätt) 

o arbetar ni på olika sätt när det kommer till familj/vänner? 

·         Finns det gånger där nätverket är en central del i behandlingen? 

o När – på vilka grunder? 

·         Finns det gånger när det inte arbetas med nätverket, varför? 

o Vilka ser du som största möjligheter/hindren för det? 

·         Finns det positiva saker med att arbeta med nätverket? 

o  Har du exempel på positiva saker som hänt för en klient i samband med 

nätverksarbete? 

·         Finns det negativa saker med att arbeta med nätverket? 

o Har du exempel på negativa saker som hänt för en klient i samband med 

nätverksarbete? 

o När tänker du att det kan stjälpa att arbeta med nätverket? 

·         Vad anser du om att arbeta med andra delar av nätverket? 

o känner du att det finns möjligheter i arbetet att ta kontakt med delar av 

nätverket som inte är familjen? 

o positivt/negativt? 

 

Ungdomars förändringsarbete i relation till nätverk och socialt kapital 
·         Upplever du att det sociala nätverket, både familj och vänner, påverkar 

förändringsarbetet – på vilket sätt? På olika sätt? 

·         Har du sett hur nätverken stöttar/stjälper en ungdom i förändringsarbetet gällande 

substansbruk? 

o   På vilket sätt? Har du något exempel på det? 

·         Vilka faktorer upplever du som betydelsefulla i förändringsarbetet? 

·         Hur upplever att du ungdomars influenser från vänner påverkar förändringsarbetet? 

o vänner som är brukare 

o vänner som är icke-brukare 

·         Hur upplever du ungdomars vilja att förändra sitt nätverk för att det ska gynna 

behandlingen? 

o för ungdomen personliga hinder/möjligheter för ett förändrat nätverk? 

·         Hur upplever du ungdomars insikt när det kommer till ett stödjande/stjälpande 

nätverk? 

·         Kan du uppmärksamma skillnader i betydelsen av de olika delarna i nätverket när det 

kommer till ungdomarnas åldrar? 

o vad tror du det beror på? 

·         Vad ser du för möjligheter/hinder med att arbeta med ungdomens nätverk i form av 

vänner? 

·         Vad ser du för möjligheter/hinder med att arbeta med ungdomens nätverk i form av 

familj? 
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·         Uppmärksammar du skillnader i hur ungdomarna värdesätter de olika delarna av 

nätverken i samband med behandling? 

·         Hur upplever du att nätverket påverkar ungdomars förutsättningar till förändring? 

o har du exempel på när nätverket i sig (familj och/eller vänner) genererat sämre 

förutsättningar? 

§  på vilket sätt? 

o har du exempel på när nätverket i sig (familj och/eller vänner) genererat goda 

förutsättningar? 

§  på vilket sätt? 

·         Hur ställer sig ungdomarna själva till att involvera familjen i förändringsarbetet? 

·         Hur ställer sig ungdomarna själva till att involvera vänner i förändringsarbetet? 

·         Har du någon gång upplevt att nätverket hade behövts arbetas med men möjligheten 

inte fanns? 

o   vilka ser du som största möjligheter/hindren för det? 

o   vilken del av nätverket anser du är viktigast att arbeta med? 

 

Avslutning 
·         Finns det något du vill tillägga, förtydliga eller berätta innan vi avrundar? 

·         Om du undrar över något, ångrar din medverkan eller vill lägga till något kan du höra 

av dig till oss (kontaktuppgifter på informationsbladet) 
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Bilaga 2 - informationsbrev 

Vi heter Johanna och Elisabeth och skriver under denna termin vår C-uppsats på institutionen 

för socialt arbete vid Stockholms universitet. Forskning visar att ungdomar påverkas av sitt 

sociala nätverk och enligt Socialstyrelsen tas familjen oftast med när det gäller yngre 

ungdomar i behandling för substansbruk. När ungdomen blir äldre får dock även vänner stort 

inflytande och forskningen visar att ungdomen i större utsträckning känner en starkare 

tillhörighet till sina valda sociala nätverk. Vi är därför nyfikna på hur socionomerna arbetar 

med nätverket i substansbruksbehandling. 

  

Från denna bakgrund är vårt syfte att undersöka hur socionomerna arbetar och på vilket sätt 

ungdomars nätverk påverkar förutsättningarna i behandling för substansbruk samt belysa det 

sociala kapitalets inverkan på deras förändringsarbete. Vi önskar att komma i kontakt med en 

socionom hos er som under en längre period arbetat med behandling för ungdomar och genom 

en intervju kan bidra med perspektiv kring deras nätverk. 

  

Vi beräknar att intervjun kommer pågå under ca 45–60 minuter och kommer genomföras av 

en av oss två. Vi är flexibla i den mening att vi kan ses när och där det bäst passar dig som 

respondent. Intervjun kommer spelas in för att senare transkriberas och de uppgifter som 

framkommer om dig eller brukarna så som exempelvis namn, kön och plats kommer att 

anonymiseras. Detta för din skull så att det inte ska gå att lista ut vem vi intervjuat och var. 

Deltagandet är frivilligt och du har när som helst rätt att avbryta din medverkan eller återkalla 

ditt samtycke, utan att behöva ge anledning till varför. 

  

Vi hoppas att ni kan ta er tid att hjälpa oss i detta trots att vi förstår att ni har fullt upp. 

  

  

Tack på förhand, 

  

Vänliga hälsningar 

  

Johanna Jacobsson 

kontaktuppgifter 

 

Elisabeth Hogevik 

kontaktuppgifter 
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Bilaga 3 - samtyckesbrev 
 

Informations- och samtyckesbrev 

 

Först och främst vill vi rikta ett stort tack för att du vill medverka i vår studie! Följande 

information redovisar syftet med vår studie samt de etiska riktlinjer vi förhåller oss till. 

 

I takt med att ungdomar växer upp kan de olika delarna i deras nätverk förändras/få nya 

betydelser för beteendet och vanorna. Vi är därför nyfikna på hur socionomer tänker kring att 

arbeta med nätverket i substansbruksbehandling. Därför vill vi intervjua dig om detta, då du 

har erfarenhet av ungdomar i behandling för substansbruk. 

 

Vi beräknar att intervjun kommer pågå under ca 45–60 minuter och vi kommer spela in 

intervjun för att senare transkribera den. De uppgifter som under intervjun framkommer om 

dig eller brukarna så som namn, kön och plats kommer att anonymiseras. Deltagandet är 

frivilligt och du har när som helst rätt att avbryta din medverkan eller återkalla ditt samtycke, 

utan att behöva ge anledning till varför. Du behöver heller inte svara på frågor du inte är 

bekväm med och kommer erbjudas möjlighet att lämna synpunkter på den transkriberade 

slutprodukten om det är något du känner att du vill ändra eller ta bort. Intervjumaterialet 

kommer behandlas konfidentiellt, det vill säga att de endast hanteras av oss två, vår 

handledare och eventuellt vår examinator. Materialet förvaras på ett säkert sätt så inga 

obehöriga får tillgång till det och efter studien är klar kommer inspelningarna raderas. 

 

Om du har ett intresse av att sedan läsa den färdiga uppsatsen kan vi skicka den till dig. 

 

Tack för att du vill delta i vår studie! 

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss; 

 

Johanna Jacobsson 

kontaktuppgifter  

 

Elisabeth Hogevik 

kontaktuppgifter 

 

 

 

Härmed samtycker jag att bli intervjuad enligt ovan nämnda kriterier 

 

Ort och datum: ___________________________________      

   

Namnunderskrift: _________________________________ 

 

Namnförtydligande: ________________________________ 
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