
 

 

 
 

 

 

 

 
 

          Att göra nya val 
– Om nätverkets delaktighet i ungdomars väg ut ur missbruk  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socialhögskolan           Av: Lisa Koser 

– Institutionen för socialt arbete          Handledare: Ulla Forinder 

Masteruppsats  

30 hp, vt 2009 



 

 

To make new choices  

 
- The network’s involvement in the process of young drug addicts´ 

leaving abuse 

 

 

Lisa Koser 

 

 

Abstract 

 
The aim of this study was to examine how young people, who have been treated for 

their misuse and/or to learn to handle a parent's misuse, portrayed the network's 

implication in their wishes about improving their lives, to make new choices. The 

network included members of nuclear family, relatives, important persons at 

school/work and friends. The ―professional network‖ (therapists and social workers) 

also became a part in the young people's life during a period. The main issues of this 

study concerned differences in their experiences of the young persons´ network 

relationships in before, during and after completed treatment. And also what has been 

important in the treatment. The most important result of the study shows that despite 

that all the young people have had experiences of difficult problems and life relations 

nevertheless came to improve their life conditions. The process of change, for several 

of the young people, took place during a long period of time, sometimes several years. 

The most important aspect in this process was the own will to change. The study shows 

a significant change in the composition of the network. From the time of drug abuse 

friends of the same age were the most important persons in the network. But the 

relationships with the family network did improve and was experienced as important 

after the completion of the drug abuse, also when the youth was over 18 years of age. 

When the treatment was connected to a network perspective the youths´ social 

networks came to play a more important role after completed treatment. And thus, 

when there was no network approach the youth often stood entirely alone, lacking 

support from both family and ―the professional network‖. Other important factors in the 

treatment concerned the relationship between the youth and the professional, where 

private consultations played an important role. It was likewise important that the 

professional made it possible for the youth and other members of the family network to 

start a dialogue about problems in the life situation of the youth. The fact, furthermore, 

that other related persons outside the core family has been invited to conversations, did 

also contribute to a positive outcome of the process. 

 

Keywords: network, social network, substance abuse, youth/adolescent and 

substance abuse, qualitative study. 
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Inledning 
 

Två systrar ringde en gång en sen eftermiddag och bad om hjälp. I två års tid hade vi 

träffats genom mitt jobb som socionom i öppenvården. Kontakten hade varit 

individinriktad och mestadels bestått av att gå och fika, att skjutsa iväg dem till skolan, 

att ibland äta på restaurang och att åka bil. Både jag och den kollega som också 

träffade flickorna hade känt oss som toppensocialarbetare. Vi var två viktiga personer. 

Dessutom var vi av båda könen, som en mamma och pappa. Inte någonsin hade vi tänkt 

att vi skulle ha behövt dra in systrarnas nätverk. Nätverket bestod främst av oss som två 

stabila vuxenkontakter. Den gången, när systrarna öppnade sina hjärtan och bjöd med 

oss till deras verklighet, förstod jag hur liten del jag som socialarbetare kunde ha i 

människors liv. I systrarnas hem, just vid det tillfället, just den gången då de fått nog 

och bad om hjälp, fann vi flickornas pappa ihopkrupen vid ett element i deras 

vardagsrum. Jag glömmer aldrig den pappan. Hur rädd han var just då när vi kom in. 

Hur han befann sig i sin egen värld, onåbar för oss andra. Jag gömmer aldrig hur rädd 

jag själv var. Skulle han hoppa på mig? Skulle han hoppa på flickorna? Jag glömmer 

heller aldrig flickornas ömhet för sin pappa just då. Hur storasyster satte sig bredvid 

och hur lillasyster gick ut i köket och hämtade en liten bok med telefonnummer. Oron i 

deras blickar var borta och de var lugna. De visste vad de skulle göra. Flickorna var 

13 och 15 år gamla. De hade aldrig haft en mamma och var uppvuxna med sin psykiskt 

sjuka pappa och det här var deras verklighet. Pappa var pappa med sin sjukdom även 

om han nu var en liten pappa som var rädd och flickorna var stora flickor som tog 

hand om sin pappa. Först då förstod jag hur det kom sig att de här flickorna sällan gick 

till skolan eller att de i de vuxnas ögon kunde betraktas som aggressiva och destruktiva. 

Jag lärde mig någonting. Sammanhanget en individ befinner sig i har betydelse. Hur 

individen sedan hanterar sina upplevelser skiljer sig åt.  

Bakgrund 
 

Denna studie handlar om människors sammanhang. Sammanhanget kan beskrivas som 

en människas nätverk och omfattar många olika slags relationer. En del av dessa 

relationer kan ha stor påverkan, till exempel de ett barn har med sina föräldrar. Ju äldre 

barnet blir desto fler sammanhang befinner han/hon sig i som också kommer att 

påverka barnet. Jag har i denna studie valt att ta del av berättelser beskrivna av 

ungdomar som haft kontakt med en missbruksmottagning pga. eget missbruk och/eller 

anhörigs missbruk. Berättelserna har i studien handlat om ungdomarnas syn på det 

sammanhang de befunnit sig i och vilken betydelse relationerna med andra i deras 

nätverk kommit att ha, i ungdomarnas väg ur ett missbruk. 

 

Det finns många perspektiv som kan användas i förståelsen av en individs drog- och 

alkoholmissbruk. Skårner (2001:3) som forskat kring vuxna med ett narkotikamissbruk 

lyfter fram hur viktigt det är att se till flera perspektiv. En människas drogbruk påverkar 

både livssituationen som denne befinner sig i och de människor som finns runt 

personen, dvs. det sociala nätverket (ibid). Även Lilja och Larsson (2003:31) som gjort 

en kunskapsöversikt kring ungdomar som använder alkohol och droger lyfter fram 

betydelsen av att se till flera perspektiv. Författarna menar att ett mer multidimen-

sionellt perspektiv, där hänsyn tas till flera betydelsefulla faktorer kring en individ, 
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också har stöd i forskning kring missbruk och behandling (ibid, refererar till Patton, 

1990; Brook et al., 1990; Hutchison, 1999:16–23). Jag har i denna studie inspirerats av 

Skårners avhandling (2001) som har det sociala nätverket i fokus när det gäller 

missbruk. Det sociala nätverket skulle kunna ses som ett sätt att närma sig ett mer 

multidimensionellt perspektiv. Ett sådant intresserar sig för en individs olika relationer 

och upplevelser av dessa. Skårner utgick från individen i förhållande till sitt 

sammanhang och lyfte fram relationella faktorer som dels kunde vara en bakgrund till 

ett drogbruk, dels en konsekvens av ett drogbruk. Även när en individ slutar med sitt 

missbruk blir ett perspektiv som ser till relation och nätverk intressant. Relation och 

nätverk kan handla om att nya människor kommer in i en individs liv, t ex i form av 

drogfria kompisar. Även tidigare relationer som upplevts problematiska kan förändras 

och upplevas som betydelsefulla och utgöra ett viktigt stöd i processen ut ur ett 

missbruk (ibid).  

 

De sociala sammanhangen som är i fokus i denna studie handlar om relationer i det 

sociala nätverket kring en individ. Jag har valt att använda mig av begreppet nätverk. 

Nätverket omfattar både informella relationer i form av familj, släkt, kompisar, skola, 

arbete och övriga, t ex kontakter med personal inom en fritidsverksamhet. Nätverket 

omfattar även formella relationer som rör det professionella1 stödnätverket i form av 

socialsekreterare, terapeuter och/eller andra professionella. Jag har intresserat mig för 

om relationerna i nätverket har haft någon betydelse för ungdomarnas val att leva 

drogfritt och på vilket sätt kan detta förstås i så fall? När ungdomen kom i kontakt med 

myndighetsfältet, t ex i form av socialtjänsten, kom även det professionella stöd-

nätverket in i deras liv. Vilka upplevelser hade ungdomarna av detta nätverk och vilken 

betydelse fick det i deras väg att leva ett drogfritt liv? I denna studie omfattar det 

professionella stödnätverket i huvudsak missbruksmottagningen MiniMaria Botkyrka2. 

Mottagningen vänder sig till ungdomar i Botkyrka kommun som bedöms ha bekymmer 

kring missbruk, antingen ett eget och/eller hos en anhörig. Cirka 65 ungdomar kommer 

årligen i kontakt med mottagningen3 vilket motsvarar drygt en procent av andelen 

ungdomar mellan 13–17 år i Botkyrka kommun (Statistiska centralbyrån, 2007). 

Anledningen till att en ungdom har kontakt med en missbruksmottagning kan röra oro 

från anhöriga, skolan eller socialtjänstens utredningsenhet. Ibland söker även en 

ungdom själv hjälp. För att kunna beskriva hur ungdomarna uppfattade hur relationerna 

i nätverket kom att förändras, har studien också haft ett tidsperspektiv. Med detta menas 

att använda tidsperioder som utgått från nutid och dåtid, dvs. hur det såg ut innan 

socialtjänsten kom in i ungdomarnas liv och vilka förändringar ungdomarna upplevde 

efter att kontakten avslutats med socialtjänsten. Även framtidsbeskrivningar som 

handlat om önskningar för sig själva och för sina relationer i nätverken har varit viktiga.  

                                                 
1
  Degner och Henriksen (2007) använder ordet stödpersoner men jag har för tydlighetens skull 

valt begreppet professionell för att tydliggöra skillnader mellan det sociala nätverket och det 

professionella stödnätverket. 
2
 MiniMaria Botkyrka är en missbruksmottagning som erbjuder råd, stöd och behandling där 

landsting och socialtjänst samverkar. Majoriteten av personalen har någon form av 

psykoterapeutisk vidareutbildning. Under perioden som studien gjordes fanns även en 

barnpsykiatriker knuten till MiniMaria. Mottagningen har inget myndighetsansvar och arbetar 

på uppdrag från socialsekreterare på utredningsenheten, skolor eller pga. att familjer själva 

söker stöd. MiniMaria har även tillgång till Maria Ungdom, landstingsdelen, gällande 

avgiftningsmöjligheter m.m. 
3
 Informationen kommer från sektionschef Lena Holmström, MiniMaria Botkyrka, verksamhets-

beskrivning 2007. 
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Valet av MiniMaria bestämdes av att jag ville använda mig av en sektion med en stöd- 

och behandlingsinriktning. Jag har utgått från det sociala nätverket kring ungdomarna 

där jag sett det professionella stödnätverket som en del i det sociala nätverket. 

 

Mitt eget intresse för forskningsämnet har bl a sin grund i min professionella väg som 

socionom de senaste tolv åren. Jag har varit verksam som behandlare och numera 

familjebehandlare i öppenvården för ungdomar inom socialtjänsten. Under flera år har 

jag också arbetat som gruppledare för anhörigprogram för ungdomar som har en 

förälder som utvecklat ett beroende. Ungdomarna jag mötte i anhörigprogrammen var 

ofta själva aktuella inom socialtjänsten på grund av eget missbruk, utagerande beteende 

med till exempel aggressivitet och kriminalitet. Ungdomarnas band till sitt nätverk i 

form av familj, släkt, kompisar och skola och hur relationerna såg ut i nätverket, fick 

betydelse för hur ungdomarna mådde på olika sätt. Komplexiteten som fanns i 

ungdomarnas berättelser, visade också på att relationerna till omgivningen i allra högsta 

grad var närvarande, oavsett om de beskrevs som positiva eller negativa. I en kvalitativ 

studie som jag gjorde 2006 i en vidareutbildning i familjeterapi intervjuades sex 

socialsekreterare på en utredningsenhet för ungdomar i Botkyrka kommun (Koser, 

2006). Studien undersökte familjeperspektivet i det sociala arbetet. Trots social-

sekreterarnas beskrivningar att de utgick från ett familje- och nätverksperspektiv, 

träffade de i praktiken främst ungdomarnas mödrar. Ofta uteslöts även syskon och fäder 

och andra anhöriga i samband med utredningsarbetet. Denna bild bekräftas också i 

forskning av utredningar inom socialtjänsten där man sett att fäder oftast är osynliga i 

utredningarna (Petersson, 2006: 51). Utifrån denna studie och mina erfarenheter från 

öppenvården och anhörigprogrammen, väcktes mitt intresse att fortsätta undersöka 

sammanhangens betydelse för den enskilde individen.  

 

Denna studie avser inte att mäta effekter av behandlingen. Studien intresserar sig för 

förståelsen kring livsvillkor och de sammanhang som ungdomarna berättar om och 

nätverkets betydelse i vägen ur ett missbruk. Degner och Henriksson (2007:88) 

diskuterar hur det inom ungdoms- och vuxenvården alltmer fokuseras kring metoder 

och effektmätningar som huvudsaklig förändringsagent och menar att detta motsägs 

inom psykoterapiforskningen. Sandell (2004:1418) hänvisar till Lamberts (1994) psy-

koterapiforskning som beskrevs i boken ‖Handbook of psychotherapy and behavior 

change‖ där Lambert (2004) konstaterade att metoden beräknades stå för en liten del 

när det gäller behandlingsutfall och variation. Den största förändringsagenten som var 

kopplat till behandlingsutfallet, rörde ‖icke-specificerade‖ eller ‖gemensamma fak-

torer‖. De gemensamma faktorerna handlade till exempel om motivation, hur hoppfull 

och förväntansfull klienten var, förmågan att relatera till andra människor och ibland 

eventuella personlighetsstörningar. Det kunde också handla om externa resurser, till 

exempel stöd från klientens nätverk samt hur det såg ut gällande livssituationen. Även 

den terapeutiska alliansen påverkade behandlingsprocessen (Sandell, ibid; Degner & 

Henriksson, ibid). 4 

                                                 
4
 Kritik har riktats mot forskares användning av Lamberts tidigare studie. Enligt till exempel 

Bengt E. Westling (2004) fil dr, docent i klinisk psykologi m m och programansvarig för 

psykoterapeututbildningen vid institutionen för psykologi, Uppsala universitet, betonar Lambert 

numera mer de specifika psykoterapiteknikernas betydelse och mindre de icke-specifika 

faktorerna. Relationsfaktorn förklaras mellan 7 och 17 % av variansen i senaste upplagan i 

jämförelse mot tidigare 30 %. Westling menar att det är missvisande att hänvisa de gamla 

siffrorna från den 4:e utgåvan från 1994 då det finns en 5:e utgåva från 2004 (ibid: 1641). 
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Denna studie önskar lyfta fram ett perspektiv som utgår från människor som har 

erfarenheter av ett stöd- och behandlingsarbete. Socialstyrelsen poängterar betydelsen 

av det självupplevda perspektivet som ett komplement till annan form av forskning 

(SOU, 2008:18). Den evidensbaserade praktiken omfattar både brukarens erfarenheter, 

expertkunskap och tillgänglig kunskap från forskning. Brukarens erfarenheter är 

viktiga. Dessa erfarenheter kan systematiseras och också bidra till kunskapsutveckling 

om behov av metoder inom socialt arbete. Erfarenheterna kan också lyfta fram vilka 

omgivande faktorer som kan ha betydelse (ibid). 

 

Studien har skrivits inom ramen för ett Forsknings- och utvecklingsprojekt vid FoU-

Södertörn under 2007–2008. 

Problemformulering 
 

Studien fokuserar på vilket sätt om och i vilken utsträckning ungdomar upplever att 

relationer i nätverket kan ha betydelse för den enskilde individen vid kontakten med en 

missbruksmottagning. Mitt forskningsintresse utgår från ungdomarnas egna röster och 

tankar kring vilken betydelse de ger sitt nätverk under deras väg ut ur ett missbruk.  

Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med studien är att få en ökad förståelse för och kunskap om vilken betydelse 

ungdomar ger sitt nätverk i vägen ut ur ett missbruk.  

 

Syftet kommer att besvaras genom följande frågeställningar: 

 

 Hur beskriver ungdomarna sin livssituation och relationerna i sitt sociala 

nätverk innan det professionella stödnätverket kom in i deras liv? 

 

 Vilka erfarenheter har ungdomarna av det professionella stödnätverkets inträde 

i deras liv? 

 

 Vilka inslag i ungdomarnas berättelser rör vändpunkter i deras liv och hur har 

dessa vändpunkter påverkat valet att leva drogfritt/nyktert?  

 

 Vilken roll och betydelse tillskriver ungdomarna det sociala nätverket samt det 

professionella stödnätverket i vägen ut ur ett missbruk? 

 

 Vad blir betydelsefullt för fortsatt drogfrihet och tankar om framtiden? 

Studiens disposition 
 

Studien omfattar först en inledning med bakgrund, syfte och frågeställningar. Därefter 

följer en genomgång av tidigare forskning som dels omfattar en genomgång av 

forskning som rör risk- och skyddsfaktorer och resiliens gällande barn och ungdomar 

och dels forskning som rör studier som handlar om nätverk. Efter avsnittet om tidigare 

forskning följer teoretiska utgångspunkter som omfattar begrepp från nätverks-

forskningen och teorier om det sociala nätverkets påverkan. Teoretiska utgångspunkter 
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omfattar också teorier om hälsa. Metodavsnittet omfattar uppläggning och genom-

förande av studien. I avsnittet därefter redogörs resultatredovisningen och analysen av 

resultatet. Det sista avsnittet omfattar sammanfattande slutsatser av de viktigaste 

resultaten. 

Centrala begrepp 
 

Studien tar upp flera begrepp som rör nätverk. Nedan följer definitioner kring de mest 

centrala begreppen i denna studie. Studiens fokus rör både begrepp kopplat till nätverk 

och sådana som utgår från ett hälsofrämjande perspektiv. Ett sådant undersöker 

människors förmåga att leva ett bra liv, trots svåra livserfarenheter. De begrepp jag 

främst använt mig av som rör hälsofrämjande, har jag hämtat från resiliensforskning (se 

till exempel Helmen Borge, 2005). 

 

Begrepp kopplat till nätverk 

 
Socialt nätverk – i denna studie används begreppet utifrån intervjupersonernas subjek-

tiva bedömning av vilka personer som spelar roll (Skårner, 2001:35) för dem och 

grupperas in i områdena familj, släkt, kompisar, skola, arbete och professionella. I 

studien har grupperingen gjorts i form av en nätverkskarta (se bilaga 3). Begreppet 

socialt nätverk kan användas för att till exempel studera mönster av relationer 

(Svedhem, 1991:14). 

 

Professionellt stödnätverk – definitionen rör personal som finns inom socialtjänsten, 

barn- och ungdomspsykiatrin, sjukvården, institutionsvården, kontaktpersoner, 

terapeuter etc. Det professionella stödnätverket kan sägas innefatta en del som rör 

relationen mellan behandlare/klient som handlar om närhet, samarbete, förtroende och 

tillit (Skårner, 2001: 222, refererar till Perlman, 1979; Winstead et al., 1988; Yalom, 

1990; Hessle 1995, 1997, Jenner, 1992; Bernler et al., 1993; Payne, 1996; Wrangsjö, 

1997; Näsholm & Melin, 1998; Cajvert, 1998; Blomqvist, 1999; Lennéer Axelsson & 

Thylefors, 1999; Bernler & Johansson, 2001). Kännetecknande drag för 

behandlarrelationen rör ojämlikheten, dvs. att relationen omfattar ett maktförhållande. 

Klienten är i en ställning av beroende där behandlaren kan ses både utifrån en 

maktposition av formell karaktär men också informell (Skårner, ibid: 223, refererar till 

Jenner, ibid; Bernler & Johansson, ibid). Relationen är både yrkesmässig och har en 

innebörd av medmänsklighet samt är avgränsad tidsmässigt, dvs. den bör avslutas vilket 

skiljer den från privata relationer (Skårner, ibid). 

 

Nätverksperspektiv – i studien används detta för att beskriva ett perspektiv som 

intresserar sig för sammanhangen kring en individ, dvs. de personer och relationer som 

en individ har med andra i sitt nätverk. 

 

Nätverksberättelse – en berättelse som handlar om subjektiva upplevelser av relationer 

runt en individ. Det kan handla om relationer i en familj, släkt, skola, det professionella 

stödnätverket samt övriga kontakter, t ex med en fritidsledare inom en 

fritidsverksamhet. Berättelserna kan gälla dåtid, nutid, framtid.   

 

Subjektivt och objektivt nätverk – Forsberg och Wallmark (2002:46) beskriver att det 

subjektiva nätverket utgår från den enskilda individens uppfattning om vilka som har 
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betydelse för henne. Ett objektivt nätverk kan beskrivas utifrån ett hypotetiskt 

perspektiv då nätverk är rörliga och föränderliga. Användbarheten av ett sådant 

perspektiv skulle kunna ses inom till exempel sociologin m.m. (ibid). 

 

Formella och informella relationer – formella relationer rör relationer till det profes-

sionella nätverket i form av myndighetspersoner och behandlare. Informella relationer 

rör relationer till familj, kompisar, släkt, skola, arbete och övriga kontakter (Klefbeck & 

Ogden, 2003). Klefbeck och Ogden lyfter fram att när det informella nätverket inte 

finns tillgängligt för en individ, till exempel vid kriminalitet eller långvarigt missbruk, 

kommer det formella nätverket att ta en allt större plats (ibid: 62 ff). 

 

Hälsofrämjande begrepp 

 
Resiliens – begreppet är lånat från engelskans resilience och det finns ingen 

översättning som omfattar det engelska ordets innebörd. De alternativ som ibland 

används handlar om motståndskraft och bemästring (Helmen Borge, 2005:10). I ord-

böcker och som engelskt vardagsspråk används resiliens om fenomen som är både 

fysiska och mänskliga och enligt Oxford Combined Dictionary, 1993, som Helmen 

Borge hänvisar till, kan begreppet översättas som ”att både återgå till en ursprunglig 

form efter en fysisk belastning och den mänskliga förmågan att återvinna hälsan” (s. 

11). Nationalencyklopedins definition beskriver resiliens som ‖eftergivenhet, elastici-

tet (Nationalencyklopedin)
5
. Lagerberg och Sundelin (2003:379) använder sig av ordet 

motståndskraft och beskriver resiliens som en förmåga att ‖komma igen‖; som 

återstudsningsförmåga. 

 

Motståndskraft – används ibland synonymt med begreppet resiliens men är inte 

heltäckande enligt Helmen Borge då begreppet har tonvikt på det som är ‖i barnet‖ mer 

än ‖i miljön‖ (ibid:11). Gjaerum et al., (1998:38 ff) använder sig dock av begreppet 

motståndskraft synonymt med resiliens och definierar det som att det handlar om vad 

det är som gör att det trots svåra förhållanden ändå går bra för vissa barn. 

 

‖Maskrosbarn‖ - kan beskrivas som ett mer populistiskt begrepp (Helmen Borge, ibid) 

och rör barns förmåga att klara sig trots svåra livserfarenheter (Nationalencyklopedin). 

 

Bemästrande - (engelska ordet är ‖coping‖) skiljer sig från ordet resiliens då det baseras 

mer på lärande som kan ske både genom undervisning och i mer organiserade former. 

Lärandet kan förebygga till exempel problem i framtiden kopplat till skolan och 

samhället (Helmen Borge, ibid).  

 

Skyddsfaktorer – faktorer som ökar möjligheten för barn/ungdomar att utvecklas utan 

problembeteenden eller andra svårigheter som rör anpassningar som vuxna (Ferrer-

Wreder et al., 2005: 27). 

 

Salutogent perspektiv och KASAM är begrepp som utvecklades av Antonovsky (2005). 

Salutogenes kommer från begreppet salus (hälsa) och genesis (ursprung) (National-

encyklopedin). Fokus är vilka faktorer som är hälsofrämjande. Var en person befinner 

sig när det gäller frisk-sjuk kan beskrivas genom begreppet KASAM (det begrepp som 

                                                 
5
Även inom biologin används begreppet och innebär ekologisk resiliens som handlar om ett 

ekosystems möjligheter att trots störningar kunna återhämta sig efter detta (ibid). 
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används i svensk litteratur), dvs en känsla av sammanhang. Antonovsky menade att 

begreppet KASAM var användbart i förståelsen av hur människor klarar av svåra 

påfrestningar i livet (2005). 

 

Vändpunktsprocesser – vändpunkter handlar om viktiga tidpunkter då någon form av 

förändring sker (Nationalencyklopedin). I studien har vändpunktsprocesser använts 

kopplat till vägar till insikt och att göra val.  
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Tidigare forskning 
Inledning 

 

Denna genomgång är uppdelad efter två forskningsområden. Det första är en 

övergripande översikt som rör forskning kring riskfaktorer under barns uppväxt och 

normbrytande beteende (Andershed & Andershed, 2005:13). Översikten omfattar 

forskning om skyddsfaktorer och resiliens. Forskning kring resiliens handlar om hur det 

kommer sig att barn och ungdomar klarar av att leva ett fungerande liv trots svåra 

erfarenheter eller många riskfaktorer (Ferrer-Wreder, et al., 2005:28).  

 

Det andra forskningsområdet är nätverksforskning (Skårner, 2001:10ff). I Sverige är 

nätverksforskning som rör missbruksområdet inte särskilt omfattande. Det finns dock 

ett antal nätverksstudier som lyfter fram andra grupper, till exempel psykosocialt utsatta 

familjer (ibid). Denna översikt av forskningsområdet syftar till att lyfta fram några av 

de studier som berör nätverket kring en individ. De flesta av dessa studier har utgått 

från ett vuxenperspektiv.  

 Risk- och skyddsfaktorer och resiliens 

Riskfaktorer  

När det gäller forskning om risk- och skyddsfaktorer sker en ständigt pågående 

kunskapsutveckling (Ferrer-Wreder et al., ibid:27). Riskfaktorer kan kopplas till en 

individ- och familjenivå, till exempel en känsla av maktlöshet, bristande självkänsla, 

våld, missbruk och psykisk sjukdom i familjen (ibid: refererar till Hawkins et al., 1998, 

Jessor, 1998). Riskfaktorer kan också relateras till miljön som att växa upp i ett område 

med hög kriminalitet, arbetslöshet, risker i skolan6 och i närsamhället, till exempel våld 

och missbruksexponering i miljön utanför hemmet. Forskningen lyfter särskilt fram att 

de riskfaktorer som har betydande påverkan på ett barns utveckling, kan kopplas till en 

individ- och en familjenivå (Andershed & Andershed, 2005:95-114). Familjebekym-

mer kan handla om uppfostringsmetoder som är bristfälliga, graden av engagemang hos 

föräldrar, föräldrars tillsyn över sina barn eller hårda bestraffningsmetoder7. 

 

Andra riskfaktorer rör våld i hemmet som handlar både om misshandel och övergrepp 

men kan även gälla att barn bevittnar våld mellan föräldrarna (Andershed & Andershed, 

2005). Föräldrars depression, missbruk och kriminalitet definieras som riskfaktorer. 

Riskfaktorer kan också kopplas till familjestruktur som skilsmässa och konflikter 

                                                 
6
 Sjöblom (2002: 187) lyfter i sin forskning fram att ungdomar som blir utkastade eller rymmer 

hemifrån, ofta har skolproblem men att det var vanligt i de ungdomsärenden Sjöblom 

granskade, att ansvariga socialsekreterare inte ägnade skolsektorn något större intresse. Fokus 

hos socialsekreterarna var främst att undersöka familjerelationerna och Sjöblom konstaterar att 

det ofta saknades ett ungdomsperspektiv i det professionella vårdsystemet (ibid). 
7
 Forskningen visar att ett familjeklimat som uppmuntrar barnet att berätta hur han/hon har det 

är viktigare som skyddsfaktor än kontroll och tillsyn (ibid, 96, refererar till Kerr & Stattin, 

2000; Stattin & Kerr, 2000).  
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mellan föräldrarna. Att växa upp med en ensamstående förälder eller att familjen har 

låg socioekonomisk status kan ses som ytterligare riskfaktorer. Forskningen lyfter även 

in närsamhällets påverkan, till exempel kamratrelationer som är problematiska och att 

barn söker sig till andra barn med liknande bekymmer. Ferrer-Wreder et al., (2005:95) 

hänvisar också till forskning som lyfter fram kamraters betydelse när det gäller 

ungdomars sociala beteenden. När en ungdom umgås med kamrater med allvarliga 

egna bekymmer är detta en stark faktor som påverkar utvecklingen av 

problembeteenden (se till exempel Hartup, 1996; Farrington, 1990; Lipsey & Derzon, 

1998; Marcus, 1996).  

 

En del riskfaktorer kan ses som mer allmänna när det gäller utveckling av hälsa och 

anpassning medan andra kan ses som mer avgränsade (Rydelius, 2002:174). En 

riskfaktor som leder till ett normbrytande beteende, behöver dock inte leda till att 

beteendet vidmakthålls (ibid:57). Viss forskning har konstaterat att faktorer av mer 

familjerelaterad karaktär kan ha ett samband med att ett normbrytande beteende uppstår 

och kvarstår (ibid hänvisar till Patterson et al., 1998). Senare forskning har börjat 

diskutera att även barnets beteende kan påverka hur föräldern kommer att behandla 

barnet. Detta är också något som den beteendegenetiska forskningen lyfter fram. 

Beteendegenetisk forskning har också poängterat frågor som rör arv och miljö och 

vilken påverkan detta har på en individ (Andershed & Andershed, ibid:98).  

 

Forskning inom områden som studerar normbrytande beteende och kriminalitet 

konstaterar att barn som uppvisar normbrytande beteende i barndomen, löper större risk 

att utveckla ett kriminellt beteende som består (ibid:20 ff). Detta betyder att ju senare 

en ungdom debuterar i normbrytande beteende desto mindre är risken att beteendet 

kvarstår i vuxen ålder. Forskning visar att allvarliga ungdoms- och vuxenproblem 

således är en problematik som fanns redan när barnet var litet (ibid: jmf Helmen Borge, 

2005:105; Moffit, 1993; Moffit et al., 2001).  Flera studier visar på att ett normbrytande 

beteende ofta föregår problem som en ungdom har kring alkohol och narkotika 

(Andershed & Andershed, ibid:82). Samtidigt finns studier som menar att det kan vara 

tvärtom, dvs. att bruk av alkohol och narkotika kommer före det normbrytande 

beteendet. Det kan också röra sig om en kombination, dvs. ungdomens alkohol- och 

narkotikaanvändning och det normbrytande beteendet kommer att påverka varandra 

(ibid, refererar till Lipsey et. al 1997; Waldman & Slutske, 2000; White, 1997 för 

översikter). Sett ur detta perspektiv skulle en ungdoms alkohol- och droganvändning 

kunna ses som en riskfaktor för att utveckla ett normbrytande beteende (Andershed & 

Andershed, 2005). När det gäller kriminalitet så utgör till exempel hyperaktivitet, 

beteendestörningar och också alkohol- och droganvändning i barndomen faktorer som 

utgör en stark risk att utveckla kriminalitet. Detta gäller även när barnet blir tonåring 

men då tillkommer som en stor risk till exempel att umgås med antisociala kompisar 

(Ferrer-Wreder et al., 2005, refererar till Farrington, 1996). 

 

Flera studier visar att när ungdomar i förtid lämnar alternativt rymmer från sina familjer 

har de ofta erfarenheter av både missbruk, våld i familjen och övergrepp (Sjöblom, 

2002:61). Hemmets miljö har präglats av otrygghet. Sjöblom som forskat kring 

ungdomar som rymmer från sitt hem hänvisar till Jones (1995) forskning kring sociala 

processer när en ung person i förtid lämnar sitt hem där skälen kan handla om att 

ungdomen vill få en större självständighet eller att hemsituationen är problemfylld. 

Jones menar att skälet för ungdomar under 18 år att lämna familjen oftast är problem 

hemma och familjekonflikter (Sjöblom, ibid). 
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Forskningen kring risk- och skyddsfaktorer konstaterar att dessa är föränderliga över tid 

(Ferrer-Wreder et al., 2005:28). Vissa förhållanden som rör både risk och skydd kan 

vara kontinuerliga medan andra kan vara knutna till en specifik period (ibid: refererar 

till Farrington, 1996). Det är kombinationen av flera riskfaktorer som kan få negativa 

konsekvenser och inte enskilda riskfaktorer i sig (Helmen Borge, 2005: 111).  

 

På Maria Ungdom i Stockholm, har det gjorts en registerstudie på personer som 

genomgått behandling för missbruksproblem (Larm et al., 2008). Personerna följdes 

fram till år 2002. De hade haft kontakt med Maria Ungdom mellan 1968-1971 och 

1980-1984. Studien visar att det fanns en stor grupp som hade problem senare i livet, 

psykosocialt och psykiatriskt. Fler kvinnor än män hade erfarenhet av psykisk ohälsa 

medan männen hade fällts för olika brott i båda åldersgrupperna med fortsatt missbruk i 

den grupp med yngre personer som undersöktes. Forskarnas slutsatser var att ungdomar 

som söker hjälp för missbruksproblem, löper en större risk att utveckla flera problem i 

vuxen ålder (ibid).  

 

Kristiansen (2000:90) diskuterar i sin avhandling uppväxtförhållanden hos vuxna med 

ett narkotikamissbruk. Han menar att utslagningsprocessen började långt innan själva 

missbruket. Missbruket var dock en del av utslagningsprocessen. Men det gick inte att 

dra slutsatsen att det fanns en koppling mellan uppväxtförhållanden och att utveckla ett 

narkotikamissbruk. Flera av de intervjuade hade också positiva erfarenheter av sin 

uppväxt, även om individen beskrev den som konfliktfylld (ibid). 

 

Svagheten med riskbegreppet är dess betoning på brister och problem hos barn i stället 

för att se till resurser och förändringsmöjligheter (Klefbeck & Ogden, 2003:27). 

Skyddsfaktorer, risk- och resiliensforskning 

Forskningen har alltmer börjat intressera sig för skyddsfaktorer, dvs. faktorer som ökar 

troligheten som Ferrer-Wreder et.al., (2005) beskriver det "att riskungdomar inte 

utvecklar problembeteenden och anpassningssvårigheter i vuxen ålder” (s. 27). Dessa 

faktorer kan ha funktionen av ett skydd om en individ befinner sig i en riskzon att 

utveckla olika problem (ibid:27). Rydelius lyfter fram att mycket forskning pågår kring 

begrepp som rör stress, sårbarhet, risk, skydd och motstånd (2002:175). Tre 

sammanhang är särskilt intressanta inom forskningen om skyddsfaktorer: 

 

 Barn som betraktas som motståndskraftiga, uppvuxna i miljöer med hög negativ 

social belastning, 

 barn som trots svåra livserfarenheter, upprätthåller sin kompetens, 

 barn som har erfarenhet av trauman och som återhämtar sig efter detta (Gjaerum 

et.al., 1998:39 ff).  

 

I forskningsöversikter används benämningen skyddsfaktorer men även begreppet 

resiliens. Resiliens handlar om hur en individ trots svåra livserfarenheter och påfrest-

ningar, kan kunna ha en normal eller hög funktionsnivå (ibid, refererar till Luthar, 

1993; Rutter, 1987; Werner, 2000).  Rydelius (2002:175) beskriver hur vuxna som är 

stödjande eller en skola som är bra, kan ses som skyddsfaktorer.  

Forskningsgenomgångar visar på att begreppet resiliens används med olika innebörder. 

Enligt Helmen Borge (2005:21) finns visserligen flera definitioner av resiliens inom 

forskningen men det handlar om nyanser. En gemensam nämnare är dock att se 
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resiliensprocesser som en god anpassning till och att det förekommer hos alla 

människor, även hos dem som utsatts för svåra påfrestningar.  

 

I denna forskningsgenomgång definieras begreppet resiliens som en anpassning som är 

god och en positiv utveckling trots riskfaktorer (Ferrer-Wreder et al., ibid).8 Barns 

förmåga att bemästra risker skiljer sig mycket, men de flesta klarar sig bra, oavsett 

vilket stöd de får. Det är alltså bara en liten del som får problem (Klefbeck & Ogden, 

2003: 27-28, som hänvisar till Robins, 1978 och Rutter, 1990), 

 

Werner och Smith (2003:26) diskuterar att det skett en förändring inom forskningen 

kring tolkningen av begrepp som sårbarhet och motståndskraft. Tidigare forskning 

fokuserade ofta kring negativa konsekvenser för en individ med särskilda riskfaktorer. 

Forskningen idag intresserar sig allt mer för individer som blir det som Werner och 

Smith benämner som ”välanpassade trots en svår barndom” (2003, s. 26).  

 

Forskning kring motståndskraft har sitt ursprung i flera studier från 70-talet om barn till 

allvarligt sjuka föräldrar (Klefbeck & Ogden, 2003:30). Författarna hänvisar till 

Garmezy (1974) som undersökte barn med schizofrena mammor, Elder (1974) som 

undersökte barn uppvuxna under den amerikanska depressionen på 30-talet och Werner 

och Smiths longitudinella studie från 1982 om barn på Hawaii som utsattes för svåra 

socioekonomiska risker (ibid). Werner och Smith, vars undersökning har kommit att få 

en central roll inom resiliensforskningen, följde en grupp barn födda mitten på 50-talet 

under drygt 40 år (Helmen Borge, 2005:18 ff).  Syftet med Werner och Smithstudien 

var att se vad som karakteriserade de barn och deras familjer som klarade sig bra trots 

svåra livserfarenheter och påfrestningar (ibid). Undersökningen visade tre förhållanden 

som var utmärkande för de barn som utvecklade resiliens. Samtliga lyfte fram 

betydelsen av sociala relationer: 

 

 Barnen hade en normal intelligens, dvs. de upplevdes av andra ha charm och 

fick positiv feedback från sin omgivning, 

 de kunde knyta känslomässiga band inte bara till föräldrar utan även till syskon 

och mor- och farföräldrar, 

 de hade tillgång till stöd utanför familjen, till exempel i form av skolan, kyrkan 

etc. där de fick belöning för sin kompetens (ibid). 

 

Klefbeck och Ogden (2003:45) som hänvisar till Sutton (1987), benämner dessa tre 

förhållanden som individperspektiv (som rör barnet), relations- och familjeperspektiv 

(relationerna i familje- och nätverkssystemet) och nätverksperspektiv (dvs. de som 

finns runt barnet i samhället) (Klefbeck & Ogden, ibid). Skerfving (2008:93 ff) lyfter 

fram ytterligare faktorer som Werner och Smith (2003) fann i sin forskning. Viktiga 

övergångar i en människas liv, till exempel att gå från skola till arbete, att inleda en 

relation med en partner och att gå in i ett föräldraskap medför nya möjligheter och kan 

leda till vändpunkter även om individen levt under svåra livsvillkor (Skerfving, ibid). 

                                                 
8
 Detta är också kärnan i interventioner som utvecklats och som rör barn och ungdomar med 

syftet att just stärka skyddsfaktorerna (Ferrer-Wreder et al., ibid; se även Luthar & Cicchetti, 

2000; Masten & Coatsworth, 1998; Rutter, 1987). 
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Enligt Helmen Borge har forskningen haft för stort fokus kring riskfaktorer (2005:34). 

På till exempel 1980-talet kom hyperaktivitet (ADHD)
9
 att vara ett av de vanligaste 

indexorden i olika databaser. Fokus låg enligt Helmen Borge på inlärningssvårigheter, 

dyslexi, utagerande beteende, misshandel och mobbing. 90-talets fokus var 

dokumentation av sexuella övergrepp, självmord, kriminalitet, gäng och 

narkotikamissbruk. Detta ledde till ännu mer forskning kring ungdomar och åtgärder 

för de ungdomar som befann sig i en riskzon. Helmen Borge argumenterar för behovet 

av att också studera resiliens och bemästringsforskning (ibid:34 ff).  

 

Mycket av resiliensforskningen har fokuserat på att beskriva och förstå resiliens på en 

individ- och familjenivå (Helmen Borge, 2007:22-23). De teman som forskats kring har 

till exempel rört anpassning, kontroll, motivation, hantering av trauma, bristande 

omsorg m.m. Framtida resiliensforskning närmar sig allt mer frågor som rör 

stresshantering, adaptiva funktioner hos människan och frågor kring genetik och miljö 

(ibid). 

Forskning om nätverk 

Stöd- och nätverksforskningstraditioner 

Forskning som rör sociala nätverk och socialt stöd kan kopplas till nätverksforskning 

(främst från sociologi och begrepp från socialantropologi) och stödforskning (social 

medicinsk forskning och psykiatri) (Skårner & Regnér, 2003:8).  

 

Forskningen lyfter fram att ett socialt nätverk som fungerar bra gynnar den 

psykosociala situationen samt den somatiska hälsan (Degner & Henriksen, 2007:36, 

Bronfenbrenner, 1979, Svedhem, 1991). Nyare forskning har dock lyft fram att alla 

relationer inom ett nätverk inte har en stödjande och positiv funktion. Vissa studier 

lyfter även fram det sociala stödets direkta stresspåverkan på en människa (Espwall & 

Dellgran, 2006:7, Skårner & Regnér, 2003:8 ff refererar till La Gaipa, 1990; Antonucci 

et al., 1998; Espwall & Olofsson, 2002; Espwall, 2001) liksom att kontakt kan skapa 

vissa problem (Skårner, 2001:243 refererar till Wellman, 1981; Wilcox, 1981; La 

Gaipa, 1990). Skårner skriver att ”Socialt nätverk kan ses som ett grundläggande 

begrepp för att ge begreppet socialt stöd innehåll och mening. Medlemmarna i ett 

socialt nätverk kan utgöra potentiella stödgivare, men allt socialt utbyte är inte att 

betrakta som stöd” (ibid, s.243). 

 

Inom forskningen framhålls vikten av att ha ett bredare nätverksperspektiv och även 

nyttan av att använda variabler från nätverksforskningen (Espwall & Dellgran, 2006: 

7). Det räcker inte bara med att det finns stödresurser utan hänsyn måste tas till 

relationernas komplexitet, till exempel hur stödresurserna används och en människas 

egen uppfattning till att ha kontakt med nätverket. Det finns numera en strävan till en 

helhetssyn där både stöd- och nätverksforskningen kommit att alltmer integreras 

(Skårner, ibid:9 refererar till Hessle, 1991a). 

 

                                                 
9
 ADHD- Attention Deficit Hyperactivity Disorder, är en diagnos och en funktionsnedsättning med 

symtom som kan handla om bristande uppmärksamhet, svårigheter med koncentrationen, över-

aktivitet och svårigheter att kontrollera impulser (Nationalencyklopedin). 
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Stödforskningen som rör relationer mellan personer i ett nätverk kan även beskrivas 

inom ramen för nätverksforskningen. Skårner beskriver det som ”socialt stöd sett ur ett 

subsystem av transaktioner inom mer överordnade nivåer av sociala nätverk‖ (ibid, s. 

9). Nya aspekter som tillförts i forskningen kring socialt stöd och nätverk är makt eller 

etniska skillnader (Espwall & Olofsson, 2006:15).  

 

Nätverk kopplat till behandling – forskningsstudier 

Det finns få studier som rör människor med ett narkotikamissbruk och deras sociala 

nätverk (Skårner & Regnér: 2003:8 ff). Ofta har dessa studier en kvantitativ karaktär 

där olika faktorer kopplas till om det förekommer socialt stöd kring en person. Det 

finns också få studier när det gäller att följa sociala nätverk över tid (Skårner, 2001:10 

ff). Merparten av de studier som gjorts har utgått från vuxna individer (Samuelsson, 

1995:13). Det finns ett antal studier som lyfter fram andra grupper, till exempel 

psykosocialt utsatta familjer. Några är Hessles olika studier om familjer som 

placerades på dåvarande barnbyn Skå (Skårner, 2001, ibid). I slutstudien Sociala 

nätverk i kris, utveckling och fördjupning (Hessle, 1995) beskrevs tjugoåtta familjer 

och deras nätverksrelationer både innan tiden för Skåvistelsen, under Skåtiden samt 

efter två år (Hessle, 2003:250). En slutsats som Hessles studie visade på var vikten av 

att lyfta fram den subjektiva betydelsen, dvs. den enskilde individens egna upplevelser 

av betydelsefulla relationer i nätverket (Skårner, ibid:10).  

 

Forskning som rör vuxna individer med ett alkohol- och narkotikamissbruk visar att de 

sociala nätverken är små och att personer som finns i nätverket kan ha en negativ 

påverkan för individen (Skårner & Regnér, 2003:9). Studier visar samtidigt att socialt 

stöd som kommer från nätverket ser ut att ha samband med ett positivt 

behandlingsresultat. Flera studier lyfter även fram hur ett nätverksperspektiv i en 

behandling kan ha positiva effekter (ibid, refererar till Gersch, 1986; Gordon & Zrull, 

1991; Westmeyer & Neider, 1988; Goel et al., 1993; Ratvitch-Weinberg, 1995; 

Humphreys & Noke, 1997, Garret et al., 1998; Galanter, 1999). För vuxna missbrukare 

har Skårner (2001:27) belyst just detta i en avhandling där hon först intervjuade 29 

personer med ett narkotikamissbruk och därefter 21 personer från de informella 

nätverken som beskrevs i primärintervjuernas nätverkskartor. Slutligen intervjuades 25 

behandlare från det professionella stödnätverket. Fokus i studien var att undersöka 

nätverksrelationer där hon konstaterade att anhöriga ofta fick betydelse i processen att 

leva ett drogfritt liv och att relationerna i nätverken, kunde ses som en 

förändringspotential över tid. Även när det gällde att behålla sin drogfrihet behövde den 

vuxne missbrukaren fylla på sitt nätverk med drogfria relationer. Skårner såg i sin 

studie att missbruksperioder innebar utökade nätverk och drogfria perioder innebar 

begränsade nätverk och att det tog tid att bygga upp ett socialt nätverk utanför 

missbrukslivet. Skårner konstaterar att det sociala nätverket kunde påverka motiva-

tionen till förändring och ge stöd när individen genomförde förändringen. Det sociala 

nätverket kom även att ha en betydande roll när det gällde att vidmakthålla drogfriheten 

över tid. Vid drogfrihet var det nödvändigt med förändringar som rörde individens 

sociala liv. Risken blev annars en marginaliserad tillvaro med ökad risk för återfall. Det 

professionella stödnätverket fick också betydelse för vissa när det gällde stöd i att bli 

drogfri. Skårner beskrev dock deras roll som mer ‖gästspelande‖ och att det var få som 

ville att de professionella skulle tillhöra deras informella nätverk (ibid:327). Skårner 

betonar betydelsen av att se till nätverket kring den vuxne missbrukaren i det konkreta 

behandlingsarbetet (ibid:311 ff).  
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I en studie om LVM-vårdade narkotikamissbrukares sociala nätverk konstaterades att 

nätverksperspektivets relevans i vägen ur ett drogmissbruk, har en nära koppling till 

vägen in i samhället (Skårner & Regnér, 2003:94 ff). Slutsatsen är att anhöriga bör tas 

med, både i motivationsarbete och i behandlingsplaneringen av eftervården (Skårner & 

Regnér, 2003:94 ff). Forskning visar betydelsen av att inte umgås med tidigare 

drogande kompisar för att kunna hålla sig drogfri samt betydelsen av att ingå i nya 

sammanhang (Skårner: 2001:296; refererar till Biernacki, 1986; Faupel, 1991; 

Andersson, 1991; Andersson & Hilte, 1993; Svensson, 1996; Lindberg, 1998). 

 

Identifiering av viktiga stödpersoner i en individs nätverk är också något som betonas i 

den kunskapsöversikt om Nationella riktlinjer i beroende- och missbruksvård som 

Socialstyrelsen gjort (Socialstyrelsen, 2007:143–44). Forskning om familjens betydelse 

när det gäller rehabilitering lyfts fram (ibid). Enligt Hansson (2004:186) visar flera 

amerikanska studier att mellan 60-80 % av vuxna med narkotikamissbruk lever med 

sina föräldrar eller har daglig kontakt med någon av föräldrarna. Minst 80-95 % har 

kontakt vid minst ett tillfälle per vecka. Detta gäller främst vuxna under 35 år (ibid). 

Dock konstaterar vissa forskare att det inte finns någon vetenskaplig kunskap som 

handlar om nätverkets betydelse för att en individ ska söka hjälp för sitt missbruk 

(Socialstyrelsen, ibid). Beroende på hur relationerna ser ut kan familjerelationer även 

hålla kvar en person i ett missbruk (ibid; se även till exempel Skårner, 2001:8). Social 

isolering kan förekomma vid långvarigt missbruk men också att banden blir nära till 

andra individer med ett missbruk. Flera översikter på området diskuterar familjens 

stödmöjligheter utifrån en mer vid mening och att flera faktorer än enbart familjen i sig 

påverkar rehabiliteringsprocessen. Andra faktorer kan handla om det övriga informella 

nätverket och resurser som kan kopplas till det materiella och samhällsservice. Även 

professionellt stöd och behandlingsmöjligheter får betydelse. Forskningen på området 

är enligt Socialstyrelsen inte entydig och därför är det nödvändigt med en bedömning 

av vilken betydelse relationerna har för den enskilde individen (Socialstyrelsen, ibid: 

142). Det professionella stödnätverkets påverkan när det gäller vägen ut ur ett missbruk 

diskuteras av bl a Kristiansen. Han lyfter fram svårigheter att forska kring detta och 

ställer frågan om det är till exempel effekter av det professionella stödnätverkets 

medverkan och/eller andra omständigheter som leder till förändringar (Kristiansen, 

2000:45 refererar till Bergmark & Oscarsson, 1991:94).10 

Ungdomsstudier 

Det finns få studier som rör öppenvård för ungdomar med missbruk och som har ett 

brukarperspektiv i beskrivningen av deras sociala nätverk. Det finns också få studier 

som har en kvalitativ ansats.  

 

Betydelsen av att ha med nätverket i samband med eftervård bekräftas när det gäller 

ungdomar som placerats på institution och som ska få eftervård i sin hemkommun 

(Andreassen, 2003:322; Degner & Henriksen, 2007:83 refererar till Spencer & Jones-

Walker, 2004). Nätverksperspektivet omfattar familj, sysselsättning, fritid och kom-

                                                 
10

 En kort uppföljningstid efter behandling när det gäller en individs drogfrihet och kopplingen 

till själva behandlingens effekt har en starkare korrelation men säger inget om långsiktigheten i 

att behålla drogfriheten (Kristiansen, ibid). Kristiansen hänvisar till Bergmark och Oscarsson 

(1989:56) som menade att å ena sidan kan en längre uppföljningstid tydligare beskriva 

stabiliteten i att hålla sig drogfri men å andra sidan säger den inget om den betydelse 

behandlingen kommit att ha för att ett en person ska kunna upprätthålla drogfriheten (ibid). 
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pisar (Andreassen, ibid:349). Inom institutionsvården framhålls behovet av att aktivt ta 

med familjen och nätverket kring den placerade ungdomen (ibid). Forskning visar att 

nätverkets delaktighet i ett utslussnings- och eftervårdsarbete efter en institutions-

placering, kan bidra till varaktiga och positiva förändringar (ibid). Nätverkets betydelse 

framhålls också i Degner och Henriksens (2007) avhandling. Forskarna följde upp 46 

placerade ungdomar på institution med fokus på ungdomarnas privata och formella 

relationer där även 23 stödpersoner intervjuades. Forskarna konstaterar betydelsen av 

att i ett behandlingsarbete, se till vilka relationer som finns i det sociala nätverket och 

att involvera dessa personer, både under ett behandlingsarbete och i samband med 

eftervård efter en institutionsplacering. Dessa kunde också utgöra professionella stöd-

kontakter som ungdomen hade haft innan placeringen (ibid). 

 

Svedhem (1991:43 ff) undersökte socialt nätverk och beteendeproblem i skolan där 

han använde sig av nätverkskartor för att beskriva barns upplevelser av sina nätverk. 

Han konstaterar att 11–13-åringar med beteendeproblem i skolan, har nätverk utan 

länkar med varandra där tätheten mellan de olika grupperna var låg. Med detta menar 

Svedhem att personerna i nätverket inte känner varandra. Detta var en skillnad mot barn 

utan beteendeproblem och deras nätverk som också undersöktes (ibid). 

 

Flera studier som rör barn och relationer har fokuserat kring relationen barn-moder 

(Samuelsson, 1995, ibid:13). Senare forskning har börjat studera barnets sociala nätverk 

med vuxna utanför familjen men även kamratrelationer. Undersökningar visar hur det 

sociala nätverket får betydelse när det gäller till exempel stresshantering hos barn 

(ibid:13 ff).  
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Teoretiska utgångspunkter 
Avgränsning och val av teoretiska perspektiv 

 

I denna studie är nätverksperspektivet i fokus. Vad är då ett nätverksperspektiv? I 

följande avsnitt går jag igenom begrepp från stöd- och nätverksforskningen som jag 

funnit relevanta när det gäller förståelsen av nätverksmönster och upplevda föränd-

ringar av nätverket. Teorier som rör nätverkets påverkan blir också betydelsefulla i 

förståelsen av förändringar. Bronfenbrenners socialekologiska teori och modell är 

därför relevant genom att ungdomarnas olika delnätverk uppmärksammar hur 

förbindelselänkarna sett ut (Bronfenbrenner, 1979). Systemteorin, som mer kan 

beskrivas som en övergripande teori, har nära beröringspunkter till den social-

ekologiska modellen (Svedhem, 1991). Ungdomarna i denna studie hade alla genom-

gått olika former av behandling och var drogfria vid intervjutillfället. De flesta hade 

även avslutat sin kontakt med missbruksmottagningen MiniMaria. I förståelsen av deras 

drogfrihet, har jag ansett det relevant att använda teorier som intresserar sig för 

människors förmåga till hälsa, trots svåra livserfarenheter. Både forskning om resiliens 

(Helmen Borge, 2005, 2007) och Antonovskys salutogena perspektiv och begreppet 

KASAM, dvs. känsla av sammanhang, har jag funnit användbart i förståelsen av 

ungdomarnas berättelser (Antonovsky, 2005). 

 

Avsnittet inleds med en teoretisk översikt kring begreppet nätverk, socialt nätverk och 

användningsområdet för denna studie. Därefter följer en kort genomgång av olika 

teorier om det sociala nätverkets närvaro och påverkan som Bronfenbrenners 

socialekologiska modell och systemteorin. Till sist går jag igenom begreppet resiliens 

med särskild tonvikt på nätverk och sammanhangets påverkan på en individ samt det 

salutogena perspektivet. 

Socialt nätverk – definition 
 

Begreppet nätverk, kommer ursprungligen från inom socialantropologin och det är 

också inom det området som det analytiska begreppet socialt nätverk kommit att 

utvecklas (Fyrand, 1998:20).  Nätverksbegreppet11 har dock en bredd och har funnits 

med i olika forskningssammanhang (Borell & Johansson, 1996:9), till exempel inom 

sociologi, socialmedicin, psykiatri, statsvetenskap, företags- och nationalekonomi och 

socialt arbete (Skårner, 2001:7). 

 

Flera forskare har haft betydelse i utvecklingen av begreppet socialt nätverk (Klefbeck 

& Ogden, 2003:61 ff). Barnes introducerade begreppet ‖socialt nätverk‖ i en studie han 

gjorde på 50-talet för att beskriva hur mönster kunde se ut när det gällde vänskaps- och 

släktrelationer i ett fiskarsamhälle i Norge (Svedhem, 1991:13). Begreppet sägs ha sin 

upprinnelse i hur Barnes en dag, när han såg upphängda fiskenät vid havet, kom att se 

                                                 
11

 Ur nätverksteorin har behandlingsformen nätverksterapi utvecklats där målet är att mobilisera 

nätverket som stöd kring en individ (Leissner, 1997:97). För vidare fördjupning kring 

nätverksterapi, nätverksarbete, se till exempel Klefbeck et al., 1992; Hessle, 1991a; Hessle, 

1991b; Hessle, 1995; Hessle, 2003; Forkby; 2006; Eiderstedt et al., 1999. 
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byn i form av ett nätverk där varje individ var länkad med en annan individ som 

trådarna i ett fiskenät (Borell & Johansson, 1996:10). Vissa av relationerna baserades 

på släktskap medan de flesta av relationerna knöts genom egna val (ibid).  

 

Den engelska antropologen Elisabeth Bott bidrog till att nätverksforskningen även 

omfattade sociologiska och psykologiska aspekter (Aresik-Ram & Elf, 2003: 11). I sin 

bok Family and social network (1957) undersökte Bott familjer i storstäder och deras 

sociala nätverk (Skårner, 2001:8). Bott visade på hur glesa och täta nätverksmönster 

förekom och hon undersökte vilken betydelse dessa nätverksmönster fick på relationer 

inom ett nätverk men också könsroller inom en familj (ibid). 

 

Mitchell kom under 60-talet att vidareutveckla begreppet utifrån en mer analytisk 

ansats (Fyrand, 1998:54). Mitchells definition av socialt nätverk som ofta används 

enligt Svedhem är: ”A specific set of linkages among a defined set of persons, with the 

additional property that the characteristics of these linkages as a whole may be used to 

interpret the social behaviour of the persons involved” (Mitchell, 1969, citeras av 

Svedhem ibid:14). Mitchell (1969) skiljde mellan morfologiska karakteristiska som 

rörde nätverket sett som helhet, nätverkets form och hur mönstren såg ut mellan 

länkarnas interaktionella karakteristika (Skårner & Regnér, 2003:14 ff). Interaktionella 

karakteristiska handlade om relationerna, till exempel innehåll som vänskap, släkt, yrke 

eller riktning, dvs. om relationerna har någon form av ömsesidighet m.m. (Skårner, 

2001:65). En tredje aspekt rörde nätverkets funktionella aspekter (Seikkula, 1996) som 

handlar om hur personer inom nätverket agerar på olika sätt. Dessa tre delar fördjupas i 

avsnittet kring analysbegrepp. 

 

Som analysmodell kan syftet och användningsområdet när det gäller sociala nätverk, 

handla om att förstå relationer som finns mellan människor kopplat till en frågeställning 

som är specifik (Andreassen, 2003:72). Användningsområden kan handla om stöd, att 

analysera mönster av relationer eller att undersöka en individs egen uppfattning av 

vilka som har betydelse för personen, dvs. det subjektiva nätverket (Svedhem, 

1991:14). Begreppet är inte en teori i sig enligt Svedhem utan dess användbarhet ligger 

i att studera sociala relationer kopplat till specifika frågeställningar (ibid).  

 

Skårner definierar stödfunktionen i det sociala nätverket som att kunna få stöd i att 

klara av sin vardag och få stöd vid kriser (ibid:242 ff). Skårner refererar till Vaux 

(1988) som delar in nätverksstödet i olika områden. Dessa rör emotionellt, praktiskt, 

materiellt och ekonomiskt stöd, att kunna få feedback, råd och vägledning vid behov 

och att individen erbjuds gemenskapen i nätverket.  

 

Nätverksbegreppet är komplicerat att operationalisera pga. svårigheten att dra gränsen 

kring ett nätverks storlek (Skårner, ibid:11 ff). Ska gränsdragningen handla om alla 

relationer en individ har med andra eller ska gränsdragningen handla om upplevda 

betydelsefulla relationer (Skårner, 2001 refererar till Bø, 1993)? Eller ska flera led 

räknas in som nätverkspersonerna själva i sin tur har till andra personer, förutom till 

den enskilda huvudpersonen? Begränsningen måste göras av forskaren kopplat till vad 

som är forskningsfrågan. Det går inte att se till alla aspekter som finns kring relationer 

kring en individ. Svedhem (1991) hänvisar till Gunnarsson (1990) som menar att det i 

praktiken ofta blir syftet med studien som avgör avgränsningen.  
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Jag har valt att fokusera kring vilka upplevelser en individ har av sitt sociala nätverk 

utifrån en stödfunktion, kopplat till vägen ut ur ett missbruk. Avgränsningen omfattar 

också det som Skårner (2003:13) diskuterar som det subjektiva nätverket, dvs 

individens egna beskrivningar av betydelsefulla relationer i nätverket. 

Några analysbegrepp som rör nätverk  
 

Från nätverksforskningen finns det ett antal analysverktyg och begreppen kan skilja sig 

åt beroende av forskare och frågeställningar (Svedhem, ibid:15). Begreppen är inte 

heller statiska och ska ses som flerdimensionella (Skårner, ibid:56). Flera nätverks-

mönster kan gå in i varandra och det rör sig alltid om ögonblicksbilder när människor 

beskriver sina relationer. Sociala nätverk rör mönster och innehåll i individers 

relationer och inte enskilda individer som ingår i nätverket (Forsberg & Wallmark, 

2002:46). Nedan följer en genomgång av begrepp från forskning om sociala nätverk 

som varit relevanta för denna studie.   

 

Nätverkets struktur  
Nätverkets struktur kan innefatta storlek, täthet och sektorvariation (Skårner: 2001:59 ff).  

 

Storlek är ett kvalitativt mått och utgår från en bedömning som en enskild person gör av 

sina relationer i nätverket. Hur den enskilde individen definierar betydelsen av 

relationerna i nätverket, kommer att påverka beskrivningen av hur relationerna i 

nätverket upplevs av den enskilde individen (ibid). 

 

Täthet12 rör hur man känner varandra i ett nätverk och genom olika länkar kan det finnas 

olika kluster (ibid). Kluster kan beskrivas som ett antal personer som känner varandra 

inom ett nätverk (Svedhem, ibid: 15). Ett kluster kan även överskrida olika sektorer. Ett 

splittrat nätverk saknar eller har få sammanbindande länkar alternativt kontakter mellan 

kluster (Svedhem, ibid). 

 

Sektor-variation handlar om nätverkets sektorer där varje sektor kan innefatta mer än 

ett kluster (Svedhem, 1991). Kriterier för olika sektorer kan vara familj, släkt och 

grannar (ibid). 

 

Forsberg och Wallmark (2002) talar om nätverken som subjektiva, objektiva, formella 

och även informella (se centrala begrepp). 

 

Nätverkets interaktionella aspekter 
Interaktionell karakteristiska rör kvalitén i själva relationen till andra (Svedhem, ibid).  

Några aspekter rör: 

 

Intimitet-intensitet rör känslomässig närhet i relationen, negativ, positiv, ambivalens 

(ibid). Forsberg och Wallmark (ibid:47) diskuterar också intensiteten utifrån både 

vilken laddning som finns i relationen men också hur ofta man träffas. 

 

                                                 
12

 Bott (1957) var den som utvecklade tanken om täthet utifrån sina studier på 50-talet om familjer i 

storstäder och deras sociala nätverk. 
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Reciprocitet rör ömsesidighet i relationen, till exempel vänskaps- eller syskon-

relationer (ibid:48).  

 

Nätverkets funktion 
Skårner (2001:242) menar att Vaux (1988) indelningar av ett stödjande nätverk är 

användbara i förståelsen av nätverkets funktion. Nätverkets funktion rör flera aspekter:  

 

Tillhörighet-gemenskap, dvs. på vilket sätt en individ upplever tillhörighet och 

gemenskap med andra i sitt nätverk. Det sociala nätverket kan ge stöd som kan 

innefatta tillhörighet och erbjuda gemenskap (Skårner, ibid). 

 

Stöd- och problemlösning, kan vara emotionell och instrumentell. Det emotionella 

stödet kan handla om förståelse, sympati, tröst, uppmuntran och det instrumentella kan 

handla om råd, kunskapsförmedling, hjälp praktiskt och materiellt (ibid). 

 

Nya relationer: Nätverkets funktion handlar också om att en individ finner nya 

relationer (ibid). 

 

Nätverksmönster 
Nätverkmönster kan kategoriseras utifrån kvantitativa mått, känslomässig betydelse och 

stöd- och problemlösning (Skårner, 2001:64 ff; Degner & Henriksen, 2007:36 ff; 

Klefbeck & Ogden, 2003:68 ff). Kategoriseringarna kan ses som konstruktioner för att 

förstå nätverkets karaktär. Kategoriseringarna kan vara ‖svag‖, ‖ödslig‖, 

‖familjeorienterad‖, ‖differentierad‖ eller ‖väncentrerad‖. Kategoriseringen görs av 

forskaren för att göra nätverken begripligare, samtidigt finns det en utgångspunkt kring 

ett normativt perspektiv, till exempel när det gäller synen på vad en familj är. 

Användbarheten ligger dock i att visa på mönster och förändringar över tid (Skårner, 

2001)13. 

 

Ett ‖differentierat” nätverksmönster, eller som Degner och Henriksen benämner det 

positivt nätverk, har flera ömsesidiga relationer mellan olika personer i nätverkets 

sektorer (2007:36). Dessa kan vara familj, släkt, kompisar, skola och arbete. Ofta finns 

också kluster av människor som inte bara har en relation till centralpersonen. Denna 

kan även ha relationer till andra mellan sektorerna (ibid). Dessa nätverk kan också vara 

relativt stora (Fyrand, 1998:108). Balans råder mellan de olika delarna som familj, 

släkt, vänner, övrigt, skola och arbete (Skårner, 2001:64 ff). Den professionella 

stödsektorn kan beskrivas som relativt gles när det gäller antalet personer och länkar 

mellan varandra. Det finns kontinuitet i relationerna (ibid). För att ett nätverk ska ha 

balans behöver delarna vara ungefär lika stora (Seikkula, 1996:38). Pattison och 

Pattison (1981) såg att en vuxens nätverk innefattade i genomsnitt 25 människor. Av 

dessa kom 3-6 att uppfattas som särskilt nära och dessa fördelades jämt över sektorerna 

i ett nätverk (Seikkula, ibid:37 ff). Skårner konstaterar att ett socialt nätverks omfång 

har en stor variation och beror på i vilken livsprocessfas individen befinner sig i 

(ibid:71).  

 

”Familje- och släktcentrerat” nätverk präglas av ett mönster som både är kvantitativt 

och kvalitativt (ibid). Kamratkretsen är relativt liten eller finns knappt vilket även gäller 

                                                 
13

 Jag har valt att använda mig av benämningen glest nätverksmönster i stället för de som jag 

uppfattar som mer negativt laddade benämningarna av nätverk som svaga eller ödsliga.   
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skol- och arbetssektorn. Andelen professionella är också högre än i ett differentierat 

nätverksmönster. Tätheten kan vara ganska hög pga. att nätverket omfattar färre kluster. 

Nätverket kan också vara slutet med få utåtriktade kanaler. Det är också vanligt med 

splittrade nätverk som kan beror på till exempel separationer och konflikter (ibid). Det 

finns en hög koncentration av medlemmar från familjen. När det gäller stöd och 

emotionellt engagemang från familjen kan det av ungdomen upplevas både positivt och 

negativt (Degner & Henriksen, 2007:38). 

 

”Väncentrerade” nätverk har en stor andel personer inom vänsektorn (Skårner, ibid). 

Familjesektorn är nästan tom och släktsektorn är liten och kontakterna kan vara 

sporadiska med distans. Andelen professionella kan se olika ut. Det är ont om länkar till 

de övriga sektorerna. Släktsektorn består ofta av icke-fysiskt närvarande personer 

(ibid). 

 

”Glesa” nätverk har karaktären av både frånvaro och distans. De få relationer som 

finns är utspridda i alla sektorerna. Andelen professionella är hög och ofta betydelsefull 

för den enskilde individen. Relationerna är perifera och sporadiska. Släkt- och 

familjesektorn omfattar ofta konflikter, separationer och död. Arbetssektorn är i princip 

tom. Det finns få stödjande och varaktiga relationer (Skårner, 2001). Få eller inga ingår 

i nätverket och det är liten kontakt mellan personerna i nätverket (Degner & Henriksen, 

2007). 

 

Det är viktigt att se att sociala nätverk inte är statiska och det finns variationer både 

inom och mellan de olika sektorerna. Till exempel kan ett nätverksmönster beskrivas 

som glest men vid djupare analys kan det framträda viktiga personer. Även ett nätverk 

som vid första bilden ser ut att innefatta många sociala kontakter kan innefatta 

relationer som främst är negativa pga. missbruk och kriminalitet eller annat destruktivt 

leverne (Degner & Henriksen, ibid:38, refererar till MacNeil et al., 2000). 

Teorier om det sociala nätverkets påverkan 

Socialekologisk teori 

Bronfenbrenner utvecklade en teori om barns utveckling och samverkan mellan barnets 

uppväxt och miljö: ett ekologiskt perspektiv (Klefbeck & Ogden, 2003:51). Sociala 

relationer uppstår både inom och mellan de olika sammanhangen i miljön som finns 

runt barnet, till exempel familjen, skolan, grannskapet eller fritidsaktiviteter. Sociala 

relationer kan också uppstå i större sammanhang som både direkt och indirekt kan 

påverka förhållande pga. politiska beslut eller samhälleliga händelser etc. (ibid). 

Bronfenbrenners modell var indelad i ett mikrosystem, mesosystem (mellansystem), 

exosystem (det yttre systemet) och slutligen makrosystem (ibid). 

 

Mikrosystemet omfattade familjen, skolan, förskolan, kompisarna och fritidsaktiveter 

(ibid). Ju äldre barnet blir desto fler mikrosystem kommer han/hon att ingå i (Forsberg 

& Wallmark, 2002:44). Klefbeck och Ogden (ibid) diskuterar hur mikrosystemet kan 

kopplas till riskfaktorer men också utvecklingsmöjligheter och hänvisar till Garbarino 

(1982, 1985). Garbarino lyfter fram det emotionella klimatet som en aspekt kring vad 

som främjar utveckling hos ett barn. Mikrosystemet kan också beskrivas både som stort 

och litet, i till exempel en isolerad familj kan barnet ha få människor att relatera till med 

begränsad variation i interaktionen i familjesystemet (Klefbeck & Ogden, ibid:53). 

Bronfenbrenner menade att det inte fanns något system som objektivt var viktigare än 
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något annat utan måste utgå från det en individ precis befinner sig i (Forsberg & 

Wallmark, ibid:44). 

 

Mesosystemet handlar om relationerna mellan flera mikrosystem (ibid). Ett mesosystem 

för ett barn kan handla om samtal som förs mellan hemmet, skolan och fritids. Forsberg 

och Wallmark menar att Bronfenbrenner genom sin modell, bekräftar betydelsen av att 

det finns kontakter som är bärande mellan de olika sammanhangen som finns kring ett 

barn (ibid:44). Det finns fler konflikter och även kontaktlänkar som är avbrutna mellan 

viktiga vuxna när det gäller barn och ungdomar som mår psykiskt dåligt i jämförelse 

med andra barn (Forsberg & Wallmark, ibid; Svedhem 1991; Klefbeck & Ogden, 

2003). När det gäller rörelser i mesosystemet kan dessa ses som ekologiska övergångar. 

Ekologiska övergångar kan röra sig från ett system till eller annat och sker fortlöpande 

under livet, till exempel vid dagisstart, skolstart eller att bli ungdom. Mesosystemet kan 

ses som en central funktion i barns uppväxtmiljö och kvaliteterna i detta påverkar 

möjligheter till utveckling och risker i barnets utveckling (Klefbeck & Ogden, ibid: 56 

ff). Det som stärker utvecklingen kan t ex handla om täta kontakter från föräldrars sida 

som tar del och själva söker kontakt med skolan där regelbundna föräldramöten blir 

naturliga mötesplatser samt samtal med personal på skolan i olika former. Mesosystem-

förbindelser kan också betraktas som förmedlande länkar utifrån ett socialt nätverks-

perspektiv. Till exempel när barnet tar med sig kompisar hem eller när barnets föräldrar 

visar engagemang när det gäller fritidsaktiviteter. Ett bekymmer kan vara att olika 

mikrosystem inte kommer överens, till exempel skolan och hemmet krockar när det 

gäller värderingar eller familjen är i konflikt med släktingar eller föräldrarna ogillar 

barnets kompisar (ibid). 

 

Exosystemet handlar om utanförliggande system som omfattar både formella och 

informella miljöstrukturer som på olika sätt kan påverka barnet mer indirekt. Det kan 

gälla olika samhällsinstitutioner som till exempel föräldrarnas arbetsplatser eller det 

som sker i skolan (ibid). 

 

Makrosystemet rör mer ideologiska och institutionella mönster och kan utgöras av 

system som består av politiska och ekonomiska system (ibid). Makrosystemet präglas 

av snabba förändringar som kommer att påverka människor på olika sätt. Forsberg och 

Wallmark exemplifierar hur t ex hög arbetslöshet kan öka våld och rasism men 

samtidigt skapa kreativitet och nya vägar att pröva (ibid:45). 

 

Andershed och Andershed (2005:58 ff) diskuterar Bronfenbrenners modell utifrån hur 

ett barn kan påverkas av de olika nivåerna när det gäller att utveckla ett normbrytande 

beteende. Författarna menar att hänsyn då kan tas till enskilda faktorer hos individen 

som egenskaper, erfarenheter och faktorer relaterade till den miljö individen lever i. 

Sett ur ett socialekologiskt perspektiv utgörs individnivån av faktorer som kan handla 

om temperament och genetiska faktorer. På familjenivån kan finnas svårigheter hos 

föräldrarna, till exempel kriminalitet och uppfostringsmetoder som författarna beskriver 

som ineffektiva. Umgänge med kompisar som själva har bekymmer kan påverka en 

individ negativt samt en miljö med låg socioekonomisk status och kriminell belastning. 

På mikro och makronivå kan det röra sig om det som författarna beskriver som 

samhällets struktur, funktion och normer. Andershed och Andershed ger som exempel 

att det kan saknas förebyggande insatser från samhällets sida eller att förändringar i 

miljön över tid kan påverka familjens möjlighet till arbete, till exempel pga. 

konjunktursvängningar. Andershed och Andershed konstaterar också att ju äldre barnet 
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är kommer faktorer som rör sociala och strukturella faktorer att påverka mer än de 

faktorer som ligger närmast individen (ibid). 

 

Enligt Klefbeck och Ogden (2003:104) kan Bronfenbrenners modell ses som svår att 

konkretisera när det gäller till exempel mesosystemförbindelser. Författarna hänvisar 

också till Bø (1991) som pekat på svårigheterna att lyfta ut vad som ‖är påverkan och 

vad som är resultat när man forskar i barns uppväxtmiljö (Klefbeck & Ogden, 

ibid:104). 

Systemteori 

Systemteorin intresserar sig för relationer och processer och Olsen och Petitt (1999:204 

ff) menar att det är lämpligare att tala om det författarna beskriver som systemtänkande 

och systemfilosofi. Ett systemtänkande och systemfilosofi har ett förhållningssätt som 

ser till helhet och delar i ett system och intresserar sig för hur dessa påverkar och 

påverkas av varandra (ibid). Biologen Ludvig von Bertallanfy utvecklade på 40-talet 

den generella systemteorin som visade på hur olika delar i ett system samspelar och 

påverkar varandra (Skårner, 2001:21). Grundtanken i teorin formulerades i första hand 

för att förstå skeenden i och mellan olika system som biologiska, fysiska och sociala 

och sociala strukturer. Begreppet systemteori är användbart för att förstå sociala 

sammanhang som rör familjen (Svedhem, 1991:23). Den kan också tillämpas på till 

exempel ett socialt nätverk (ibid). 

 

Systemteori är ett brett begrepp och Schjødt och Egeland (1994) menar att den skulle 

kunna beskrivas som ett ”samlingsbegrepp som omfattar delvis vitt skilda teorier: 

generell systemteori, kontrollteori, informationsteori, cybernetik, spelteori och en rad 

andra teorier” (s. 45). Det finns många centrala begrepp och modeller inom de olika 

systemteorierna (ibid). Enligt Olsen och Petitt (1999:205) är inte bara helheten 

intressant i förståelsen av systemets olika delar och hur de påverkar varandra på olika 

sätt. Andra delar som rör till exempel struktur, organisation, feedback, kommunikation, 

mönster och hierarkier i system är också begrepp som innefattas i systemteorier. Det 

finns många olika beskrivningar av ordet system och Schjødt och Egeland menar precis 

som Olsen och Petitt, att helheten måste studeras och genom förståelsen av delarnas 

samspel med varandra, kan man förstå helheten. Avgränsningen av ett system kan ske 

på flera nivåer och det som avgör är vilken enhet man vill fokusera. ”Vad som 

definieras som ett system bygger med andra ord på ett val‖ (Schjødt & Egeland, 

ibid:48). Ett system kan inte heller bara ses som en isolerad enhet utan ingår också i en 

större helhet, som en del i ett suprasystem. Ett sådant system kan innefatta grannarna 

till en familj, den socioekonomiska klassen, den utvidgade familjen och en religiös sekt 

(ibid). 

 

Ytterligare begrepp som används är öppna och slutna system där Schjødt och Egeland 

diskuterar att det kan röra sig om grader av öppenhet då ett system inte kan vara helt 

öppet eller helt slutet (ibid). Begreppet gränser kan ses som en abstraktion där vi som 

observatörer tillskriver systemet gränser. Positiv och negativ feedback är också begrepp 

som används. När ett system agerar kommer det att påverka omgivningen, relationen 

mellan omgivningen och systemet eller systemet enskilt (ibid). 

 

Systemets identitet och gränser är det som gör att det går att särskilja från andra system 

(Klefbeck & Ogden, 2003:94 ff). Identiteten som systemet får kan relateras till de 
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system som finns runt systemet. Rigida gränser leder till slutna system. Öppna system 

leder till att information och påverkan sker i form av ett flöde (ibid). 

 

En del av den kritik som förts fram mot systemteorin rör till exempel att teorin är för 

generell och att det är svårt att visa på konkreta situationer och även att det inte görs en 

åtskillnad mellan olika system. Till exempel är det skillnad mellan en familj, skola och 

en organisation (ibid:104 ff). Ett systemteoretiskt perspektiv är användbart för att se till 

helheten och samtidigt se till delarna och den rörelse detta innebär (Klefbeck, 2007: 

93). Skårner konstaterar också att teorin kan ses som stöd för att förstå ”//…en generell 

och överordnad förståelseram för hur förändring på olika nivåer går till…//”(2001:23).  

Teorier om hälsa 
 

I följande genomgång görs en fördjupning kring resiliens som utgår från människans 

förmåga till utveckling av hälsa (Helmen Borge, 2005, 2007) trots svåra livserfa-

renheter och Antonovskys begrepp KASAM (2005). 

Resiliens och hälsa 

Enligt Helmen Borge kan resiliens beskrivas som ”att handla riktigt i ett riskfyllt 

sammanhang” (2005:10). Begreppet resiliens kan betraktas utifrån ett kontinuum för 

barns sätt att hantera stress eller krissituationer. Den ena delen omfattar barn som klarar 

sig bra trots riskfaktorer i deras liv. Den andra delen omfattar barn med en utveckling 

med mer bekymmer. Sett ur detta perspektiv är resiliens den positiva delen när det 

gäller barns sätt att reagera på stress, dvs. vad som är betydelsefullt för att vissa får en 

positiv utveckling trots svåra livserfarenheter (ibid).   

Resiliens och tidsperspektiv 

Resiliens omfattar också en tidsdimension (ibid). Med detta menas att resiliens både 

kan ses som att det uppstår vid något enstaka tillfälle men att det också kan pågå i flera 

år. Tidsdimensionen omfattar begreppen återupprätta, upprätthålla och förbättra. Åter-

upprätta handlar om att när en individ återupprättar sin psykologiska funktion så 

kommer denne att återgå till sitt vanliga beteende. Detta kan gälla efter att en individ 

varit med om en risksituation som varit akut eller allvarlig. Ofta kan detta betraktas som 

ett engångsfenomen. Upprätthålla och förbättra kan innefatta resiliensprocesser som 

kan pågå under flera år. Ett barn som har svåra livserfarenheter kan trots detta, ha en 

psykologisk funktion som kan ses som relativt tillfredsställande. Barn som har svåra 

livserfarenheter med kronisk risk, kan också förbättra sin funktion. Helmen Borge 

använder sig av Rutters (2000) definition av begreppet resiliens: 

 
Resiliens är processer som gör att utvecklingen når ett 

tillfredsställande resultat, trots att barnet har haft erfarenheter av 

situationer som innebär en relativt stor risk att utveckla problem eller 

avvikelser (ur Helmen Borge, ibid:12). 

 

Sårbarhets- och skyddsprocesser 

Skyddande faktorer blir betydelsefulla när barnet utsätts för stress eller annan 

påfrestning (Klefbeck och Ogden, 2003:37 hänvisar till Rutter, 1990). Skyddande 

faktorer får betydelse när det gäller vilka förändringar en individ visar i sin reaktion vid 

en risksituation. Klefbeck och Ogden lyfter fram ett exempel med ett barn som kan vara 
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sårbart pga. ett litet socialt nätverk som inte har en stödjande funktion för barnet. En 

riskfaktor för detta barn kan vara mobbing eller andra problem i skolan (ibid:38). 

Arbetslöshet ses som en sårbarhetsfaktor medan själva händelsen att en individ blir av 

med sitt arbete, kan beskrivas som en riskfaktor. Sett ur detta perspektiv kan sårbarhet 

beskrivas som ett tillstånd medan riskfaktorer rör specifika händelser. Precis som 

Holmen Berge konstaterar (2005:10 ff) är processen mer betydelsefull än enstaka 

händelser vilket även Klefbeck och Ogden lyfter fram. Författarna menar att det inte 

går att se till faktorer som rör sårbarhet och skydd isolerat från annat (ibid:38). 

Författarna lyfter även fram Rutters (1990) diskussion om vändpunkter, dvs. att både 

sårbarhets- och skyddsprocesser ofta kan kopplas till vändpunkter. Detta kan till 

exempel gälla ungdomar i en utsatt situation. Det kan också gälla både positiva och 

negativa aspekter (Klefbeck & Ogden, ibid). Vändpunkter och miljöombyte öppnar 

också för nya möjligheter och erfarenheter som kan leda till en självbild som förändras 

(Helmen Borge, 2007:15). 

Salutogent perspektiv 

Antonovsky (2005:16 ff), professor i medicinsk sociologi, utgick från ett salutogent 

perspektiv. Han undersökte vilka faktorer som främjar det friska hos människor trots 

svåra påfrestningar. Antonovsky menade att många människor klarar av att hantera 

svåra erfarenheter. Han utvecklade begreppet KASAM – känsla av sammanhang som 

innefattar komponenterna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Antonovsky 

menade att KASAM ligger till grund för hur människor klarade av svåra påfrestningar 

(42 ff).  

 

Begriplighet kan handla om hur en människa upplever både inre och yttre stimuli som 

”förnuftsmässigt gripbara” (44). Antonovsky menade att begripligheten ligger till 

grund för att en människa ska kunna uppleva sin tillvaro som strukturerad och tydlig till 

skillnad mot att en individ upplever sin tillvaro som kaotisk, oförklarlig och oordnad. 

När en individ upplever en hög känsla av begriplighet har han/hon andra möjligheter att 

möta det som sker i livet utifrån förutsägbarhet. Antonovsky menade också att om det 

sker något överraskande i en människas liv, kommer hon att kunna finna en rimlig 

förklaring; erfarenheterna går att sortera och hantera (ibid). 

 

Hanterbarheten handlar om hur en människa upplever att det finns resurser kring 

henne/honom, som partner, vän, kollega, läkare etc. Hög känsla av hanterbart innebär 

att en människa som är med om svåra livserfarenheter, inte ser sig själv som offer. Hög 

hanterbarhet hänger ihop med hög begriplighet, dvs. en människas möjligheter att förstå 

sina erfarenheter leder till en ökad förmåga att också hantera dem på ett bra sätt.  

 

Meningsfullhet kan beskrivas som en motivationskomponent. Med detta menade 

Antonovsky att en människa som bedöms ha ett starkt KASAM, känner att flera 

områden i livet är viktiga för dem. Meningsfullhet innebär att inte vara rädd för 

utmaningar, att uppleva känslomässigt engagemang (ibid). Lindstein skriver att när en 

individ känner sig delaktig i sitt eget liv, läggs en grund för att känna meningsfullhet 

(2001:37). Enligt Forinder och Hagborg (2008:40) lyfte Antonovsky fram att 

upplevelser av att känna meningsfullhet, hade större betydelse än begriplighet och 

hanterbarhet. Författarna menar dock också att de, utifrån deras erfarenheter från socialt 

arbete med barn och ungdomar, upplever att både begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet sker i ett samspel med varandra (ibid). 
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Antonovsky (ibid:129 ff) menade också att det finns andra samband som påverkar 

KASAM. Ett av dessa är begreppet förutsägbarhet (se ovan) som kan ses som grund till 

begreppet begriplighet. Hanterbarhet förutsätter en bra belastningsbalans och för 

meningsfullhet, är det viktigt att känna delaktighet i resultaten. Erfarenheter av att 

kunna hantera sina erfarenheter bygger upp KASAM. Med detta menade Antonovsky 

att en människa måste uppleva sig som ett subjekt som kan påverka sina val. Det räcker 

inte med att livserfarenheter är förutsägbara och balanserade. Det är också 

betydelsefullt att känna delaktighet och att ha påverkansmöjligheter (Antonovsky, 

2005). En känsla av sammanhang grundläggs tidigt i ett barns liv och utvecklas tills 

individen är i 30-årsåldern (Forinder & Hagborg, 2008:40) 

 

Antonovsky talade om generella motståndsresurser (ibid:41). De generella motstånds-

resurserna kan handla om hälsa, pengar, utbildning, nätverk m.m. Motståndsresurserna 

fungerar stressdämpande (ibid). Förutom de generella motståndsresurserna diskuterade 

Antonovsky också det han kallade för generella motståndsbrister. Forinder och 

Hagborg beskriver dessa som ‖//…livserfarenhet som kännetecknas av bristande 

entydighet, under- och överbelastning och bristande möjlighet till medbestämmande”. 

De generella motståndsbristerna är en belastning för individen (ibid). 
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Uppläggning och 
genomförande av studien 

 

Redogörelsen för hur studien genomfördes omfattar min förförståelse, metodologiska 

utgångspunkter, urvalet, materialinsamlingen och databearbetning. Avsnittet avslutas 

med en diskussion kring metodproblem och etiska aspekter. Metoddelens beskrivning 

av databearbetningsprocessen kan upplevas som yvig men illustrerar på olika sätt 

komplexiteten i förändringsprocesser i människors liv. 

 

Förförståelse 
 

Jag har sedan mitten av 90-talet arbetat som socionom och är numera familjebehandlare 

i öppenvårdsverksamheter för ungdomar. Tillsammans med andra har jag drivit 

utvecklingen av öppenvården i den kommun denna studie ägt rum. Kunskapsområdet 

ungdomar, missbruk och familje- och nätverksarbete är således ett område jag både har 

en praktisk och teoretisk kunskap kring. Jag är också utifrån mitt yrke van vid att möta 

människor och ta del av andras berättelser vilket jag sett som positivt för studiens 

metodval. Utifrån min förförståelse kan dock en risk alltid finnas att denna förförståelse 

skymmer sikten för andra frågor som jag kan ha missat att ställa. Jag har försökt att 

förhålla mig till detta genom att arbeta med mina texter i till exempel metodseminarier 

och handledning. Att själv tillhöra det professionella stödnätverket som studien 

undersökt har lett till behovet av att förhålla mig till materialet på olika sätt. Magne 

Holme och Krohn Solvang (1991, 104) konstaterar att det ‖är svårt att frigöra sig från 

dessa subjektiva referensramar”. Ett sätt att hantera detta har varit att arbeta för 

tydliggöranden och möjligheten för läsaren att följa processen genom hela studien.  

  

Metodologiska utgångspunkter 
 

Utifrån studiens syfte där tyngdpunkten är förståelse av de berättelser som ungdomarna 

lyfter fram, har jag valt en kvalitativ metoddesign. Metodvalet är lämpligt för 

förståelsen av hur människor beskriver och betraktar både sig själva och sina relationer 

till andra (Hartman, 2006:273).   

 

Jag har utgått från det som Hartman benämner som hermeneutisk fenomenlogi14 

(ibid:193 ff). Hartman diskuterar hur begreppet hermeneutisk sällan används som 

begrepp om en undersökning utan att forskaren talar om en fenomenlogisk ansats. 

Perspektivet kan ge en mening till hur en individ kan beskriva sin livsvärld. Den 

hermeneutiska fenomenologin intresserar sig för hur en individ skapar förståelse av sin 

egen värld där till exempel djupintervjun, kan vara användbar (Hartman, 2006). Det är 

                                                 
14

 Fenomenlogin – läran om det som visar sig för medvetandet (Nationalencyklopedin). Flera 

inriktningar har utvecklats inom fenomenologin där den hermeneutiska fenomenologin anses 

vara en vidareutveckling av främst existensfilosofisk fenomenologi  (ibid). 
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inte tillräckligt att bara betrakta och beskriva ett fenomen (Nationalencyklopedin). 

Betraktandet kan beskrivas som ‖förståelsens struktur‖ och därför blir tolkandet viktigt 

i förståelsen av det som studeras (ibid). När det gäller ett hermeneutiskt perspektiv 

beskriver Kvale att styrkan ligger i just tolkningen (1997:49). Principer för 

hermeneutisk tolkning av en text är att utgå från en hermeneutisk spiral15 där delarna i 

ett material sätts i relation till helheten. Denna växelverkan är en pågående process och 

delarna i materialet tolkas och relateras till helheten. Vid till exempel en analys av en 

intervju kan jämförelser göras mellan olika tolkningar av intervjun. Processen att tolka 

och att se delarna i förhållande till helheten pågår tills forskaren kan finna olika teman 

med mönster och sammanbindningar i materialet (ibid).  

Datainsamling 
 

Materialet består dels av intervjuer och dels av en genomgång av forskningsstudier och 

artiklar genom Libris, Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning (CAN), 

databaser som Academic Search Premier, Social services abstracts, PsycARTICLES, 

PsycINFO, Google Scholar. De sökord som använts och kombinerats har varit network, 

social network, substance abuse, youth and substance abuse, adolescent and substance 

abuse, qualitative study. 

 

Inledningsvis var tanken att göra drygt 12 intervjuer. Kvale (1997:98) diskuterar antalet 

intervjuer i kvalitativa undersökningar och menar att 15 +-10 är lämpligt och använda i 

denna typ av studier16. Totalt tillfrågades tio ungdomar att medverka i studien. 

Materialet kom till slut att bestå av åtta ungdomar, tre pojkar och fem flickor mellan 15 

och 21 år som alla hade haft kontakt med missbruksmottagningen MiniMaria. Bortfallet 

bestod av två personer. En av de två tackade direkt nej direkt på telefon och den andre 

bokade tre tider vid olika tillfällen men uteblev vid alla. Ungdomarna intervjuades vid 

ett tillfälle under perioden hösten 2007 fram till början av 2008.   

Intervjumetod 
 

Den intervjumetod som använts är halvstrukturerade intervjuer. Intervjuaren styr 

samtalet så lite som möjligt. Genom intervjun kan forskaren få en förståelse av en 

individs inre handlingar och motiv på ett djupare sätt (Halvorsen, 2006:85). Intervju-

guiden (se bilaga 2) har utgått från följande temaområden: 

 

 Livssituation  

 Det sociala nätverket – informella relationer 

 Behandling, stöd – formella relationer 

 Framtid 

 

De tre första temaområdena har haft fokus på dåtid, nutid och framtid. Syftet var att 

dessa olika tidsperioder kunde beskriva förändringar i ungdomarnas nätverk. Vid varje 

intervju gavs en kort presentation och genomgång av syftet med studien, sekretess, min 

                                                 
15

 Hermenutisk cirkel (Ödman, 1979:78) 
16

 Se Eneroth (1984:171) som diskuterar intervjuantalet i kvalitativa studier och menar att 10-30 

intervjuer kan ses som en allmän rekommendation men även mindre än tio kan vara 

användbart, dock med en mer begränsad kunskap gällande kvalitativa aspekter. 
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egen bakgrund som socionom, betydelsen av att lyfta fram ett självupplevt perspektiv, 

tidsramarna för studien, anonymitet, att intervjuerna spelades in, förvaring och 

användning av intervjumaterialet, möjligheten till att få ytterligare ett samtal vid behov 

och uppdelningen av temaområdena. De fyra temaområdena visades grafiskt för 

intervjupersonen i form av en bild. Nätverkskartan som ett komplement till intervjun, 

togs också inledningsvis upp.  

 

Den första intervjun som gjordes var en provintervju och utifrån denna intervju kom 

frågan om vändpunkter att än mer förtydligas i resterande intervjuer. Provintervjun har 

använts i empirin. 

 

Intervjuguiden innehåller fyra delar (se Intervjuguide, bilaga 2). 

 

A. Kartläggning av ungdomens livssituation, dennes sociala situation samt hur 

ungdomen kom i kontakt med socialtjänsten och missbruksmottagningen MiniMaria. 

 

B. En särskild nätverksguide med fokus på frågor om nätverket och dess funktioner. 

Nätverksguiden var kopplad till den nätverkskarta intervjupersonerna ritade under 

intervjun. Fokus i nätverksguiden var nätverksmönster, struktur som rörde storlek, 

täthet, interaktionella faktorer som lyfte fram begrepp som varaktighet, ömsesidighet 

och slutligen nätverkets funktion som rörde stöd- och problemlösning (Degner & 

Henriksen, 2007; Skårner, 2001).  

 

C. Behandlingen och nätverkets delaktighet i behandlingen samt upplevelser av 

relationer i det formella nätverket. 

 

D. En hypotetisk nätverkskarta om framtiden med önskningar för sig själv och sitt 

nätverk. 

Nätverkskarta  

Nätverkskartan användes som hjälpinstrument vid intervjuerna. Det finns flera sätt att 

beskriva en nätverkskarta. En gemensam nämnare är ofta indelningen av olika sektorer 

i nätverket eller kategorier, till exempel i form av relationer som kan ses till grannar, 

släktingar, vänner, arbetskompisar osv. (Klefbeck & Ogden, 2003:62 ff). Denna studie 

utgick från fem sektorer som rörde familj, släkt, skola, arbete, kompisar och 

professionella. Fokus i nätverkskartan var nuet, dåtid samt att göra en hypotetisk 

nätverkskarta om tänkbara framtida relationer. Utgångspunkten låg på förändringar. 

Under intervjun fick ungdomen fylla i de personer som ungdomen ansåg spelade 

roll/hade spelat roll. Skårner diskuterar betydelsen av de ord som intervjuaren använder 

vid instruktioner vid kartritandet och menar att användningen av begreppet spelar roll 

kan ses som mer öppet, utan en negativ laddning (2001, ibid:35). Det kan uppstå vissa 

metodologiska bekymmer vid användningen av en nätverkskarta. Uppdelningen i 

sektorer kan leda till stress att fylla i alla fält och även att ge en mer idealiserad bild av 

relationerna eller att inte föra upp människor man har en svår relation med. 

Instruktionerna i form av att i förväg definiera de regler som gäller vid kartritandet kan 

också påverka den som blir intervjuad och dennes sätt att se på de relationer som finns 

runt intervjupersonen. Ytterligare en aspekt rör att nätverkskartan ger en ögonblicksbild 

som inte är statisk och att viktiga personer därför kan glömmas bort (ibid.). 
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Ett sätt att hantera dessa faktorer blev därför att jämföra kartan med intervjun utifrån 

syftet att väva samman olika aspekter som till exempel rörde motsägelser. Till exempel 

kunde en ungdom berätta om negativa skolminnen och samtidigt rita in skolan som en 

betydelsefull symbol på sin karta. Under kartritandet skedde också en dialog med 

intervjupersonen kring relationernas betydelse. Kartan blev ett komplement till den 

kvalitativa intervjun. Som pedagogiskt hjälpmedel blev den användbar som en röd tråd 

under intervjutillfället och ledde också till nya frågor i samtalet. Inget framkom som 

visade på att någon av intervjupersonerna hade svårigheter med att förstå instruktioner i 

kartritandet, tvärtom så var alla aktiva och drog själva pilar som förklarade förändringar 

och använde olika färger för att belysa vad de menade. Flera av ungdomarna hade 

också tidigare erfarenhet av att ha fyllt i nätverkskartor. Det framkom inte heller något 

som visade på att ungdomarna upplevde genans när det gällde tomma fält, till exempel 

kamratfält som var tomma. Utifrån de första intervjuerna visade det sig vara svårt för 

ungdomarna att utförligt rita en hypotetisk karta. De valde att hellre berätta om hur de 

tänkte att denna karta skulle ha kunnat se ut. En anledning kan vara att de i sina 

relationer i nutid, ofta beskrev dessa som närmare än tidigare. En hypotetisk karta 

visade således inte skillnader i jämförelse med den nutidskarta som ungdomen gjorde. 

De eventuella skillnader som fanns var marginella. Till exempel beskrev en ungdom att 

dennes relation med modern inte var bra men i framtiden om ungdomen flyttade, fanns 

tanken om att då skulle deras relation förändras till det bättre. Detta berättades muntligt. 

Jag valde därför att fortsätta ge instruktioner att rita en hypotetisk karta med 

förändringar och accepterade om det var lättare att berätta om dessa förändringar 

muntligt i stället. När hälften av intervjuerna gjorts visade det sig också att fler frågor 

kunnat ställas kring skolan. Skolan var en sektor som för flera av ungdomarna var tom i 

nätverkskartan, dvs. ungdomarna ritade inte in några relationer som spelat roll/spelar 

roll för dem. Detta väckte min nyfikenhet att jag skulle ha kunnat ha mer frågor kring 

detta fält. Därför utökade jag med fler frågor kring skolan vid de sista tre intervjuerna. 

Urval  
Eftersom materialet i denna studie är litet och syftet inte är att nå representativitet är ett 

strategiskt urval att föredra (Eneroth, 1984:169). Tillvägagångssättet vid urvalsproces-

sen var att först presenterades idén för arbetsgruppen på mottagningen MiniMaria som 

fick komma med kommentarer gällande syftet med studien. Därefter bokades enskilda 

tider med var och en i arbetsgruppen, där studien återigen presenterades. Varje 

behandlare gjorde därefter egna bedömningar av sina behandlingskontakter och gjorde 

listor med namn på ungdomar de tänkte skulle kunna medverka i studien. Därefter 

tillfrågade behandlarna ungdomar och deras familjer. Utgångspunkten var ett induktivt 

tillvägagångssätt där ambitionen var att urvalet skulle ske fortlöpande (Halvorsen, 

2006:102)17. Processen att träffa enskilda behandlare pågick under hela intervjuperioden 

då kontinuerlig kontakt togs med kollegor för att prata om studien och höra om 

behandlaren hade flera intervjupersoner. Under intervjuperioden tillkom kontinuerligt 

nya intervjupersoner.  

 

Urvalskriterierna var att ungdomen skulle ha varit aktuell på mottagningen MiniMaria 

under minst sex månader och vara drogfri. Ungdomen skulle tillsammans med sin 

familj/nätverk genomgått någon form av stöd/behandling på MiniMaria. Urvalet 

syftade till att vara så brett som möjligt vilket också innefattade ett annat ursprung än 

                                                 
17

 Eneroth (ibid: 170) diskuterar skillnaden statistiskt och strategiskt urval. Statistiskt urval 

innebär att urvalet sker samtidigt före undersökningen. Det strategiska urvalet sker fortlöpande. 
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svenskt. Detta utifrån att Botkyrka kommun är ett mångkulturellt område. Materialet 

kom att ha en viss övervikt på flickor. Ett fåtal ungdomar har annat ursprung än svenskt 

med föräldrar från Norden eller Europa. Urvalet kom inte att innefatta någon 

intervjuperson med utomeuropeiskt ursprung. En anledning kan vara att majoriteten av 

ungdomarna som var aktuella på MiniMaria under intervjuperioden, främst hade sitt 

ursprung från Norden eller Europa. 

Intervjuerna 
 

Inför intervjun skickades ett brev till intervjupersonen med information om studien med 

samma information som getts muntligt när jag bokat intervjutiden (se bilaga 1). 

 

De åtta intervjuerna skedde på olika platser som ungdomarna själva fick välja. 

Intervjuerna gjordes på olika kontor inom socialtjänsten i Botkyrka kommun samt i 

några fall i ungdomarnas hem. Intervjupersonerna har i vissa fall valt att boka om tider. 

En ungdom önskade bli hämtad i samband med intervjutillfället där jag och 

intervjupersonen tillsammans åkte till lokalen där intervjun ägde rum. 

Databearbetning 
 

Nedan följer en redogörelse för databearbetningen från transkriberingen till de 

temaområden som resultatdelen kom att utgå ifrån. 

 

Alla intervjuerna spelades in på band och inspelningstiden varade mellan 45 minuter till 

1 ½ timme. Varje intervju transkriberades ordagrant. Transkriberingen skedde i nära 

anslutning till intervjutillfället och jag skrev själv ut intervjuerna. Efter varje intervju 

gjordes även en kort sammanfattning som också skrevs ut. Nätverkskartorna bifogades 

utskrifter. Vid genomläsningen av intervjuerna vid flera tillfällen gjordes markeringar i 

marginalen vid intervjutexten som rörde teman i form av ord och meningar kopplade 

till texten.  

 

Utgångspunkten vid databearbetningen var att försöka få en bred bild av materialet. 

Kvale lyfter fram hur en analys inte kan ses som något isolerat i samband med just 

databearbetningen av ett material, utan att analysen kommer att finnas med under hela 

processen i en intervjustudie (ibid). 

 

  Principer för en första grovsortering 

Utifrån intervjumaterialet, sammanfattningarna och nätverkskartorna blev det första 

steget att åskådliggöra databearbetningen genom att göra en grovindelning av 

materialet. Inledningens syfte var att finna kategoriseringar. Syftet med kategori-

seringarna kan vara både ett redskap att skapa struktur i empirin men också ett sätt att 

söka fakta i empirin som kan underbygga en kategori (Ely et.al., 1993:164 ff). En 

strukturering av materialet handlar också om att arbeta sig fram till en förståelse av 

helheter (Lindholm, 1999:45). Halvorsen (2006:132) beskriver att ett sätt att börja är att 

finna en struktur och återkommande teman. Halvorsen menar att varje intervju omfattar 

ett antal teman som kan struktureras på en ‖karta‖. Varje tema i sig omfattar relationer 

av händelser, situationer och upplevelser. Dessa sätts in i en datamatris/tabell som 

omfattar alla intervjuer. Överskådligheten gör att likheter och skillnader kan sökas 
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genom denna strukturering och tolkningsförfarandet i analysen består av att förhålla sig 

både till delar i materialet och till helheten och kan ses som en växelvis process 

(Lindholm, ibid).  

 

Bearbetningen av materialet började med att varje intervju lästes igenom med 

sammanfattningar och nätverkskartor där kommentarerna skrevs ner i form av ord och 

meningar i marginalen. Efter detta belystes varje intervju förutsättningslöst var för sig, 

där allt som befanns relevant skrevs upp i form av kommentarer och understrykningar 

på ett papper för varje intervju. Till slut kom jag att ha fulltecknade papper för varje 

intervju. Ur detta var syftet att söka efter övergripande teman som skulle kunna utgöra 

en första grovindelning för att göra materialet både hanterbart och att finna 

kategoriseringar. Grovindelningen och de övergripande teman blev till slut: 

 

 Relationer i det informella nätverket, familj, släkt och kamrater 

 Relationer i det informella nätverket, skola och övriga sammanhang 

 Relationer i det formella nätverket, behandling och stöd  

 Framtid  

 

Mina kommentarer från varje intervju visade sig vara för styrande när materialet skulle 

placeras in i de fyra områdena. Därför fick arbetet börjas om på nytt med de enskilda 

intervjuerna för att utgå från dessa igen. Genom att vara för snabb att lyfta ut delar ur 

materialet hade helheten gått förlorad och materialet upplevdes som styckat och 

fragmenterat. Därför började processen om på nytt, dock utifrån de fyra huvudteman 

som lyfts ut ur materialet och som var relevanta i den fortsatta databearbetningen. Citat 

lyftes ut, både korta och långa från varje intervju. Ibland togs även dialoger i form av 

frågor och svar. Dessa citat och meningar, placerades därefter in i form av de valda 

indelningarna. 

 

Två första övergripande teman rörde relationer inom det informella nätverket och 

innefattade föräldrar, syskon, släkt, kompisar samt relationer i det informella 

nätverket som skola och övriga sammanhang. Fokus var hur intervjupersonerna 

beskrev sina relationer och livssituationen innan de kom i kontakt med socialtjänstens 

missbruksmottagning. Syftet var att få en bild av hur det såg ut tidigare för att kunna 

förstå skillnader mot deras livssituation idag. Det tredje rörde relationer i det formella 

nätverket, behandling och stöd och upplevelser när socialtjänsten kom in i 

ungdomarnas liv. Upplevelserna rörde även aspekter av stöd- och behandlings-

processen. Även upplevelser av delaktighet och påverkan lyftes fram. Det fjärde temat 

kom att röra framtid, både för sig själv och för sitt nätverk. 

 

För att få en mer överskådlig bild sorterades materialet in i en tabellform. Nedanstående 

tabell är exempel på strukturen hur det såg ut för de två första temaområdena. 

Databearbetningen exemplifieras i nedanstående beskrivning av hur de två första 

temaområdena bearbetades. De återstående två kom att bearbetas genom liknande 

princip. För att inte begränsa mig valde jag ibland stora urklipp från intervjuerna för att 

få en så pass bred indelning till att börja med. Eftersom databearbetningen inte gjordes 

med hjälp av dataprogram kom tabellerna att utgöra ett stort antal pappersark. 
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     Tabell: Fokus: det sociala nätverket innan aktualiseringen inom socialtjänsten 

                                                     Informella relationer                                                   

 

     I.P 1-8  Föräldrar       Syskon            Släkt           Kompisar           Skola            Övrigt 

 

 

Utifrån tabellen användes meningskoncentrering (Kvale, ibid:74 ff), dvs. att reducera 

uttalanden från tabellen till några ord eller någon mening. Syftet var att ytterligare skala 

ner materialet i hanterbara kategorier (se exempel i ovanstående tabell: kategorierna 

relation till pappa och olika kompisgäng). 

 

På detta sätt prövades olika databearbetningsmetoder där olika teman arbetades fram. 

De första sex teman som jag funnit relevanta från tabellen rörde det sociala nätverket 

och innefattade teman som föräldrar, släkt, syskon, kompisar, skola, övrigt. Ur detta 

blev nästa steg att arbeta fram en mer detaljerad sortering och kategorisering i form av 

underteman från de sex teman från tabellen.  

 

Utifrån ovanstående tabell gjorde jag sedan en mer detaljerad sortering från de sex 

temaområdena där jag till slut fann två till fem kategorier per temaområde. Totalt fann 

jag 15 kategorier från tabellen som rörde det sociala nätverket i samband med att 

socialtjänsten kom in i ungdomens liv. Under till exempel temaområdet familj 

reducerades materialet till kategorierna relation till pappa, relation till mamma, syskon, 

bilden av mig själv, egna förklaringsmodeller samt hur en dag såg ut. Släkt innefattade 

kategorierna relation till mormor, ställföreträdande förälder, närhet, avstånd. 

Kamratsektorn innefattade tre kategorier: känslomässig och praktisk tillhörighet, 

ensamhet, blandad kamratkrets. I skolsektorn fanns kategorierna skolans betydelse och 

besvikelse/ilska. För att åskådliggöra materialet gjorde jag en mindre tabell med 

intervjupersonerna vid ena axeln och de 15 kategorierna på den andra axeln där jag 

placerade in olika ord, begrepp och citat för varje kategori.  

 

På liknande sätt genomarbetades materialet gällande temaområdet Relationer i det 

formella nätverket, Behandling och stöd samt det fjärde området som rörde Framtid. 

Även inom dessa områden arbetade jag fram ett antal kategorier. Området Behandling 

och stöd kom till exempel att innefatta kategorier som aktualisering, livssituation, vems 

oro, den egna motivationen, socialtjänstens roll, upplevelser av möten, vändpunkter, 

drogfrihet, viktiga relationer, förändringar för sig själv, sitt nätverk m.m. 

Framtidsområdet kom till exempel att innefatta kategorier som framtid för sig själv, 

önskningar för nätverket, övrigt. Även här använde jag mig av en tabellform och 

åskådliggjorde materialet från samma princip som den första sorteringen. Även inom 
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dessa två sista temaområden, åskådliggjordes materialet genom två mindre tabeller. 

Intervjupersonerna placerades vid ena axeln och de 23 kategorier jag funnit placerades 

på den andra axeln och även här placerades ord, begrepp och citat in i reducerad form. 

 

Totalt hade jag till slut 38 kategorier i form av tre mindre tabeller. Genom 

meningskoncentrering (Kvale, 1997) blev de tre slutgiltiga tabellerna överskådliga. 

Dessa tre tabeller upplevde jag inte heller som splittrande för helheten då jag både hade 

de första ursprungliga stora tabellerna att tillgå till, samt sammanfattningarna och 

nätverkskartorna som stöd för minnet. 

 

Vid själva skrivarbetet hade jag de 38 kategorierna som grund och gick igenom alla 

intervjuerna med hjälp av tabellerna. Jag tog även hjälp av sökfunktionerna på datan 

när jag gick igenom intervjuerna för att finna hela citat att användas i resultat-

redovisningen. Detta arbete var relativt lätt att göra tack vare att jag hade reducerat 

materialet genom meningskoncentrering och funnit centrala begrepp som var lätta att 

söka med. Till exempel använde jag mig av kategorin familjesamtal. Vid skrivarbetet 

och resultatredovisningen, var det lätt att gå igenom texterna i alla intervjuerna med 

hjälp av sökfunktionen och finna citat kring familjesamtalen. 

 

Ur detta bearbetades materialet ytterligare med syftet att finna mönster med likheter 

och skillnader där jag i presentationen av empirin till slut kom att utgå från fem 

temaområden som rörde: 

 

En första presentation - livssituation idag  

Min nätverksberättelse” - livssituation då 

När stöd- och behandlingsnätverket kom in i ungdomens liv 

Upplevda förändringar  

Delade erfarenheter - framtid 

 

I analysen och förståelsen av nätverken och nätverkens mönster, användes både 

kvalitativa och kvantitativa mått som utgick från nätverkets struktur med fokus på 

täthet och sektorsvariation, nätverkets kvaliteter i relationerna med fokus på 

varaktighet-frekvens, nätverkets funktion med fokus på tillhörighet och gemenskap 

samt stöd- och problemlösning. Analysen innefattade ramar som lyftes in både från 

socialekologisk teori som systemteori. Även teorier om hälsa blev betydelsefulla i 

analysen i förståelsen av den komplexitet som fanns i vägen ut ur ett missbruk. 

Etiska överväganden 
 

Det humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR) har formulerat fyra 

huvudkrav som rör forskningsetiska principer när det gäller forskning om människor 

(Humanistisk samhällsvetenskaplig forskning, HSFR, 1990). Syftet är att dessa ska 

kunna ses som vägledande för å ena sidan möjligheten att bedriva forskning och 

utveckling av metoder och å andra sidan vara till stöd för att individen skyddas på olika 

sätt i forskningen. Rådet konkretiserar individskyddskravet genom fyra huvudprinciper 

som rör krav på information, samtyckte, konfidentialitet och slutligen nyttjandekravet. 

Nedan följer en redogörelse för de fyra principerna och hur jag tagit hänsyn till dessa i 

min studie. 
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Informationskravet – forskaren skall informera de av forskningen berörda om den 

aktuella forskningsuppgiftens syfte. 

 

Informationskravet handlar om att den som deltar i en undersökning ska få information 

om syftet och villkoren, att deltagandet är frivilligt och att de har rätt att avbryta sin 

medverkan. Detta har jag följt genom att först ge muntlig information till 

intervjupersonerna per telefon och när intervjupersonen tackade ja att vilja boka en 

intervjutid, skickade jag ett informationsbrev. Informationsbrevet hade en utförlig 

beskrivning av syftet med studien och vad studien skulle användas till. I brevet 

framkom information om vem jag var och att jag arbetade på missbruksmottagningen 

MiniMaria en viss procent av min arbetstid parallellt med att jag gjorde 

undersökningen. Jag berättade hur jag gått tillväga när jag berättat om studien för 

personalen på MiniMaria och att behandlarna själva fått kontakta de ungdomar som 

tillfrågades om de ville medverka i studien. 

 

I samband med intervjuerna gavs också information att starka känslor kunde väckas 

under intervjun utifrån ungdomarnas livserfarenheter. Vi talade om detta och vem 

ungdomen skulle kunna vända sig till om han/hon önskade detta. Skårner (2001:37) 

diskuterar det som etiskt dilemma som rör att den som intervjuas ”inte är medveten om 

att intervjun kan leda till insikt”. Detta kräver ett etiskt förhållningssätt av mig som 

intervjuare, dvs. att inte gå in i terapeutiska samtal, även om samtalet i sig skulle kunna 

upplevas på det sättet av den intervjuade beroende på de erfarenheter som 

intervjupersonen berättar om. Jag har försökt vara försiktig och lyhörd. 

 

Samtyckekravet – Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan. 

 

Kravet om samtycke handlar om att deltagaren lämnar sitt godkännande att delta och att 

bestämma om han/hon till exempel vill avbryta sin medverkan. De ungdomar som var 

över 18 år fick först frågan om de ville vara med i undersökningen via sin före detta 

eller pågående behandlare på MiniMaria. Detta gjordes antingen per telefon eller i 

samband med möte på socialtjänsten mellan behandlaren och ungdomen. När 

ungdomen tackat ja, fick jag telefonnummer av behandlaren på MiniMaria och 

kontaktade ungdomen och gav information om studien. Vid detta telefonsamtal uppgav 

jag också att det var frivilligt och att ungdomen själv bestämde vad denne ville eller 

inte ville svara på för frågor under intervjun. För de ungdomar som var under 18 år 

inhämtades samtycke av vårdnadshavare. Detta gjordes i samband med möten med 

ungdomens behandlare och dennes familj. Behandlaren fick också skriftlig information 

om studien, bakgrunden, hur materialet skulle användas, anonymitet och frivilligheten 

att delta.  

 

Konfidentialitetskravet – Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall 

ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant 

sätt att obehörig inte kan ta del av dem. 

 

Detta krav handlar om att skydda deltagaren i undersökningen genom att fingera vissa 

personliga uppgifter (ibid). Alla namn har ändrats, i vissa fall ålder och andra faktorer 

för att skydda intervjupersonerna. Detta gäller även behandlare och andra personer som 

nämns i materialet, till exempel anhöriga, skolpersonal, terapeuter, socialsekreterare. 

Vissa detaljer har också ändrats och särskild känslig information för att inte ungdomen 
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ska kunna identifieras. Intervjumaterialet har förvarats på en säker plats vilket även 

gällt de inspelade banden med intervjuerna.  

 

Nyttjandekravet – Uppgifter om insamlande om enskilda personer får endast användas 

för forskningsändamål. 

 

Inför intervjuerna var jag noga med att poängtera att förutom att jag fått ungdomens 

namn och telefonnummer av deras behandlare, hade behandlaren ingen rätt till 

information om hur intervjun blev och vad som framkom under intervjun. Frågan kom 

upp inledningsvis av en ungdom vid ett intervjutillfälle. Tydligheten kring detta gjordes 

för att inte fantasier skulle uppstå hos ungdomarna att deras information gavs till andra. 

Detta även utifrån att ungdomarna skulle kunna uppleva sig fria att prata om det de ville 

berätta om. Ett sätt att hantera frågan var att jag noggrant, både skriftligt och muntligt, 

gick igenom informationen om syftet med studien och vad det innebar om ungdomen 

ville vara med. 

 

Arbetsplatsen MiniMaria 

 

Studien gjordes på MiniMaria som också var min arbetsplats. Detta ställde också etiska 

krav vid urvalsprocessen att ungdomarna som blev tillfrågade till studien inte tidigare 

var kända av mig. Detta var en förutsättning för att studien skulle kunna äga rum på 

MiniMaria. Även behandlarna på MiniMaria informerade ungdomarna om detta. 

 

 

Metodproblem 
 

Reliabilitet 
Intervjuerna påverkas av både förförståelse och värderingar hos den som intervjuar. 

Detta dilemma har jag varit medveten om och intervjuerna har å ena sidan följt en viss 

temaordning men å andra sidan har jag försökt styra så lite som möjligt. Jag har försökt 

undvika ledande frågor. Under intervjuerna försökte jag också kontrollera det jag 

uppfattade med det som verkligen sades genom att ställa klargörande frågor eller be 

intervjupersonen förtydliga något denne berättade om. Kvale (1997:149) diskuterar 

utskriften av kvalitativa intervjuer och att utskrifterna innebär olika bedömningar av 

den som skriver ut intervjun. Till stöd för utskrifterna har jag också haft en forskare 

från Forsknings- och utvecklingsenheten Södertörn. Detta med syftet att öka 

tillförlitligheten vid genomläsningen och även tematiseringen.  

 

Validitet 
Vid intervjuutskrifterna har jag försökt följa intervjupersonerna ordagrant med både 

pauser och talspråk. Trots detta blir naturligtvis utskrifterna en produkt av mina 

tolkningar eftersom nyanser och innebörder inte alltid kan fångas genom ord och tolkas 

på olika sätt. Jag har dock försökt att vara tydlig i utskrifterna och inte gjort tolkningar. 

Även vid intervjuerna har en forskare från Forsknings- och utvecklingsenheten 

Södertörn, läst intervjuerna och också lyft fram teman som sedan jämförts med de 

teman som jag själv lyft fram i studien. Detta har varit betydelsefullt i konkretiseringen 

att undersöka det som avsetts att undersöka (Kvale, ibid:85). Under studiens gång har 

materialet kommit att granskas av andra på olika sätt. Dels genom att vissa delar 
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diskuterats på metodseminarier och dels genom handledning både via FoU och via 

socialhögskolan. Jag har också försökt att ha diskussioner under studiens gång med 

socialsekreterare och behandlare inom kommunens utredningsgrupper och öppenvård 

för ungdomar. Syftet har varit att få en återkoppling till studiens syfte och resultaten.  

 

Generalisering 
Urvalet i studien är litet och resultaten är därför inte generaliserbara. Ännu en 

begränsning har varit att jag själv inte styrt urvalet utan att andra valt ut 

intervjupersonerna. Intervjupersonerna kan också ha haft skäl att ställa upp på 

intervjuerna. De ungdomar som varit med i undersökningen har haft både positiva och 

negativa erfarenheter. De flesta har också uttryckt att de tyckt det varit betydelsefullt att 

dela med sig av sina egna erfarenheter. Ytterligare en begränsning finns att studien är 

retrospektiv. Konsekvenserna kan vara att minnesbilderna inte stämmer eller att man 

lyfter fram negativa aspekter och inte kommer ihåg positiva aspekter. Det kan också 

leda till att man vill försköna vissa saker.  

 

Ytterligare en metodologisk svaghet kan vara att använda nätverkskartan. Till 

nätverkskartan fanns dock både en nätverksguide och ytterligare frågor som jag använt 

i intervjun. Under intervjun fanns en pågående dialog när ungdomarna gjorde sina 

kartor där jag bad om förtydligande och där ungdomen kunde beskriva det denne ritat 

med ord när det fanns behov av förtydliganden och fördjupningar. 
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Resultatredovisning 
 

Följande resultatredovisning är en redogörelse för intervjuerna. Den är indelad i de fem 

temaområden som intervjumaterialet kom att utgå ifrån. Varje temaområde avslutas 

med sammanfattande kommentarer där resultaten kommenteras utifrån studiens 

teoretiska utgångspunkter. De fem temaområdena lyfter fram: 

 

 

      A. Intervjupersonerna – livssituation idag 

 

      B. Min nätverksberättelse – livssituation då  

 

      C. Det professionella stödnätverkets inträde i ungdomarnas liv 

 

      D. Upplevd förändring 

 

      E. Delade erfarenheter – framtid 

 

 

Temaområdet A är en presentation av intervjupersonerna med fokus på deras 

livssituation vid tiden för intervjutillfället avseende deras sociala situation, drogfrihet 

och relationerna i deras sociala nätverk.  

 

Temaområdet B rör minnesbilder av ungdomarnas nätverksberättelser och de 

sammanhang ungdomarna befann sig i vid perioden innan det professionella 

stödnätverket kom in i deras liv. Sammanhangen handlar om hur ungdomarna upplevde 

relationerna i deras sociala nätverk när det gällde familj, släkt, kompisar och skola.  

 

Det tredje temaområdet C handlar om upplevelserna av det professionella 

stödnätverkets inträde i ungdomarnas liv. Det handlar dels om när MiniMaria kom in i 

ungdomarnas liv, dels om synen på det professionella stödnätverket.  

 

Temaområdet D lyfter fram upplevd förändring, både för sig själv och för sitt sociala 

nätverk när det gällde vägen ut ett missbruk och/eller att hantera erfarenheter av en 

förälder med ett missbruk. Området handlar om ungdomarnas erfarenheter av det 

sociala nätverkets betydelse för dem i stöd- och behandlingsarbetet. Det handlar också 

om erfarenheter av det professionella stödnätverkets betydelse i stöd- och 

behandlingsarbetet. 

  

Slutligen omfattar det sista temaområdet E, erfarenheter som ungdomarna önskar dela 

med sig till andra ungdomar, andra familjer och professionella som möter ungdomar 

och familjer. Området handlar också om ungdomarnas framtidstankar. 
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A. En första presentation - 
Livssituation idag 

 

I följande avsitt presenteras ungdomarna och deras livssituation med fokus på deras 

sociala situation med bostad, sysselsättning, drogfrihet och relationerna i deras sociala 

nätverk. Det senare handlar om vilken betydelse ungdomarna anser att relationerna i 

deras sociala nätverk har för dem idag, vid avslutad kontakt med MiniMaria. Avsnittet 

avslutas med sammanfattande kommenterar med ytterligare en fördjupning utifrån både 

kvantitativa och kvalitativa mått när det gäller nätverksmönster. De sammanfattande 

kommentarerna har utgått från begrepp från nätverksforskningen (se till exempel Bott, 

1957; Mitchell, 1969; Fyrand, 1998; Skårner, 2001; Skårner & Regnér, 2003; Svedhem, 

1991; Forsberg & Wallmark, 2002; Seikkula, 1996).  

Ungdomarna 
 

Jesper är vid intervjutillfället 20 år. Han bor tillsammans med sin pappa och sina 

syskon och vill på sikt flytta hemifrån. Jesper beskriver att han står sina syskon och 

pappa känslomässigt nära. Jesper ritar in sin pappa och lillebror nära sig själv på sin 

nätverkskarta. Relationen till mamman är som Jesper säger ”komplicerad” och det 

upplever Jesper att den varit sedan han var 14 år. Jesper har erfarenheter av ett längre 

missbruk och har också varit placerad på institution. Idag beskriver han sig själv som 

drogfri. Jesper menar att det är först efter att han placerades på behandlingshemmet 

som han tog steget att välja ett drogfritt liv. Jesper brottas dock med skuldkänslor då 

han har druckit alkohol vid några tillfällen efter att han kom hem från placeringen på 

behandlingshemmet. Skuldkänslorna handlar om att han inte vågat berätta för sin pappa 

att han dricker alkohol. Jesper berättar att om han kunnat berätta det för pappan hade 

han ritat in sin pappa närmare sig själv. Jespers sektor när det gäller kompisar i 

nätverkskartan är gles. Efter en stunds funderande skriver han upp en gammal 

barndomskamrat som han börjat träffa litegrann. I släktsektorn placerar han sin mormor 

långt bort ut mot kanten och anser inte att han vill ha nära kontakt med henne idag. 

Skol- och arbetssektorn är tom. Jesper ritar in sin tidigare behandlare från 

behandlingshemmet nära sig själv i sektorn med professionella. Jesper har haft 

mångårig kontakt med MiniMaria men har nu avslutat kontakten. 

 

Felix är 20 år och har egen lägenhet och en utbildning som han trivs med. När Felix 

ritar sin nätverkskarta berättar han om sin mamma och mormor och hur nära de står 

honom känslomässigt. Han ritar sin mamma och mormor allra närmast sig själv på 

kartan. Även syskonen finns med som känslomässigt betydelsefulla personer på kartan. 

Felix pappa står honom närmare än tidigare och han tror att det hänger ihop med att 

deras relation är bättre. Pappan har också slutat droga och vara kriminell. Felix har haft 

långvarig kontakt med socialtjänsten pga. både missbruk och kriminalitet. De 

erfarenheter Felix fick av det behandlingshem han tidigare var på, har haft stor 

betydelse för hans beslut att nu leva ett drogfritt liv. Felix har ritat in flera 

professionella där den kontaktperson som är tillsatt av socialtjänsten, har haft stor 

betydelse för honom. Felix kamratsektor är gles. Närmast honom själv placerar han sin 

flickvän. Ytterligare två vänner har han skrivit upp varav den ena är död. Skol- och 
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arbetssektorn är tom. Felix har haft mångårig kontakt med både socialtjänstens 

utredningsenhet och MiniMaria. Han har i princip avslutat sin kontakt med MiniMaria 

och har endast ett avslutningsmöte kvar.   

 

Sara är 18 år. Hon har varit drogfri i snart ett år och har avslutat sin behandling på 

MiniMaria. Hon har ett narkotikamissbruk bakom sig och beskriver att ”suget alltid 

finns där” men att hon lärt sig hantera det. Sara bor hemma och går på gymnasiet. 

Hennes relation till sin mamma är enligt Sara bra idag och även småsyskonen står 

henne nära. Saras pappa är död sedan några år tillbaka och Sara ömmar starkt för sin 

lillebror på pappas sida som är placerad i familjehem. Hennes hund är viktig för henne 

och är också inplacerad på hennes karta i familjesektorn. Sara beskriver att hon 

upplever stora skillnader i sitt liv idag i jämförelse med när hon kom i kontakt med 

MiniMaria. Skillnaderna rör både henne själv och relationerna i familjen. I skol- och 

arbetsfältet är sektorn tom. Den professionella stödsektorn är fulltecknad. Sara har haft 

kontakt med MiniMaria i ungefär två års tid. Hon har idag kontakt med drogfria 

kompisar. Sara har haft en tanke om att söka annan hjälp för sitt psykiska mående.  

 

Moa är 17 år och har haft kontakt med både socialtjänsten och MiniMaria sedan flera år 

tillbaka. Moas främsta bekymmer i samband med kontakten med MiniMaria var hennes 

pappas alkoholmissbruk. Moa har inte placerat in någon i den professionella 

stödsektorn men berättar muntligt i nätverksintervjun om en betydelsefull stödperson 

för henne som hon återkommer till vid flera tillfällen under intervjun. För Moa är de 

viktigaste relationerna hennes brorsbarn och äldre bröder som hon placerat närmast sig 

själv. Moa har en bra relation med sin mamma och placerar henne strax efter bröderna. 

Moa går på gymnasiet och har nu avslutat sin kontakt med MiniMaria. Hon har 

terapeutiskt stöd på annat håll. Totalt har Moa haft kontakt med myndighetspersoner 

sedan 12-årsåldern.  

 

Jenny är 20 år och har i princip nästan avslutat sin kontakt med MiniMaria. Hon har 

dock annat stöd från andra delar inom socialförvaltningen. Jenny bor i träningslägenhet 

och har ingen sysselsättning. Jennys hund är betydelsefull för henne. Jenny upplever att 

det skett stora förändringar sedan hon kom i kontakt med MiniMaria som rör hennes 

eget missbruk och den hjälp hon fått. Förändringarna gäller också relationerna till 

mamman och pappan. Jenny upplever att hennes relation blivit bättre till mamman men 

att de ”aldrig kommer ha en mor-dotterrelation”. Jenny, som beskriver sig som pappas 

flicka, har idag ingen kontakt med pappan och har själv valt detta. Jenny har en brokig 

berättelse när det gäller uppväxten där föräldrarna bl a stred om vårdnaden av henne. 

Skol- och arbetssektorn är tom. Stödsektorn är fylld av professionella. Jenny beskriver 

att de professionella står henne känslomässigt nära. Minnesbilderna är oklara när det 

gäller tidigare kontakt med socialtjänsten. Hon uppger att hon inte har haft kontakt 

tidigare men beskriver samtidigt att hon har erfarenheter av att ha varit 

jourhemsplacerad. Jenny beskriver att hon inte umgås med några kompisar idag. Hon 

menar att det är självvalt. Hennes pojkvän tycker inte om att hon umgås med andra 

vilket också påverkar hennes val. Jenny har haft kontakt med MiniMaria under minst 

två års tid. 

 

Nina är 18 år och bor i egen lägenhet sedan en tid tillbaka. Hon har tidigare haft ett 

alkoholmissbruk och har även erfarenhet av en placering på en institution. Nina har 

många syskon som hon placerar nära sig själv på sin karta. Relationen till mamman har 

blivit bättre och de kan idag prata mer med varandra. Nina beskriver sin längtan efter 
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sin pappa som är död sedan flera år tillbaka och resonerar kring hur pappan skulle ha 

tänkt och agerat när det gäller Nina om han levt. Nina upplever idag att hon dragit ner 

på sitt drickande och att det inte är ett bekymmer längre. Hon håller på att avsluta sin 

kontakt med MiniMaria. Ninas professionella stödsektor omfattar flera personer. Nina 

har också en kontaktperson som har betydelse för henne. I kamratsektorn finns tre 

betydelsefulla relationer. Nina har cirka fem års erfarenheter av socialtjänsten varav 

MiniMaria har funnits med under cirka två års tid. 

 

Tove är 19 år och beskriver sig som gladare idag i jämförelse med tidigare. Hon 

upplever också att omgivningen ser en glad tjej idag. Tove är helt drogfri sedan hon 

fick sitt lilla barn. Hon menar att processen att sluta droga egentligen påbörjades innan 

graviditeten. Förutom Toves dotter, är mamman den som står känslomässigt närmast. 

Tove har många syskon men placerar sin äldre bror närmast sig själv. Även den äldre 

broderns barn ritar Tove in nära sig själv i nätverkskartan. I skol- och arbetssektorn ritar 

Tove in sin chef. Chefen har en stor känslomässig betydelse och Tove beskriver denne 

som en av de närmaste personerna i nätverket. Tove har ingen kontakt med sin pappa 

och dennes släkt och beskriver det som ”Vi hejar på gatan. Det är allt.”. I Toves 

kamratkrets finns två vänner som Tove ritar nära sig själv. Idag är Tove och hennes 

dotter bostadslösa. Tove har cirka sex års erfarenheter av att ha haft kontakt med 

socialtjänsten, fyra av dessa har varit på MiniMaria. 

 

Peter är 15 år och bor med sin mamma men har daglig kontakt med sin pappa. Peter 

anser att det, när han jämför med tidigare år, blivit bättre för honom. Han går idag i en 

skola där han trivs och har fått upp sina betyg. Han har helt slutat dricka alkohol och 

hans tidigare haschmissbruk har i princip upphört. Peter beskriver det som ”/.../...förut 

rökte jag väldigt mycket, det var såhär flera gånger om dan men det är ingenting nu.” 

Peter upplever att han har en nära relation främst till sin mamma som han placerar 

närmast. De kan prata om det mesta och han har valt att bo hos henne. Peter berättar om 

sina fyra närmaste vänner som har stor betydelse. Även i skol- och arbetssektorn ritar 

han in en nära skolkamrat. Peter beskriver att hans tidigare haschmissbruk kan ses som 

självmedicinering pga. att han har ADHD. Nu har han fått medicin och upplever en stor 

skillnad. Peter placerar in några personer i den professionella stödsektorn, dock långt 

från sig själv. Peter har fortfarande kontakt med MiniMaria och är osäker på om den 

ska avslutas eller inte i dagsläget. Peter har haft kontakt med myndigheter sedan drygt 

ett år tillbaka. 

Sammanfattande kommentarer 

Nykterhet/drogfrihet 

Intervjupersonerna beskrev sig idag som nyktra och/eller drogfria. De flesta hade 

avslutat eller var på väg att avsluta sin kontakt med MiniMaria. Peter hade fortfarande 

inte avslutat sin kontakt och var vid intervjutillfället osäker på hur planeringen såg ut. 

Några av ungdomarna hade fortsatt kontakt med det professionella stödnätverket pga. 

att de var över 20 år eller att de börjat i terapi utanför socialtjänsten. Ungdomarnas 

erfarenheter gällande missbruk var cannabis och alkohol. Två hade även erfarenhet av 

amfetamin och en beskrev ett ecstasymissbruk. Vanligt var dock ett blandmissbruk. 

Ingen av ungdomarna uppgav ett injektionsmissbruk. Sex av de åtta hade erfarenhet av 

myndighetskontakter mellan ett till sex år. Av dessa sex hade alla utom en också haft 

kontakt med MiniMaria under minst två år. För tre av ungdomarna rörde det sig om 

kontakter upp till fyra år. 
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Ungdomarnas sociala nätverk 

Sammanställningen av materialet visade på att ungdomarnas beskrivningar av sina 

nätverk, innehöll flera relationer i det sociala nätverket, med övervikt på familjesektorn. 

Släktnätverken innefattade cirka 0-3 betydelsefulla relationer känslomässigt. Det kunde 

röra sig om en faster, moster eller en mormor. Det professionella stödnätverket var 

också närvarande i beskrivningarna utom i en nätverkskarta där detta fält var tomt. För 

sex av ungdomarna bestod kamratfälten av få personer. De kompletterande 

nätverksintervjuerna visade på att två av de åtta ungdomarnas kamratsektorer var 

tomma. Båda dessa ungdomar beskrev att de medvetet gjort val att inte ha kontakt med 

andra kompisar. Över hälften av ungdomarnas skol- och arbetssektorer var tomma.  

 

Förutom fysiskt levande personer innefattade hälften av nätverkskartorna även avlidna 

personer. Det rörde sig om föräldrar och andra släktingar. Även en död kamrat fördes 

upp på nätverkskartan. För tre av ungdomarna beskrevs även hundar som känslomässigt 

betydelsefulla. Nätverken innefattade mellan 9-41 personer inkluderande det pro-

fessionella stödnätverket. Antalet personer i kartorna var dock inget mått på 

relationernas kvalitet, dvs. ett stort antal personer sa ingenting om vilket betydelse 

ungdomen ansåg att relationerna hade för henne/honom. Därför fyllde den 

kompletterande nätverksintervjun en viktig funktion för att kunna få en fördjupad bild 

av ungdomarnas upplevelser av relationerna i deras nätverk. T ex visade en 

nätverkskarta med en kompletterande intervju att en av ungdomarna hade liten kontakt 

med sitt nätverk och inte upplevde något känslomässigt stöd från nätverket. En annan 

nätverkskarta innefattade också få personer men i den kompletterande intervjun 

framkom att relationerna i nätverket upplevdes som betydelsefulla och viktiga, både 

känslomässigt och för stöd- och problemlösning. 

Nätverksmönster 

  ”Glest” 

Studien visade på nätverksmönster som hos en fjärdedel kunde beskrivas som glesa 

med få känslomässiga och varaktiga relationer (Skårner, 2001; Klefbeck & Ogden, 

2003). Tätheten var låg och det fanns flera tomma sektorer, till exempel gällande 

kompisar, skolan och arbetsfältet. Jenny och Jespers nätverkskartor kunde beskrivas 

utifrån ett glest nätverksmönster men på olika sätt. Jespers karta hade flera tomma 

sektorer och de personer som fanns, var glest utspridda utan direkt beröring med 

varandra. Känslomässigt stöd beskrev Jesper att han fick från sin pappa och den 

behandlingspersonal han haft kontakt med under sin placering. Behandlingspersonalen 

fanns dock inte med i Jespers liv idag efter att placeringen upphört. Kamratsektorn var i 

princip tom. Jesper hoppades kunna fortsätta bygga upp en relation med en gammal 

kamrat. Frånvaron eller distansen mellan personerna var tydlig och Jesper upplevde att 

det fanns få stödjande personer i hans nätverk. Nätverkets funktion som tillhörighet och 

gemenskap visade på att Jesper upplevde att han inte ingick i något direkt sammanhang 

vid intervjutillfället. Nätverket tycktes inte ha en stöd- och problemlösande funktion, 

emotionellt (förståelse och sympati) eller instrumentellt (råd och kunskapsförmedling). 

Jennys nätverk var kvantitativt fyllt i både familj- och släktsektorerna liksom i den 

professionella stödsektorn. Skol- och arbetssektorn var tom och även kamratsektorn. 

Hennes nätverk var exempel på hur nätverket kunde innefatta många sociala kontakter 

men att dessa upplevdes negativa pga. kriminalitet och missbruk. De professionella stod 

för stöd- och problemlösningsfunktionen och det var hos dessa Jenny beskrev att hon 

under behandlingen sökt tröst, råd och förståelse. De många professionella runt Jenny 

hade en stark instrumentell och emotionell funktion som Jenny upplevde inte fanns i 
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hennes sociala nätverk. När Jenny avslutade sin kontakt med MiniMaria beskrev hon 

fortfarande det professionella stödnätverket som den viktigaste stödfunktionen trots att 

behandlarna inte fanns kvar kring Jenny. Jenny hade inga nya kontakter som drogfri 

och hon umgicks fortfarande med den tidigare viktigaste stödpersonen; hennes moster 

som fortfarande var inne i ett aktivt missbruk. Jennys tidigare gemenskap i skolan fanns 

inte kvar utan hon satt mest hemma. 

 

”Differentierat” 

Tre av ungdomarna hade nätverk där mönstret kan beskrivas som differentierat, det 

fanns en jämvikt mellan de olika sektorerna i nätverket (Skårner, 2001). De 

professionella var inte framträdande som de enda betydelsefulla personerna när det 

gäller stöd- och problemlösning (ibid). Degner och Henriksen (2007:37 ff) beskriver 

det differentierade nätverksmönstret som ett positivt nätverk för en individ, bl a utifrån 

att det kan utgöra ett bra stöd vid svårigheter i livet. Här fanns Moas, Peters och Toves 

berättelser om sina nätverk. Peters nätverk kunde beskrivas utifrån att det fanns flera 

ömsesidiga relationer mellan olika personer inom nätverket. Jämvikt fanns i både 

kvantitet och upplevd känslomässig betydelse. Detta gällde familj-, släkt-, kamrat-, 

skol- och arbetsfälten där den professionella stödsektorn innefattade minst antal 

personer. Peters nätverkskarta innefattade en jämvikt mellan de olika sektorerna där de 

olika kluster som fanns, hade kontakter över sektorerna. Till exempel hade Peters pappa 

och styvmamma kontakt med Peters mamma. Peters fasters barn hade också 

regelbunden kontakt med Peter och hans familj. Även en del av kompisarna hade Peter 

känt sedan länge och dessa kompisar återfanns även i skolsektorn. Peter hade 

visserligen ritat in två personer i den professionella stödsektorn men i Peters berättelse 

framkom, att Peter upplevde att de professionella hade haft en liten betydelse gällande 

stöd- och problemlösning. Stöd- och problemlösning hämtade Peter från sitt sociala 

nätverk, främst från sin mamma men även från sin pappa. Även Toves nätverk kunde 

beskrivas som differentierat utifrån att det fanns en större jämvikt mellan de olika 

sektorerna och tätheten var hög. Den professionella stödsektorn var minst. Tove 

beskrev hur flera viktiga personer i det sociala nätverket gav henne stöd, både praktiskt 

och känslomässigt. Tove hade en stark förankring i arbetslivet och upplevde ett stort 

stöd av sin arbetsgivare. Även Moas nätverk kunde betraktas som differentierat utifrån 

att det fanns en jämvikt mellan de olika sektorerna. Kvantitativt var det inte lika fyllt 

med personer som Toves, men stöd- och problemlösningsmässigt beskrev Moa att det 

fanns flera betydelsefulla relationer i det sociala nätverket. Det fält som var tomt var 

den professionella stödsektorn.  

 

”Familjecentrerat” 

Övriga nätverksmönster visade en övervikt på familjecentrerade nätverk. Dessa 

innefattade många företrädare från familjen och när det gällde stöd och emotionellt 

engagemang, kunde detta ses både positivt och negativt (Skårner, ibid). Här var andelen 

professionella högre i stödsektorn (ibid). Inom detta mönster återfanns Sara, Felix och 

Ninas nätverk. Felix nätverkskarta innehöll få vuxna personer. Han hade en övervikt 

med personer i sin familjekarta medan det var glest i släktsektorn. I släktsektorn fanns 

dock mormor som han hade kontakt med och som hade känslomässig betydelse för 

honom. Skol- och arbetssektorn var tom och kamratsektorn innehöll få kontakter. I 

Felix berättelse fanns dock ett antal personer som känslomässigt hade betydelse för 

honom. Dessa återfanns inom alla sektorerna. I den professionella stödsektorn fanns 

också några personer som funnits med i flera år. Sara och Nina hade också 

familjesektorer som innefattade många personer och färre i släktsektorerna. Deras skol- 
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och arbetssektorer var tomma och kamratkretsen beskrevs som liten. Flickornas 

stödsektor var också fylld med professionella vid avslutningen.  

  

Nätverk är föränderliga beroende på vilken livssituation den enskilde befinner sig i. Det 

rör sig också om ögonblicksbilder. Även om ett nätverksmönster vid första anblicken 

kan betraktas som glest, kan det ändå innefatta några relationer som har en stor 

betydelse för den enskilda personen. Därför blir begreppet glest missvisande om inte 

ytterligare fördjupning görs. För till exempel Jesper som å ena sidan kunde 

kategoriseras inom ett glest nätverksmönster där han beskrev hur ensam han kunde 

känna sig, fanns å andra sidan en stor positiv förändring i relationen till pappan. Därför 

blir de ovanstående kategoriseringarna ett hjälpmedel i att få en helhetsbild i förståelsen 

snarare av den enskilde ungdomen och dennes nätverk idag än en absolut sanning. En 

kategorisering av nätverksmönster syftar främst till ytterligare fördjupning kring 

ungdomens sociala nätverk. 

 

.  

B. Min nätverksberättelse – 
livssituation då 

 

Följande avsnitt omfattar en fördjupning av ungdomarnas livsberättelser med fokus på 

deras informella relationer. Syftet är att ta del av ungdomarnas minnesbilder av tiden 

innan de kom i kontakt med socialtjänsten och MiniMaria. Ambitionen är att utröna 

ungdomarnas upplevelser kring hur deras relationer kom att förändras parallellt med 

deras egen väg mot ett liv som nyktra och/eller drogfria och/eller att förhålla sig till en 

anhörig med missbruk. Avsnittet inleds med en beskrivning av ungdomarna och hur de 

upplevde sina relationer innan missbruket kom in i deras liv. Relationerna rör familjen, 

släkt, syskon och kompisar. Avsnittet tar även upp ungdomarnas upplevelser hur deras 

vardagsliv påverkades av hemsituationen. Avsnittet tar även upp missbruk i familjen 

och skolsituationen. 

 

Avsnittet avslutas med sammanfattande kommentarer som utgår från begrepp från 

nätverksforskningen (se Skårner, 2001; Klefbeck & Ogden, 2003; Degner & Henriksen, 

2007; Seikkula, 1996) 

Berättelser om det sociala nätverket 

Komplicerade föräldrarelationer 

Ungdomarna beskrev sin familjesituation i samband med att socialtjänsten kom in i 

deras liv som kaotisk. Relationerna var komplicerade gentemot båda föräldrarna. 

Majoriteten av ungdomarna levde med sin mamma även om sex av de åtta hade 

erfarenhet av att deras pappor bott tillsammans med familjen de första åren. Både Moa 

och Peter hade erfarenhet av växelvis boende. Detta hade dock inte fungerat på sikt. I 

Moas fall berodde det på att pappans missbruk ledde till att han inte kunde klara av det 

praktiska med till exempel att se till att det fanns mat hemma. Peter menade att det 

berodde på massa bråk mellan honom och pappan. Jennys erfarenhet skiljde sig från de 
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andra då hon var uppvuxen med sin pappa fram till 12-årsålder även om mamman 

funnits med sporadiskt under denna period: 

 
”De var ju tillsammans till och från hela uppväxten. Eller fram till 12 ungefär. 

Det enda han (pappa, förf. kommentar) kunde göra var att supa och knar-

ka...ja, slåss.. En riktig sånhär som manipulerar. Jag tog avstånd från honom. 

Det var när mamma hade...hon stred ju om att få vårdnaden. Hon visste ju hur 

jag hade det eftersom hon hade varit med om det själv. Han misshandlade ju 

alltid, varje dag. /…/…mig och mamma och vilka som nu fanns med. Hon stred 

ju liksom att jag skulle komma till henne och det var väl vid 12-årsåldern.” 

 

Felix och Tove beskrev att deras pappor var helt frånvarande vid den tid då 

socialtjänsten kom in i dras liv, bl a på grund av eget missbruk och kriminalitet. Saras 

och Ninas fäder dog när de var små.  

 

Även om papporna var frånvarande fysiskt uttryckte flera ungdomar starka känslor när 

de beskrev sin relation till sin frånvarande pappa. För de två vars pappor hade dött, 

beskrev båda bilder av hur de tänkte att deras pappor skulle ha reagerat i samband med 

att ungdomarna blev aktuella inom socialtjänsten 

 
”Då tror jag inte att jag hamnat där borta. Vi pratade om att flytta och sådär 

och grejer, jag och han...men jag känner att mamma har alltid varit… är hela 

tiden och kanske hade koll på en…men han skulle aldrig tillåta att man håller 

på sådär.”(Nina) 

 
”Mamma är mer hysterisk. Pappa är mer hård. Han skulle nog blivit jättearg 

han var emot droger. Han var själv alkoholist men han var emot droger. Han 

skulle aldrig accepterat det på något sätt.”(Sara) 

 

Två av flickorna hade valt att inte ha kontakt med sina pappor. Jenny beskrev sig som 

pappas flicka när hon var barn valde, när hon flyttade till sin mamma efter 

vårdnadstvisten, att minska kontakten med pappan pga. allt han gjort henne. Jennys 

uppväxttid hos pappan hade varit kantad av drogmissbruk, där både pappan och 

pappans kompisar missbrukade. Jenny hade också erfarenhet av misshandel i sin familj. 

Tove beskrev att hon inte ville ha kontakt med vare sig sin pappa eller dennes släkt utan 

att gå in på anledningen mer än att nämna missbruk som en del i det hela. Även Felix 

beskrev att pappa var frånvarande pga. egna problem: 

 
”Jag bodde med min mamma och styvpappa och mina syskon och jag kom inte 

överens med min styvpappa. Vi fungerade inte alls ihop och det var mycket 

bråk mellan oss. Min pappa bodde inte i Stockholm och vi hade ingen kontakt 

och träffades aldrig. Han höll också på med droger och var kriminell och satt 

också inne i fängelse för brott. Vi hade ingen kontakt.” 

 

Majoriteten av ungdomarna beskrev konfliktfyllda relationer med sina mammor i 

samband med kontakten med socialtjänsten. Över hälften ansåg att deras mammor 

under denna period hade stora egna problem. Dessa rörde missbruk, psykiska problem 

och/eller en problematisk familjesituation. Jesper beskrev hur han under alla år haft 

stora konflikter med sin mamma och att hon försökte kontrollera honom. Den 

problematiska familjesituationen kunde också handla om mammornas nya partners och 

att det kunde förekomma våld. En av ungdomarna beskrev att hennes mamma aldrig 

var hemma och att det påverkade deras relation: 
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”Sen brukar mamma åka iväg utomlands också./…/Alltså, jag är ju hälften 

spanjor./…/ Nu är hon tillsammans med en spansk så det har ju varit att hon 

har varit borta ganska ofta så jag och min syster har fått ta hand om min 

lillasyster…så hon har varit borta ganska mycket.”(Nina) 

 
”Ja, och mamma hade jättemycket problem hemma. Mammas pojkvän, han är 

dum i huvudet och han tog sönder våra fönster och polisen kom och de bråkade 

så därför var jag inte heller hemma utan var hellre med mina kompisar.” 

(Sara) 

 

Två ungdomar skiljde sig från de övriga och hade en bra relation med sina mammor. 

Moa menade att hon och hennes mamma inte hade problem utan det var pappan som 

missbrukade och hade problem. Peter ansåg också att han aldrig haft problem med sin 

mamma utan att de alltid kunnat prata med varandra. För Peter var mamma en pålitlig 

person som tog tag i saker, till exempel när han hade problem med skolan. När Peter 

var med om jobbiga saker i skolan så kände Peter stöd från mamman genom att han 

kunde berätta för henne om händelser och att hon agerade. Till exempel vid en händelse 

där Peter blev slagen av en lärare:  

 
”Nej, inget blev anmält. Jag gick upp till rektorn och sa till. Rektorn brydde sig 

inte ens. Han tror mer på lärarna. Sen kom min morsa in där och börja föra ett 

liv där och då trodde de på det och då blev det större och då fick vi gå på 

samtal och grejer.” 

 

Släktrelationer – närhet och avstånd 

Pappornas frånvaro fick konsekvenser för ungdomarnas relationer till sina farföräldrar. 

Kontakterna beskrevs med avstånd och glesa kontakter. Cirka hälften av ungdomarna 

träffade inte farföräldrarna överhuvudtaget och beskrev relationerna som ”träffas inte” 

eller som Tove sa ”de finns inte”. Flera av farföräldrarna hade också ett eget missbruk.  

Jesper beskrev det som ”Min farfar vet jag inte så mycket om. Han var alkoholist så 

han träffade jag inte så mycket.” Sara inräknade dock sina farföräldrar som stöd under 

tiden innan socialtjänsten kom in i hennes liv och ritade in dessa i familjesektorn i 

hennes karta. Farmor och farfar kunde hon åka till när det var som jobbigast hemma. 

 

Morföräldrarna upplevdes som närmare av hälften av ungdomarna, dock inte alltid som 

en positiv relation. Under den mest turbulenta perioden innan socialtjänsten kom in, 

beskrev ungdomarna hur deras mormödrar var långt borta när det gällde närhet och 

känslomässigt stöd. Det fanns ilska i två av ungdomarnas beskrivningar. Nina var 

fortfarande besviken på sin mormor trots att det gått flera år sedan mormodern gjorde 

en anmälan till socialtjänsten pga. oro för Nina. Jesper konstaterade att han och hans 

mormor inte har en vanlig mormor-barnrelation. I flera av ungdomarnas berättelser 

fanns dock minnesbilder där mormor hade haft betydelse. Jesper beskrev till exempel 

sina minnen om sin mormor och morfar som goda även om relationen till mormodern 

vid intervjutillfället inte var bra.  

 
”Min mormor lever men jag har ingen kontakt med henne mer än att jag 

träffar henne på just födelsedagar och sånt. Jag hade bra kontakt med henne 

mellan 5-12 år men sedan har vi inte haft så nära kontakt. Min morfar träffade 

jag inte så mycket för han dog när jag var liten men jag minns att jag tyckte om 

honom.” 
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Även Jenny som hade erfarenheter av svåra konflikter i släkten beskrev att mormodern 

ändå funnits med i hennes liv och att Jenny alltid kunnat komma dit. Relationen var så 

pass viktig att Jenny valde att fortsätta träffa mormodern trots konflikter i släkten. 

Periodvis fick Jenny smyga med sin relation med sin mormor pga. en konflikt mellan 

Jennys mamma och mormor. 

 

Även Peter och Felix beskrev relationerna till sina mormödrar som goda även om Felix 

ritade in sin mormor med avstånd i sin nätverkskarta, främst under perioden när det var 

som mest turbulent i Felix liv.  

 

Ungdomarnas berättelser visade hur andra personer i släkten kom att ha betydelse både 

känslomässigt och praktiskt. Ungdomarna beskrev att de uppmärksammades av 

släktingar och kunde få hjälp på olika sätt, till exempel att ha någonstans att bo när det 

inte gick att bo hemma eller att kunna äta mat när detta inte gick att få i hemmet. Sara 

beskrev hur betydelsefulla två av hennes fastrar blev under perioden innan 

socialtjänsten kom in i hennes liv. Den ena fastern bodde i ett annat land men hade 

känslomässig betydelse för Sara. Den andra fastern bodde i samma område som Sara 

och hennes mamma och hade ett eget missbruk. För Sara var dock denna faster viktig: 
 

”Och faster Monica åkte jag också till fast jag tog droger och hon tog droger 

men hon visste inte om det såklart men man var ju yngre så det var lite tuffare 

att umgås med henne då. Hon var närmare då.” 

 

För Jenny kom hennes moster att ha en stor betydelse både känslomässigt och praktiskt 

då hon kunde sova över hos henne. Moster hade också bekymmer med ett eget 

missbruk och de drogade periodvis tillsammans. Jenny beskrev relationen till mostern 

som känslomässigt betydelsefull och kallade henne för mamma: 
 

”Hon visste allt. Hon var som min andra mamma. Vi har alltid haft tät kontakt. 

Hon är sån där som tycker om att ta hand om alla. Hon ställer upp.” 

 

För Jenny som kom från ett starkt släktbetonat nätverk med täta relationer mellan 

familjemedlemmarna fick även en morbror stor betydelse då han kom att bli 

”storpappa eller storebror” i släkten. Även om han hade ett eget missbruk upplevde 

Jenny att han hade känslomässig betydelse.  

 
 ”Ja han har ju varit som en storpappa för alla. Han har ju varit den där...ja, 

vi går dit och grillar. Ja, storebror kan man säga. En storebror för alla./…/ Ja, 

han tog över pappas roll. De kände ju varandra. När han gick in och var mer 

pappa fanns pappa med också och träffade honom. De umgicks ju på sitt håll. 

Och sen träffade jag min morbror. Sen kunde ju pappa sitta där när man kom 

och hälsade på. Men det var ju liksom inte att vi umgicks, att där sitter min 

pappa.” 

 

För Moa var hennes faster viktig, främst pga. att fastern hade förståelse för Moas 

relation till sin pappa som var alkoholist. Moa placerade fastern nära sig själv under 

denna period. Tove beskrev sin moster som känslomässigt nära även om mostern varit 

död i nio år vid intervjutillfället.  
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Syskonskaran – 22 stora och små 

Runt de åtta ungdomarna fanns under denna period 22 syskon. Av dessa var 14 

storasyskon och åtta småsyskon. Hälften av ungdomarna ritade in relationerna med 

syskonen under denna period med stora avstånd från dem själva. Relationerna hade 

dock olika betydelser. För Felix som placerade sina äldre syskon långt bort från sig 

själv, fick det ändå betydelse när styvpappan kastade ut en av Felix äldre systrar. Felix 

beskrev att det var då konflikten kulminerade mellan honom och hans styvpappa och att 

han därefter under flera år, kom att välja ‖gatan‖ i stället för att bo hemma. Sara ritade 

också in sina småsyskon långt borta från sig själv under denna tid men detta berodde på 

att ett av syskonen var placerat i familjehem och därför var det svårt att hålla kontakten. 

 

Jenny och Nina beskrev sina relationer med syskonen som känslomässigt nära och 

präglade av ansvar. Ninas mamma var ofta bortrest och Nina tog hand om sin 

lillasyster. Jennys lillasyster hade alltid stått henne nära och de hade alltid kunnat prata 

med varandra. Jenny beskrev hur hon skyddade sin lillasyster och därför undvek att ta 

kontakt med socialtjänsten och berätta hur de hade det. Jennys största rädsla var att 

socialtjänsten skulle flytta lillasystern vilket Jenny beskrev att hon själv hade dålig 

erfarenhet av.  

 
”Jag är ju uppväxt med att man ska vara tyst. Det är ju hon också. Man ska inte 

blanda in några utomstående. Så skulle jag dra igång någonting så skulle det gå ut 

över syrran och då skulle det bli problem där. Det ena leder till det andra. Så man 

visste ju inte riktigt vad man skulle säga.” 

 

Moa beskrev också relationerna till sina äldre syskon som känslomässigt betydelsefulla. 

Även Jesper berättade om nära relationer till sina syskon.  

 

Då det var bråk mellan de vuxna i hemmet eller bråk mellan de vuxna och ungdomarna, 

blev syskonen inblandade och berörda av det som hände. Tove uttryckte det som att 

”de orkade inte höra, vi bråkade stup i kvarten‖. Nina trodde att hennes ena syskon, 

som fortfarande bodde hemma, upplevde det jobbigt då Nina ofta hade fester när 

mamman var utomlands. 

Föräldrars och andra anhörigas missbruk 

Ungdomarna hade erfarenheter av missbruk, i sina familjer, eller hos släktingar. I 

familjen var det främst pappornas missbruk som lyftes fram. Jenny hade dock 

erfarenhet av narkotikamissbruk hos mamman.  

 

Både Nina, Sara, Jenny och Moa, Felix och Tove delade erfarenheter av att ha fäder 

som missbrukar För Jenny var droger något som ingick i hennes vardag då pappan 

drogade i hemmet. För Moa handlade det om att det inte fungerade i vardagen med t.ex. 

mat pga. pappas missbruk. Det gällde även Jenny där det inte alltid fanns något att äta 

hemma hos mamman. Även Saras berättelse handlade om hur hennes pappa började 

dricka när hon var liten och att föräldrarna bråkade pga. detta:  
 

”Pappa drack och han började dricka när jag var två eller tre år. Min pappa 

och mamma bråkade jättemycket.” 
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Ungdomarna beskrev även missbruk i släkten. Jenny berättade att hela hennes släkt 

alltid hade präglats av missbruk förutom någon enstaka drogfri person. För henne var 

langning och påtända släktingar vardag och det var inte konstigt att använda droger: 

 
”Ja, jag har väl typ sett det sen barnsben. De andra rökte ju och tog allt 

möjligt. 

/…/Tänker du att drogerna fanns med när du var liten och att det inte var att 

du skulle droga utan när? 

Ja, det var väl lite så. Det låg ju öppet på bordet. Jag kunde liksom gå och titta 

och känna. 

Under din uppväxt? 

Ja.” 

 

Moa beskrev att konsekvensen av pappans missbruk var ”att stänga av och bli 

likgiltig‖. Hon beskrev också att hon tyckte att de skulle klara av detta själva i familjen 

utan att blanda in andra. 

 

Det kunde också handla om ungdomarnas morfäder hade ett eget missbruk och att detta 

oroade både ungdomarnas mammor och mormödrar. Oron kunde ibland användas mot 

ungdomen själv genom påståenden från till exempel en mormor att ”du kommer blir 

som morfar”. Historierna om släktingar och deras missbruk levde för flera av 

ungdomarna som ett naturligt inslag medan det för andra var mer i periferin där 

ungdomen kanske knappt mindes en missbrukande farfar som nu var död. 

 

En person, Moa, hade erfarenhet av en gruppverksamhet för barn/ungdomar med en 

anhörig som missbrukade.  

Skolans närvaro och frånvaro 

Skolan hade olika betydelser i ungdomarnas liv. Flera hade blandade känslor när de 

beskrev sin skolperiod. Flera delade in grundskoleperioden i olika tidshändelser. Nina 

beskrev perioden mellan årskurs tre och åtta som en period som inte gick bra då hon 

hade koncentrationssvårigheter. Denna period sammanföll med hennes pappas död. 

Detta var dock inget Nina lyfte fram som problematiskt för henne. Perioden innan 

årskurs tre beskrev Nina som ”jättebra”. Även de som pratade om mindre bra 

skolerfarenheter beskrev ljusglimtar, korta som längre perioder. För hälften av 

ungdomarna, dominerade dock en mörk bild av skolan. Tove uttryckte stor besvikelse 

över hur hon upplevt sig bli behandlad. Hon beskrev perioden mellan årskurs ett och 

fem som bra eller åtminstone fungerande. Hon berättade inte vad som hände sen men 

beskrev att efter årskurs fem gick det inte bra för henne. I Toves nätverkskarta över 

denna tid fanns skolan med som betydelsefull och hon ritade in ordet skola strax vid 

kanten i skolsektorn. 
 

”Hade du någon skola under den här tiden? 

Ja, det hade jag faktiskt men det sket sig men de brydde sig inte så djävla 

mycket heller./…/ De hörde inte av sig, de brydde sig inte om jag var i skolan 

eller inte. Skitskola måste jag säga. Jag tror inte ens att de märkte att jag inte 

ens var där.” 

 

Även för Peter var skolminnena negativa. Han beskrev att han blivit slagen av lärare 

och att detta inte blev anmält. 

 



 

 49 

”Ena läraren hade, vad faan var det typ han gjorde, han slängde in mig i en 

tjock dörr med huvet före och så sparkade han mig på smalbenet och skrek på 

mig och sen var det en annan lärare som hade slagit ner tre andra elever och 

inte bara mig och han hade hotat mig att han skulle slå ihjäl mig efter skolan 

och såna där saker så...ingen av de där lärarna i skolan vet hur man handskas 

med ungdomar.” 
 

Sara berättade att hon blev utslängd från skolan vid 11–12-årsåldern och placerades i en 

ny. Hon började skolka från den nya skolan. Precis som för Nina hade även Saras pappa 

dött under denna period. Sara ansåg dock själv att det inte fanns någon koppling till 

pappans död och hur hon mådde. Däremot berättade hon, att andra tänkte så, till 

exempel hennes mamma. Sara hade blandade känslor från skoltiden men beskrev att det 

skedde en stor förändring tack vare att en lärare i årskurs nio fick stor betydelse för 

henne. Då hade Sara börjat använda amfetamin och hon hade det svårt pga. allvarliga 

bråk och händelser i hemmet. Trots detta lyckades Sara med stöd av sin lärare klara av 

grundskolan med godkända betyg.  

 
”Hur ser det ut när det gäller fältet som rör skola och arbete? 

Hur ska jag göra då? Det är ju viktigt men jag tycker inte att det finns någon 

som har betydelse på det sättet för mig. När jag gick i nian så fanns det en. Det 

var en lärare i nian.  

På vilket sätt hade den läraren betydelse för dig? 

För jag skolkade jättemycket i sjuan och åttan och jag hade jättemånga IG och 

i nian så pushade hon mig jättemycket, vi bytte lärare då. Hon pushade på mig 

och vi hade möte varannan vecka och hon hjälpte mig verkligen och sen så 

hade jag inget IG kvar så det var det enda då. Ingen annan har haft någon 

större betydelse för mig.” 

 

Jennys erfarenheter från skolan de senaste två åren var positiva när det gällde att bli 

sedd och bekräftad. Jennys berättelse om skolan berörde perioden strax innan 

socialtjänsten kom i hennes liv och hon beskrev hur både klassen och hennes 

klassföreståndare blev betydelsefulla: 
 

”Och skolan, det låter som det var en plats som du gick till? 

Ja, det var väldigt skönt att vara där och det var ändå en fast punkt./…/Vi var 

en grupp på tolv stycken så vi var väldigt tighta allihop. Det var alltid nån jag 

umgicks med. Jag kan skriva klassen där./…/ Relationen vi hade var väldigt 

bra. Vi pratade ganska öppet om det för han visste om varför jag kunde må 

dåligt vissa dar. Det var en av de bästa klassföreståndare man haft tror jag. 

Han har ju verkligen brytt sig. I och med att vi var en sån liten grupp så kunde 

han verkligen ta hand om alla som hade sina egna problem.” 

Kompisars betydelse  

Kompisarna hade stor betydelse under denna period. Det kunde handla om att få stöd, 

att känna sig viktig, att ha roligt, att ha någonstans att bo, att droga tillsammans med. 

För två av pojkarna kom kompisarna att bli som deras familjer. Felix kompisfält från 

denna tid var välfylld i hans nätverkskarta med elva prickar som stod tätt intill 

varandra. 

 
”På kompissidan var det mycket mer personer. De var min familj (ritar upp 11 

namn, författarens kommentar). Jag var aldrig hemma utan bodde flera år hos 

kompisar då jag inte klarade av min styvpappa.” 
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Även Jesper beskrev sina kompisar från denna tid som sin familj. I dag vet han att det 

som förenade honom och kompisarna främst var drogerna.  

 
”Då var jag bara med mina kompisar. (Ritar in fyra namn nära sig själv, 

författarens kommentar). Det var min familj då. Och så min flickvän då (ritar 

också in henne nära sig själv, författarens kommentar). De andra existerade inte 

som mina föräldrar, mina syskon, min mormor och andra. Mina kompisar var 

min familj. Det kan jag ju se nu att det vi kanske hade gemensamt var drogen. 

Men det var min familj.” 

 

Även Peter beskrev en stark vänskap med fyra kompisar som han nästan dagligen 

umgicks med. Det som förenade honom med dessa kompisar var bl a att flera av dem 

också hade det som Peter beskrev som diagnosen ADHD, och därför visste hur det var. 

En av dem hade han känt från dagistiden. 

 

Flickornas kamratfält bestod också av flera nära kompisar under denna tid. Sara som 

hade haft ett amfetaminmissbruk beskrev hur hon och hennes bästa kamrat under denna 

tid var så nära att föräldrarna reagerade och uttryckte att det inte var sunt. Sara beskrev 

hur de både stöttade varandra men också kom att droga tillsammans under denna 

period. Sara ingick i ett gäng med ytterligare två kompisar där det gemensamma var 

drogerna. De umgicks regelbundet under denna period. Även för Tove och Nina bestod 

kamratkretsen av många kompisar som drogade och/eller drack alkohol.   

 

Några av flickorna hade andra relationer till kompisarna än de andra. Moa beskrev att 

hon inte hade några direkta nära kompisar under denna period.  

 
”Hade du kompisar som stod dig nära? 

Näe, inte sådär direkt nära. Jag gillade inte min klass så det vara bara ett fåtal 

personer som var viktiga.” 

 

Jenny hade visserligen ”12 tighta kompisar i skolan” men utanför skolan umgicks hon 

enbart med sin pojkvän som också hade ett missbruk. Både Moa och Jenny hade 

erfarenheter av drogfria kompisar. Jennys kompisar, som var drogfria, försökte prata 

med henne om hennes haschmissbruk. Även Tove beskrev att hon hade några drogfria 

kompisar som försökte ge henne stöd men att de inte kunde nå henne. 

 
”De tyckte bara synd om det som hände. De försökte hjälpa mig men det var 

ganska svårt. De försökte ge mig råd och de försökte finnas där men det var mest 

jag som undvek dem.” 

 

Vardagsliv 

Alla ungdomarna beskriver en liknande vardag. Hemmet var inte en plats där 

ungdomen hämtade stöd eller sökte sig till. Beroende på hur avancerat missbruk 

ungdomen hade kantades vardagslivet av att lösa behovet av att missbruka. Detta 

betydde för både Sara, Tove, Jesper, Nina, Felix och Jenny att försöka få tag på droger 

och/eller alkohol. Sara ringde ibland, när hon orkade, sin skola och sjukskrev sig.   

 
”Amfetamin och hasch. Det var mest amfetamin och hasch. Det enda man tänkte 

på var vad man skulle göra i helgen, hur man skulle fixa pengar och på veckorna 
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var det mest alkohol och på helgerna mest droger. Det var lite periodvis, det var 

inte hela tiden. Ibland tog man bara alkohol. 

Så du sjukskrev dig i skolan och tog droger? 

Jaa, jag var inte mycket där, kanske en gång i veckan.” 

 

Både Sara, Moa, Jenny och Tove beskriver att de mådde både fysiskt och psykiskt 

dåligt vid denna period. Det kunde handla om praktiska frågor som att inte ha en fast 

punkt att bo på och/eller att det inte fanns mat hemma. Sara, Moa, Jenny och Tove 

pratade om att ”jag mådde inte bra‖, ”ångest varje dag”. Sara säger att hon mådde 

psykiskt dåligt: ‖Alltså, jag mådde, hemma mådde jag inte bra. Man hade ju ångest 

varje dag men man sköt undan det och det var ju massa kompisar…”. 
 

För de flesta innebar vardagslivet att de främst var med sina kompisar. Felix säger att 

”Jag var aldrig hemma utan var bara med mina kompisar hela dagarna”. Jenny valde bort 

sitt hem under en lång tid och hon beskriver det som att hon ”bodde i min väska”. I 

Jennys vardag blev därför skolan viktig. De övriga ungdomarna beskrev till skillnad 

mot Jenny, att de undvek att gå till skolan eller var där sporadiskt. Peter försökte ta sig 

till skolan under denna period även om det var stora svårigheter med lärarna. Peter kom 

sällan hem efter skolan utan vistades ute med kompisarna till sent på kvällen/natten. 

Jesper hade haft många fritidsintressen men dessa slutade han med ju mer avancerat 

hans missbruk blev. 

Gatuliv 

Ungdomarna hanterade sin vardag på olika sätt under denna period. Några av 

ungdomarna berättade att de sökte stöd utanför familjen. Ett annat sätt att hantera sina 

hemförhållanden var att lämna sitt hem.  

 

Både Felix, Sara, Tove, Jesper och Jenny beskrev hur de sökte sig från hemmet pga. 

familjeförhållandena. För Jenny och Felix och Tove rörde det sig om flera år utanför 

hemmiljön utan att detta enligt ungdomarna, uppmärksammades av myndigheter i 

tillräcklig utsträckning. Jenny beskrev hur hon hade ett lappsystem i skolan för att 

påminna sig om viktiga saker. Hennes liv fanns i hennes väska som hon släpade runt till 

olika personer. Hennes drogande moster kunde erbjuda henne både praktiskt stöd 

genom tak över huvudet och känslomässigt stöd då hon blev uppmärksammad av 

mostern. Där fanns också droger eftersom mostern hade ett pågående missbruk. Även 

Felix kompisar blev hans familj och där kunde hans behov av stöd och praktisk hjälp 

tillfredsställas genom att han kunde sova hos dem. Detta pågick enligt Felix under flera 

års tid.  Även Tove beskrev hur hon sällan vistades hemma. 

 
”Var du överhuvudtaget hemma hos din familj? 

Ja, jag var hemma två gånger i veckan. 

Vart sov du annars? 

Hos kompisar, ja överallt. 

Hur länge pågick det att du var hemma så få gånger? 

1-2 år. 

Var hade du dina grejer någonstans? 

Lite överallt.” 

 

Moa och Peter hade alternativ när de valde att lämna sina hem. Moa flyttade till sin 

mamma. Peter flyttade också till sin mamma. 
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Stöd utanför familjen 

Ungdomarna beskrev hur kamratkretsen blev viktig och också fick en praktisk 

betydelse eftersom de kunde sova hos dem vid behov. När inte familjeförhållandena 

och relationerna med föräldrar och styvföräldrar fungerade berättade både Tove, Sara, 

Moa och Jenny att de sökte sig från familjen till andra vuxna. Släktingar fick stor 

betydelse. Saras faster blev viktig, både känslomässigt och praktiskt. Moas faster blev 

viktig då Moa upplevde sig sedd och bekräftad av fastern gällande pappans missbruk. 

Jenny beskrev det som att hon fann en andra mamma i sin moster som visserligen hade 

ett eget missbruk men som ändå tog hand om Jenny och gav henne stöd och tak över 

huvudet.  

 

I skolans värld fanns viktiga personer för både Sara och Jenny. Sara hade haft en 

klassföreståndare som hjälpt henne. Jenny fick stöd från framför allt kuratorn, 

sjuksköterskan och klassföreståndaren. 

 

Jesper, Felix och Ninas situation skilde sig åt. I deras berättelser fanns inte några vuxna 

personer som hade betydelse för dem under denna period. Både Jesper och Felix var 

också de som beskrev gänget som sina familjer. Nina som hade en mamma som ofta 

var utomlands beskrev också att det inte fanns andra vuxna runt henne.  

 

Sammanfattande kommentarer 

Konflikter i det sociala nätverket 

Ungdomarnas sociala nätverk, både i samband med deras uppväxt och när det var som 

mest turbulent för dem, kan beskrivas som komplicerade med allvarliga konflikter i 

familjen. Majoriteten levde med sina mödrar. De flesta hade också erfarenheter av att 

ha bott med sina fäder de första åren av sina liv. De flesta hade minst en förälder som 

hade ett missbruk. Två hade också erfarenhet av pappor som dött när de var i 9-10-

årsåldern. Tre pappor satt/hade suttit i fängelse pga. kriminalitet. Några av ungdomarna 

hade god kontakt med en av sina föräldrar även om det var tvärtom för majoriteten. 

Hemmiljön präglades av bråk och en oro för en förälder. Ungdomarna beskrev att det 

ofta förekom våld och hot om våld i familjerna även riktat mot ungdomarna själva. De 

dåliga relationerna med främst fäderna fick också konsekvenser för relationerna med 

farföräldrarna som präglades av frånvaro och avstånd, självvalt av ungdomen eller att 

det blivit så av naturliga skäl. Naturliga skäl kunde handla om att ungdomen inte hade 

kontakt med sina pappor och därmed försvann även kontakten med farföräldrarna. Alla 

ungdomarna utom en beskrev minst en viktig relation i sin släktsektor i nätverkskartan. 

Bilden av ungdomarnas sociala nätverk bekräftas i forskning kring riskfaktorer i barns 

uppväxt som kan kopplas till föräldrars egna bekymmer som missbruk, kriminalitet och 

psykisk ohälsa (se Lagerberg & Sundelin, 2003; Ferrer-Wreder et al., 2005; Andershed 

& Andershed, 2005). Vardagslivet präglades för många av ett liv utan sysselsättning 

men med festande och/eller drogande och att vara med sina kompisar.  

Nätverksmönster 

Nätverksmönster visade olika bilder. Nätverksmönstren visade att föräldrarna 

visserligen hade en känslomässig betydelse även om den upplevdes negativ, samtidigt 

som svårigheterna i hemmiljön ledde till att ungdomarna sökte sig till kamrater och 

andra vuxna utanför familjen. Andra vuxna kunde handla om släktingar, ofta med ett 
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eget missbruk. Även en lärare i skolan kunde bli en viktig stödperson. Skolan fungerade 

inte för de flesta ungdomar under denna tid och frånvaron var hög om man ens gick till 

skolan. Kompisarna fick stor betydelse, både som stöd men också praktiskt för några 

som kom att lämna sina hem och leva ett gatuliv under flera år.  

 

Nätverksmönstren i ungdomarnas berättelser var i de allra flesta fall kamratorienterade. 

Trots svåra hemförhållanden visade materialet att det för flera av ungdomarna fanns 

minst en person i det informella nätverket som kom att innebära stöd trots att nätverket 

i övrigt var konfliktfyllt. I nätverksberättelserna tydliggjordes vikten av stödjande 

vuxna. Att de kan fungera som skyddsfaktorer konstateras i forskning (Rydelius 

2002:174 ff). För Moa och Peter var deras mammor ett stort stöd. Moa beskrev också 

sin faster som stöd. Även Saras faster gav Sara ett visst stöd. Jenny upplevde sig också 

uppmärksammad av sin moster. Sara kunde även ibland ta sig till sina farföräldrar för 

praktiskt stöd. Sara beskrev också en lärare i årskurs 9 som fick stor betydelse för 

henne. För Tove, Felix och Jesper innehöll deras nätverksberättelser dock inga 

berättelser om personer som inneburit stöd varken i deras informella nätverk eller i 

skolans värld. 

 

C. Det professionella 
stödnätverkets inträde 

 

Detta avsnitt beskriver ungdomarnas upplevelser av det professionella stödnätverkets 

inträde i deras liv. Avsnittet handlar både om upplevelser av stödnätverket och av 

innehållet. Även upplevelser av att kunna påverka sin situation i kontakten med det 

professionella stödnätverket och av delaktighet i behandlingsarbetet beskrivs i avsnittet. 

Avsnittet avslutas med sammanfattande kommentarer utifrån ett socialekologiskt- och 

systemteoretiskt perspektiv i förståelsen av hur de olika delarna i ungdomarnas nätverk 

påverkat och påverkats av hur relationerna i ungdomarnas nätverk sett ut 

(Bronfenbrenner, 1979; Klefbeck & Ogden, 2003; Schjødt & Egeland, 1994). 

”När MiniMaria kom in i mitt liv” 
Ungdomarnas första kontakter med MiniMaria skedde på olika sätt. De flesta kom i 

kontakt med MiniMaria genom socialtjänsten, skolan och/eller Maria Ungdom18
. Det 

andra sättet att komma i kontakt med MiniMaria var genom att familjen vände sig 

direkt till MiniMaria för stöd19. Oavsett hur kontakten togs hade alla ungdomarna även 

                                                 
18

 Maria Ungdom är en akutmottagning i Stockholm som vänder sig till ungdomar upp till 20 år 

där det finns oro kring missbruk. Till Maria Ungdom går det att söka från hela länet, dygnet 

runt. Uppföljning sker på den lokala MiniMariamottagningen eller liknande där en ungdom är 

skriven. 
19

 Direktintag innebär att en familj kan vända sig direkt till mottagningen och komma på upp 

till fem-åtta samtal utan att det finns en biståndsinsats beviljad. Detta förutsätter att behandlarna 

gjort en bedömning att det inte föreligger så pass stor oro att en anmälan/ansökan måste göras 

omedelbart. Efter dessa samtal ska kontakten antingen avslutas eller så görs en 

anmälan/ansökan till utredningsenheten för vidare stöd (verksamhetsrutiner, MiniMaria 

Botkyrka, 2008). 
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kontakt med socialsekreterare på utredningsenheten parallellt med kontakten med 

MiniMaria. 

 

Över hälften av ungdomarna; Peter, Tove, Nina, Felix och Jenny kom i kontakt med 

MiniMaria genom socialtjänsten, skolan eller Maria Ungdom. Både Nina och Peter 

hade hamnat på Maria Ungdom pga. att de druckit alkohol. För Nina kom MiniMaria in 

i hennes liv tre år efter den händelsen men för Peter var det huvudanledningen till att 

han kom i kontakt med MiniMaria. 

 
”Kommer du ihåg vem som tog kontakt med MiniMaria och varför? 

Näe, jag kommer inte riktigt ihåg det. Jo det var för att jag drack ganska 

mycket förr i tiden. Så jag fick åka in på Maria Ungdom i fyllecell och sen fick 

jag gå till MiniMaria och prata ganska mycket.”  (Peter) 

 

För Tove, Nina och Felix var det socialsekreterare på utredningsenheten som initierat 

kontakten med MiniMaria. Tove och Felix beskrev att det handlade om oro från 

socialtjänsten att de missbrukade och för Nina fanns en önskan från socialtjänsten om 

att MiniMaria skulle stötta henne efter en placering. 

 

För andra kom MiniMaria in direkt genom att en förälder kontaktade mottagningen. Tre 

mammor tog kontakt med MiniMaria. Jesper rökte hasch och föräldrarna var oroliga. 

Saras mamma kom av en slump på att Sara drogade genom att hon gick igenom hennes 

mobiltelefon. Även Moas mamma kontaktade MiniMaria men på uppdrag av Moa som 

kände en av behandlarna sedan tidigare och önskade förnyad kontakt.  

 

Mödrarna var de som främst uttryckte sin oro över att deras barn missbrukade. Två 

undantag fanns. Moas huvudbekymmer var hennes pappas missbruk. Jenny hade ett 

missbruk men det var inte hennes mamma som reagerade på detta utan skolan.  

 

Ungdomarna beskrev anledningarna till kontakten med MiniMaria som att det var andra 

som tyckte att de hade ett missbruk och problem. Missbruket gällde främst hasch, 

alkohol och amfetamin.  

Tidigare erfarenheter  

Flera av ungdomarna hade haft mångårig kontakt med socialtjänsten och/eller Barn- 

och ungdomspsykiatrin (BuP) innan MiniMaria kopplades in. De ungdomar som haft 

en lång kontakt hade ofta otydliga minnesbilder av detta professionella stödnätverk. 

Dessa ungdomar hade mött ett stort antal professionella under årens lopp. Några av 

ungdomarna hade också erfarenheter av placeringar och olika insatser innan MiniMaria 

blev aktuellt. Detta ledde till att det blev svårt för en del av ungdomarna att avgränsa 

sig till den första kontakten med MiniMaria. Många ungdomar hade också varit inne i 

ett aktivt missbruk vilket gjorde att tidsperioderna flöt ihop kring vilka som de mött 

inom socialtjänsten. Sara hade diffusa minnesbilder och berättade att hon ”höll på att 

tända av” i samband med att hon kom i kontakt med MiniMaria och därför inte hade 

många minnen från denna tid. 

 

Både Tove, Nina, Moa och Felix hade lång erfarenhet av det professionella 

stödnätverket. Flera hade varit i 12–13-årsåldern. För Nina kom MiniMaria in sent i 

hennes berättelse om det professionella stödnätverket i hennes liv. Nina hade tidigare 
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erfarenheter av BuP, utredningsenheten, Maria Ungdom, MST20 och institutions-

placering. Ninas berättelse visar att det inte var helt lätt att hålla reda de olika 

personernas uppgifter och funktioner.  

 

Även Felix, Toves och Moas berättelser handlade om flera års kontakt med 

socialtjänsten. Moa hade till exempel sin första kontakt med det professionella 

stödnätverket genom BuP i 12-årsåldern. Efter detta kom hon i kontakt med en 

gruppverksamhet i kommunen för att senare efter några år hamna på MiniMaria. Felix 

och Toves berättelser innefattade kontakter med socialsekreterare på utredningsenheten 

där även skolan varit iblandad, som i Felix fall. 

Inställning till att ta emot hjälp  

Ungdomarna hade olika minnesbilder kring sin inställning till att ta emot hjälp av 

MiniMaria. En upplevelse handlade om att ungdomen själv inledningsvis inte ansåg sig 

ha problem med droger och/eller alkohol. En annan upplevelse rörde en mer tveksam 

inställning till att ha kontakt. En tredje handlade om att ungdomen själv ville ha hjälp.  

Upplevelsen av att inte ha problem 

För Felix, Jesper, Peter och Nina var deras användning av alkohol och narkotika inget 

bekymmer. Eftersom de själva inte tyckte de hade problem hade de olika sätt att hantera 

kontakten med MiniMaria. Både Felix och Jesper beskrev en mångårig process där 

deras inställning kom att förändras med tiden. 

  
”/…/Jag började gå där själv under ett år. Det var motivationssamtal kan man 

säga. Då var det inga problem för mig med hasch./…/ Jag tyckte inte att jag 

hade några problem vid den här tiden. Jag fick också lämna urinprover under 

ett år också en gång/vecka och det var också något jag manipulerade under 

den här tiden.”  (Jesper) 

 

När Jesper såg tillbaka på denna tid och sin egen process tyckte han inte att han hade 

problem och var därför inte intresserad av att ta emot någon hjälp. Även Felix var till en 

början negativ och inte intresserad av att prata om sig själv och hur han hade det.  

 
”Det var skolan och socialtjänsten och min mamma som ville att jag skulle gå 

på MiniMaria för jag höll på med droger och kriminalitet. Jag hade ingen lust 

att gå dit men var tvungen och de första två åren satt jag bara av tiden. Det 

gav inte mycket. Jag gick dit och lämnade pissprov och träffade Love men jag 

ville inte vara där./…/ Jag höll på med droger och kriminalitet och var inte 

intresserad av att få hjälp av någon. Mamma försökte men jag lyssnade inte på 

henne.” 

 

Även Peter och Nina ansåg att de inte hade några problem med alkohol eller narkotika 

utan att det var omgivningen som reagerade. Peter tyckte att det var ”jobbigt‖ att ha 

kontakt med socialtjänsten och det var ”störande”, då han blev inringd till MiniMaria 

för att lämna urinprover. 

                                                 
20

 Multisystemisk familjeterapi (MST) är en behandlingsmodell som erbjuds ungdomar och 

deras familjer på hemmaplan. Modellen har en socialekologisk grund där omgivningen i form 

av familj, kompisar, skola, närmiljö och samhället ingår (Hansson, 2004:156). 
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Tveksam inför kontakt 

Sara och Tove hade en mer avvaktande inställning. Tove som hade haft kontakt med 

socialtjänsten några år innan hon kom till MiniMaria ansåg att hon var osäker i början 

på vad kontakten skulle ge och att det var onödigt. Hon upplevde dock att hennes 

socialsekreterare hade förklarat varför de kopplade in behandlaren och vad denne kunde 

hjälpa till med. Tove fick också en viss ”testtid” för att se hur de skulle komma 

överens. 

 

Sara berättade om att det var en ovan situation för henne och att hon inte riktigt visste vad 

som skulle hända. 
 

”Jag kommer faktiskt inte ihåg så mycket. De sa ju att vi skulle försöka ha 

samtal alla tillsammans och sen skulle jag ha samtal med Anna och mamma 

skulle ha samtal med Birgitta och sen så skulle vi se vad som händer. 

Och hur tyckte du de här samtalen var? 

I början var det väldigt ovant. Man tände ju av och grejer. Jag gick ju här 

kanske i två månader och sen åkte jag till Hultsfred och där tog jag hasch en 

gång men sen efter det har jag inte gjort någonting mer. Men det var inte sådär 

att de var jättebesvikna. Jag berättade för mamma samma kväll att jag hade 

gjort det.” 

Önskan om hjälp – eget initiativ 

För två av ungdomarna skedde kontakten med MiniMaria delvis på eget initiativ. Moa 

och Jenny uttryckte själva att de var i behov av hjälp. Jenny kom visserligen i kontakt 

med MiniMaria efter att skolan tagit initiativet men detta hade skett i samråd med 

henne. Jenny beskrev det som att: 

 
”Ja jag vart jätteglad att jag hamnade där. 

Vad var det som gjorde att du blev glad? 

Jag ville ju ha hjälp och det kändes skönt att det var nån annan som kunde 

sätta mig där för jag själv, för jag själv skulle inte ta steget och gå dit själv.” 

 

Även för Moa var kontakten delvis initierad av henne själv med hjälp av mamman. 

Moa var cirka 15 när hon kom i kontakt med MiniMaria och hade haft kontakt med det 

professionella stödnätverket sedan 12-årsåldern. Moa ville ha fortsatt hjälp och hennes 

erfarenheter av BuP var inte bra. Det fanns inte något annat att välja på än MiniMaria 

för ungdomar i hennes ålder. Dessutom hade hon sedan tidigare haft kontakt med en av 

de behandlare som hon kom att gå hos. 

Ungdomarnas syn på det professionella 
stödnätverket 

Påverkansmöjligheter 

Att kunna påverka vilka som skulle vara med på mötena med socialtjänsten och hur 

mötena skulle gå till, innebar för de intervjuade ungdomarna en upplevelse av att vara 

delaktig och ha möjlighet att påverka sin situation. Både Jenny, Sara, Moa, Nina, Tove 

och Felix berättade hur de tillsammans med behandlingspersonalen kunde göra upp att 

till exempel en släkting skulle vara med på mötena. Jenny, vars mamma hade egna 

problem, valde att i stället ta med sin moster. Mostern hade också drogproblem vilket 

Jenny berättade för behandlarna. Jenny beskrev att mostern var välkommen att delta i 
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samtalen trots pågående missbruk då behandlarna respekterade Jennys önskan. Jenny 

beskrev också att behandlingspersonalen respekterade hennes åsikter även när det 

gällde vilka andra som skulle tillfrågas. 

 
”För min ena moster så skämdes jag lite att jag hade trillat dit också eftersom 

hon visste att alla andra också höll på. Och mormor skulle inte förstå det, det 

tror jag inte. Hon vet ju att alla gör det...  

Ibland tänker man att nätverket skulle kunna ge stöd... 

Mm, men det hade inte varit bra för mig. Jag ville hellre ha avstånd. 

Du fick välja själv? 

Ja, eller det var väl för att jag var så pass gammal. Jag var myndig.” 

 

Öppenheten att kunna välja beskrev även Nina och för henne blev det viktigt att ha med 

sin mamma på möten även när hon blev 18 år. Även Sara som hade med sig sin moster 

som också hade drogproblem beskrev öppenheten att ta med en anhörig. Även Moa 

beskrev att hon tyckte det var okej att ta med sin faster på samtalen. Tove som upplevt 

det bra att få ha en ‖testtid” med den behandlare som kopplades in, tyckte att det var 

bra att hennes mamma kunde delta i familjesamtalen: 

 
”Hur såg er kontakt ut? Vad bestämde ni? (angående behandlarkontakten, 

författarens kommentar) 

Vi bestämde att vi skulle träffas, gå och äta och prata. Sakta men säkert. 

Kommer du ihåg hur du tyckte att det var i början? 

I början var det jättesvårt att öppna sig för henne. 

Det tog tid för dig menar du att känna att det var någon att kunna prata 

med? 

Ja. 

Din familj, hur fanns de med i behandlingen? 

Mamma stötta mig ganska mycket.  

Hade ni familjesamtal? 

Hon var med några gånger när vi träffades... 

Hur var det för dig?  

Det var ganska bra, då kan man prata med varandra sådär.” 

 

För Felix handlade möjligheten att kunna påverka om att han kunde säga nej till att 

socialtjänsten bjöd in hans pappa och styvpappa. 

 
”Mamma var med på samtalen och någon gång min syster. De ville att min 

pappa skulle vara med men jag ville inte det och de försökte få mig att ändra 

mig men jag sa nej. Samma sak med min styvpappa. De ville att han också 

skulle vara med men jag ville inte.” 

 

När det gällde Jesper deltog främst hans mamma och syster. Pappan kom in sent i 

behandlingen. Peter upplevde inte att det fanns problem i hans familj och hade helst 

velat slippa dessa möten. Han accepterade att gå på möten men valde att inte säga 

något. 

Samtal som upplevdes som meningsfulla 

Ungdomarna berättade om familjesamtal, enskilda samtal och samtal med andra i det 

sociala nätverket. 
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Familjesamtal 

Moas erfarenheter av familjesamtalen var positiva och inkluderade främst henne själv, 

hennes pappa och faster. Moa hade också både positiva och negativa erfarenheter av 

samtal där båda hennes föräldrar deltog. Detta hade dock inte skett ofta då Moa ansåg 

att föräldrarna var skilda och problemet bara rörde hennes pappa. Moa ansåg att det var 

tack vare familjesamtalen som hennes pappa senare sökte hjälp för sitt missbruk. 

 
”De har varit bra. De ledde till att pappa började på Alby gård först men sen 

slutade han fast alla trodde att han gick där men nu tror jag att han går där 

igen.” 

 

Toves upplevelser av familjesamtalen var positiva då hon ansåg att mamman kom att 

utgöra ett viktigt stöd för henne och att de kunde börja prata med varandra. Även Nina 

tyckte det var positivt att mamman var med då Nina ansåg det viktigt att mamman fick 

höra vad hon hade att säga. 

 

Familjesamtalen kunde ske på annat sätt än att sitta tillsammans i ett besöksrum på 

kontoret. För Jenny innebar det att hennes mamma deltog i Jennys behandling som 

pågick i offentliga miljöer utifrån Jennys bekymmer med olika fobier: 
 

”/…/…mamma hängde på bara. Det var ju min träning men eftersom hon hade 

samma problem så kan ju hon också hänga med. Vi måste ju ändå bli friska 

båda två. Och hon fick ju inte hjälp därifrån där hon skulle ha hjälp. Så Anna 

tänkte att vi tar två flugor i en smäll. 

Så mamma följde med? 

Ja ibland så hade hon enskilda samtal med Anna. Pratade lite och sådär.  

Så man kan säga att mamma ändå varit med i behandlingen. 

Ja, det kan man säga.” 

 

Enskilda samtal 

Ungdomarnas bilder av de enskilda samtalen var också blandade. Här var det dock 

lättare för ungdomarna att beskriva sina upplevelser och minnen. För sju av 

ungdomarna hade dessa samtal upplevts som positiva men på ett varierande sätt. Det 

kunde handla om vad man gjorde tillsammans, var behandlingen skedde och tankar om 

innehållet.  

 

Peter var först tveksam till om samtalen gett honom någonting men ändrade sig efter en 

stund och berättade att han ändå upplevt att samtalen gett honom en del: 

 
”Har de här samtalen gett dig någonting? 

Om de har vad..? 

Gett dig någonting. 

Nää, jo faktiskt, det hjälpte ju mig när jag kom in på pissprov och de sa såhär 

på samtal att du får sluta röka och sådär. 

Vad var det som de sa, var det kissproven som gjorde att du… 

Det och det de sa, de berättade för mig om nackdelarna och vad som är dåligt. 

Jag vet inte, massa saker. 

Tänker du att du lyssnande på det de sa? 

Mm.” 

 

Sara beskrev att det kändes bra att kunna prata om olika saker. Med tiden gav samtalen 

ingenting men till att börja med var hon glad att ha någon att prata med. 
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”Vi kunde bestämma att vi skulle prata om pappa till exempel men sen så sa vi 

att om jag kom nästa vecka så kunde jag prata om det jag kände just då i 

stället för att bestämma vad man skulle prata om för det kan bli lätt påtvingat 

då.” 

Samtal med andra i nätverket 

Moa var en av de få ungdomarna som hade erfarenheter av att släktingar deltog i 

behandlingsarbetet. Både hennes farbror och faster hade bjudits in till samtal där 

framför allt hennes faster utgjorde ett stort stöd. Även Sara och Jenny hade erfarenhet 

av att ha haft med släktingar på mötena.  

 

De övriga ungdomarna beskrev inte att någon från deras nätverk i kamrat-, släkt- eller 

skolsektor, varit med i samtalen.  

Betydelsefullt i relationen till behandlaren 

Tillgänglighet och tid att bygga upp ett förtroende  

I ungdomarnas berättelser fanns goda relationer med det professionella stödnätverket. 

Berättelserna innefattade olika upplevelser. För några var stödsektorn i nätverkskartan 

fylld av olika professionella personer som ungdomen beskrev hade haft betydelse för 

dem. För andra fanns det några enstaka personer och för ytterligare några var det tomt. 

Sara och Jenny hade fyllda stödsektorer av professionella. Saras sektor inkluderade en 

behandlare från MiniMaria, tre socialsekreterare och en socialsekreterare. Jennys 

stödsektor inkluderade två behandlare från MiniMaria, en kurator från skolan, en 

klassföreståndare, socialsekreterare från utredningsenheten och läkare från MiniMaria. 

 
”Ja, de har väl ändå varit en punkt. De har väl nästan varit som en extra 

familj. Man har kunnat ringa och de har pratat om sina barn eller barnbarn, 

Anna gör det och Stina pratar kanske om sina pojkvänner hon har haft. Hon 

kan ringa mig och fråga om vi ska åka och handla, handla kläder eller ska du 

följa med hit och dit./…/ Ja, det kändes verkligen som att jag kommit rätt. Sen 

har ju jag och Anna haft väldigt bra kontakt. Jag har ju kunnat ringa henne 

när som helst nästan och liksom prata med henne och hon ger mig bra råd. 

Ringer mamma och ger henne råd så hon är lite här och där. 

Det här med råd är det konkreta råd eller hur menar du? 

Ja, hon gör så att jag ser det med en annan vinkel. Man kan ju vara väldigt låst 

vid sina egna tankar ibland och det kan vara skönt att det är nån som ser det 

utifrån. Nån som kanske är professionell. Fast det är ju liksom sådär att 

fortsätter du sådär så får du kanske problem. Sådär med min pojkvän, hon var 

ju orolig att han kanske skulle bli sådär våldsam, såna där grejer. Han kunde 

bli det mot andra. Men han var ju aldrig det mot mig eller några i hans familj 

sådär. Men det kunde ju ha slirat för honom. Ja, vi har pratat mycket om det. 

Stina har jag också pratat med. 

Där kunde de vara bra att resonera med? 

Mm, sen har ju Stina och jag träffats väldigt mycket tillsammans med 

pojkvännen. Vi har gjort grejer ihop. Hon har ju hjälpt till med ekonomin och 

grejer. Hon har fixat och donat och sådär. 

Lite praktiska saker? 

Ja.” (Jenny) 
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Jenny beskrev även kontakten med sin tidigare socialsekreterare som god. Hon hade 

skött om allt med lägenheten som Jenny kom att flytta till och hjälpt till med ekonomin. 

Jenny beskrev att hon alltid kunde ringa henne om hon hade problem. Detta gällde även 

kuratorn. Jenny beskrev kontakten med kuratorn som att ”jag behövde bara ringa så 

släppte hon allt.‖ Tillgängligheten, dvs. att kunna nå personer från stödnätverket och att 

de fanns med under en längre period lyftes även fram av Felix, Sara, Nina och Tove. 

Tillgängligheten kunde också innebära som för Felix att en behandlare han haft innan 

han blev placerad på behandlingshemmet, fortsatte att ha kontakt med honom även 

under placeringen: 

 
”Myndighetspersoner, där vill jag skriva upp Love (behandlingskontakt, förf. 

kommentar) som nära. Hon har betytt mycket för mig och när jag var på 

behandlingshem hade vi kontakt och hon kom och hälsade på mig och kramade 

om mig och var glad att se hur bra det gick för mig.”. 

 

För Felix hade det tagit tid att känna förtroende för sin behandlarkontakt på MiniMaria. 

Han beskrev att han mest satt av tiden de första två åren. Med tiden hade dock denna 

relation förändrats och nu ritade han behandlaren nära sig själv i sin nätverkskarta. För 

Felix kom även hans kontaktperson att vara viktig. Även Nina hade en kontaktperson 

som hade betydelse för henne precis som hennes behandlare från MiniMaria. Det var 

lättare att prata med dem än med mamman:  

 
”Alltså, de båda två har alltid funnits där för mig som ett stöd och hjälp. Ja 

men ring om det är någonting och de kollar läget. Mamma brukar inte vara en 

sån som säger sånt till mig. Hon har aldrig haft nåt, jag kan inte säga att hon 

inte brytt sig, men hon har inte hållit i mig om du förstår och sen ger de mig 

tips och råd, de har pratat med mig som saker och ting så man får en annan 

syn.” 

 

Tove ritade också in en behandlare från MiniMaria i sin professionella stödsektor i 

nätverkskartan. Även Tove beskrev det som en process som tog tid innan hon kände 

förtroende för sin behandlare. Här hade också socialsekreterarna haft betydelse menade 

Tove, då hon hade litat på deras förslag att koppla in MiniMaria: 

  
”Först var det ett halvår. Men så märkte de att det inte hjälpte… så jag hade 

henne i tre-fyra år. 

Hur märkte de att det inte hjälpte. 

De sa liksom att jag…att jag behövde mer hjälp. 

Vad var det som gjorde att de tyckte att du behövde mera hjälp? 

Jag hade det mesta instängt. 

Du hade det mesta instängt? Och de såg det och förlängde den här tiden? 

Ja. 

Och hur var det för dig? 

Ganska skönt faktiskt. Det var de som hjälpte mig att …den här situationen. 

De frågade mig och det var inte så att de bara bestämde.” 

 

Även om Jesper inte ansåg att det funnits någon inom socialtjänsten som haft betydelse 

för honom så fanns det andra kontakter som han beskrev som viktiga. I den 

professionella stödsektorn i nätverkskartan, ritade han in sin terapeut från 

behandlingshemmet han tidigare varit placerad på och beskrev denne nära sig själv och 

betydelsefull. Enligt Jesper visste terapeuten vad det handlade om, dvs. han hade 

liknande erfarenheter. Även Moa som hade en tom professionell stödsektor i sin karta 
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återkom flera gånger muntligt till relationen till MiniMarias läkare som hon beskrev 

som betydelsefull. Peter som var den som hade kortast kontakt med MiniMaria, hade 

länge en tom stödsektor under intervjun. Efter ett tag valde han att rita in sina 

behandlare från MiniMaria och beskrev dessa personer som ”halvnära” och att han 

tyckte samtalen med dem varit bra och att han lyssnat på det de hade berättat, till 

exempel om nackdelar med droger. 

 

Att bli lyssnad på 

Majoriteten av ungdomarna beskrev inte stöd- och behandlingsarbetet i form av 

metoder. Det ungdomarna lyfte fram som betydelsefullt var erfarenheter av möten. 

Dessa möten hade innefattat både familjesamtal, anhörigsamtal och enskilda samtal. En 

ungdom lyfte fram de enskilda samtalen och betydelsen av att kunna gå och fika på ett 

café och sitta ner och ha samtalet där i stället för på MiniMarias kontor. Ett par av 

ungdomarna använde sig av begrepp som motivationssamtal, kognitiv beteendeterapi 

(KBT), haschavvänjningsprogram, MST och familjerådslag.  En del av begreppen var 

tydliga för dem men mycket av innehållet i den behandling som ungdomarna erhållit, 

beskrev de som samtal. Motivationssamtalen definierade Jesper som samtal där man 

tittade framåt eller här och nu. Jenny beskrev att hon vid panikångest hade KBT. Jenny 

hade även erfarenhet av haschavvänjningsprogrammet som hon beskrev gett henne nya 

kunskaper om cannabis. Peter tyckte att han fått nya kunskaper genom att behandlarna 

pratat om negativa konsekvenser med att missbruka. Peter hade också erfarenheter att 

ha gått i en ART-grupp21.  

Mindre meningsfulla samtal 

Majoriteten av ungdomarna hade haft lång kontakt med det professionella 

stödnätverket och hade de också hunnit samla på sig en del erfarenheter av mindre 

meningsfulla samtal och möten. Erfarenheterna beskrevs utifrån familjesamtal, 

enskilda samtal, oklarheter i funktioner i stödnätverket med olika benämningar på 

stödpersonerna och när kontakten med stödnätverket av olika skäl inte upplevdes som 

givande. Då ungdomarnas berättelser sträckte sig över år var deras minnesbilder oklara 

kring vilka de träffat. Ungdomarna beskrev också skillnader i kontakten med social-

sekreterare på utredningsenheten och behandlare på andra enheter. Samtalen med 

behandlare upplevdes mer positiv. 

Familjesamtal 

Både Jesper, Felix, Sara och Peter upplevde familjesamtalen jobbiga. De kunde inte 

göra sin röst hörd. Ungdomarna beskrev att personalen ibland kunde prata över deras 

huvuden. Flera av ungdomarna genomgick utredning samtidigt vilket också ledde till 

sammanblandningar när de skulle beskriva familjesamtalen. För vissa innebar det 

samtal i utredande syfte och för andra i familjebehandlande syfte. Ibland kunde 

ungdomen uppfatta att både utredande och familjebehandlande samtal skedde parallellt. 

Då ungdomen hade kontakt med MiniMaria genom att det fanns ett stöd- och 

behandlingsuppdrag från utredningsenheten ingick även uppföljningssamtal med alla 

från socialtjänsten som var inblandade vilket ibland ledde till sammanblandningar för 

ungdomarna. Felix beskrev familjesamtalen som att: 

 

                                                 
21

 ART=Aggression Replacement Training är en kognitiv beteendeterapeutisk metod. Den an-

vänds främst i gruppform där rollspel och positiv förstärkning är viktiga delar (för fördjupning 

finns flera källor på internet som till exempel www.stat-inst.se m fl). 

http://www.stat-inst.se/
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”Vilka deltog på mötena?  

Det var ju mycket jag och mamma och jag kände att de pratade över mitt 

huvud. De kunde sitta och snacka direkt med min mamma över mitt huvud om 

mig trots att jag satt i samma rum och att det handlade om mig. 

Du kände dig inte lyssnad på? 

Nä, det var bara andra som pratade och det är viktigt att lyssna på ungdomen 

också. Att prata direkt med den det gäller och inte vända sig till andra när man 

pratar om något. Det kommer jag ihåg så var det ofta att andra pratade om 

mig. Om de hade pratat med mig hade jag kunnat säga det jag tycker.” 

 

Även Sara upplevde att hennes röst inte blivit hörd i dessa sammanhang och att 

samtalen varit för inriktade på mammans behov.  

 
”Hade ni gemensamma samtal också? 

Ja, i början hade vi det. 

Hur tyckte du det var? 

Det var jobbigt. Mamma pratade hela tiden om det negativa. Eftersom jag 

hade hört henne älta. Hon tyckte ju synd om sig själv eftersom hon hade en 

pojkvän som var dum i huvudet och jag var jättearg och hatade henne för att 

hon hade låtit mig och Niklas leva så och så tyckte hon synd om sig själv och 

hon tycker fortfarande synd om sig själv idag. Så jag hade svårt att prata om 

det för det var jättejobbigt att höra henne prata om det. Jag tyckte liksom kan 

du aldrig säga någonting positivt./…/…hur faan kunde du ha en sån pojkvän 

och varför gjorde du ingenting tidigare du hade ju barn./…/ Alltså, vi hade ju 

enskilda samtal också med dem. Det var inte bara att mamma var med varje 

gång, de skulle det ha varit jobbigt för då skulle jag aldrig ha sagt någonting. 

På de samtalen så störde jag mest mig på mamma för jag lyssnade ju inte.” 

 

Jesper och Peter uppgav också att familjesamtalen inte gav något. Jesper upplevde sig 

tvungen att sitta med och att han skämdes också inför familjen vilket gjorde det ännu 

svårare att delta i samtalen. Peter tyckte att samtalen inte gav något och att ”de kunnat 

skippa dessa samtal”. Han menade att det inte fanns några problem i familjen. ”Alltså, 

jag sa inget om detta för jag brydde mig inte…jag bara satt där på samtal och 

lyssnade.” 

 

Enskilda samtal 

Jesper som varit negativ till familjesamtalen var också negativ till de enskilda samtal 

han hade haft på MiniMaria. Jesper som hade flerårig erfarenhet av kontakten med både 

socialtjänsten och MiniMaria och placering på institution, berättade hur han såg på sig 

själv och dessa samtal: 

 
”När jag började gå på MiniMaria hade jag inte börjat se några negativa 

konsekvenser utan såg bara det positiva och jag visste mycket om droger. Jag 

gick ju själv i behandling ett år på motivationssamtal. Det gav ingenting. När 

de pratade om alla negativa konsekvenser som till exempel hur det påverkade 

negativt fysiskt så tog jag inte in det. Jag visste redan mycket om droger. Jag 

lyssnade till viss del men det blev tvärtom att jag mådde så dåligt av det så att 

det blev en anledning att droga mer. Ibland var jag också påverkad under 

samtalen. I början var det inga problem med att röka.” 

 

Moa som hade varit positiv till att både kunna påverka vilka som skulle vara med på 

familjesamtalen och att hennes pappa sökte hjälp tack vare samtalen, uttryckte en 

besvikelse över de enskilda samtalen. Hon menade att de var för inriktade på hennes 
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familj och att hon behövt mer stöd för sig själv. Samtidigt konstaterar hon att hon själv 

hade ett visst ansvar att det blev på det sättet. 

 
”Dels känns det som att de analyserar för mycket och för att de är så 

fokuserade vid familjen. 

Hur tänker du då? 

Som jag sa att om pappa mår dåligt så mår jag dåligt och när pappa mår bra 

så mår jag bra. 

Så det är såna samtal? 

Ja, det känns som att det typ bara har varit det. 

Hur skulle de gjort i stället? Vad hade du behövt? 

Ja, som typ att det inriktat sig på mig fast det är ju egentligen mitt fel också för 

man vill inte berätta så exakt i klartext vad man vill prata om.” 

Många inblandade – vem gör vad med vem och varför? 

Utifrån ungdomarnas beskrivningar av de professionella varierade de i antal och 

funktion. Det kunde vara många involverade från olika enheter. Även rollerna som 

handlade om socialsekreterare och behandlare och hur ungdomarna upplevde 

skillnaderna såg olika ut. Hade ungdomen haft långvarig kontakt med det professionella 

stödnätverket så hade de också hunnit träffa flera personer pga. den höga omsättningen 

av personal inom främst utredningsenheten22. Stödnätverket innefattade terapeuter från 

BuP, ofta minst två socialsekreterare från utredningsenheten, ofta två-tre personal från 

MiniMaria inklusive läkarkontakt, kontakt med andra enheter för att få 

försörjningsstöd, kurator från skolan och annan personal från elevhälsoteam. Även 

behandlingspersonal från behandlingshem samt kontaktpersoner ingick i det 

professionella stödnätverket. Tre av ungdomarna hade efter placeringar på 

behandlingshem, fortsatt kontakt med MiniMaria efter att de kom tillbaka till sin 

hemkommun. 

 

Det fanns även föräldrar som kunde ha en egen kontakt med socialsekreterare inom 

socialtjänsten och denne socialsekreterare träffade ungdomen vid vissa tillfällen. Runt 

varje ungdom och dennes familj fanns således många vuxna myndighetspersoner. En 

ungdom kunde ha kontakt med uppåt fem olika myndighetspersoner. Förutom detta 

kunde det också finnas kontaktpersoner23 inkopplade. Detta gällde till exempel Felix 

och Nina som hade var sin kontaktperson. Alla dessa personer deltog i möten med 

ungdomarna och deras familjer.  

 
”Så du träffade både Ann-Sofie och Anna första gången? 

Ja, och sen började jag träffa Anna för att jag sover dåligt och så hade jag 

samtalskontakt med Ann-Sofie också. 

Så både Ann-Sofie och Anna? Hade du kontakt med utredningsenheten 

också, någon socialsekreterare? 

Ja, jag hade nån på soc i Tullinge och sen så har jag träffat Stefan (läkare 

MiniMaria, författarens kommentar) också. 

Stefan från MiniMaria? 

Ja.” (Moa) 

                                                 
22

 Ungdomarna använde sig inte av namnet utredningsenhet förutom i något enstaka fall men 

jag har valt att förtydliga med denna benämning då det fanns skillnader mellan utredare och 

behandlare. 
23

 Kontaktperson anlitas av socialtjänsten för att ge en ungdom stöd på till exempel helger, 

kvällstid etc. Det kan vara en kvalificerad kontaktperson med särskilt behandlingsuppdrag. 
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Förutom egna kontakter med stödnätverket kunde ungdomarna ibland ha kontakt med 

pojkvännens professionella stödnätverk. Jenny berättade om sin pojkväns 

kontaktperson.  
 

”Sen har jag ju träffat min pojkväns behandlare och han hade ju kontaktperson 

och läkare som jag har träffat och de är ju…kontaktpersonen, han hade ju 

också varit så där problembarn så där känner man ju också igen sig. Han var 

jätterolig.” 

 

Olika benämningar på stödpersonerna 

Förutom att det var oklart vad alla inblandade runt en ungdom hade för funktion kunde 

det också skilja huruvida personerna deltog i möten eller inte. När ungdomen berättade 

om möten var det ibland oklart vad det var för slags möten de beskrev, vilka som gjorde 

vad och vad mötena ledde till. Ibland var det också oklart om ungdomen uppfattade att 

de hade en behandlare inkopplad. Funktionen kontaktperson återkom i både Felix, Moa, 

Nina och Toves berättelser.  

 

Moa beskrev behandlaren på MiniMaria som sin egen kontaktperson och att 

socialsekreteraren på utredningsenheten var tvungen att kopplas in pga. detta: /…/För 

om man ska ha Ann-Sofie som kontaktperson så måste de godkänna det.   

 

Även Tove beskrev sin behandlare som en kontaktperson som hon kunde gå ut och äta 

med, fika och prata. 

Nya socialsekreterare kommer och går 

Flera av ungdomarna hade erfarenheter av lång kontakt med både socialtjänsten och 

BuP (till exempel Moa och Nina). Ofta beskrevs dessa erfarenheter som negativa. Den 

negativa inställningen till socialtjänsten var dels kopplad till oklarheter kring 

socialsekreterarens uppgift, dels till att socialsekreterare kom och gick. Ständigt ny 

personal gällde främst socialsekreterare som arbetade på utredningsenheten. Det var 

inte heller alltid ungdomen visste vad det innebar att vara socialsekreterare. Nina 

beskrev det som: ”Vi har ju en sekreterare, jag vet inte om det heter så. Det är en brunett och 

så en blond tjej som styr uppåt. De är inte så viktiga för mig”. 
 

Felix var en av de ungdomar som hade erfarenhet av olika socialsekreterare som 

kommit och gått på utredningsenheten.  

 
”/…/Annars har jag haft massa socialsekreterare och det finns ingen som jag 

tyckt varit bra. De har gjort sitt jobb och jag har känt det så att de bara gör sitt 

jobb.  

Hur många har du haft kontakt med under åren? 

Ja, det är massa. Det slutar folk hela tiden.” 

 

Att bara göra sitt jobb var också något Moa återkom till, dock handlade det främst om 

hennes tidigare kontakter med terapeuter inom BuP. Även om det gått flera år sedan 

Moa hade gått på BuP återkom hon hela tiden till BuP.  

 
”Och BuP, när började du gå på BuP? 

När jag var 12. 

Så det var innan Brytpunkten och innan du flyttade ifrån pappa? 

Ja. 
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Och du sa tidigare att det inte gav så mycket? Vad var det som det inte gav 

tänker du? 

Jag tycker att de så här, de vill att man ska sitta och prata själv hela tiden. 

Terapeuten är tyst menar du? 

Ja, och sen ska man sitta och ha en monolog med dem. Det funkar inte riktigt 

för mig. Och sen om jag typ inte sa nåt eller sa jag vet inte så satt de typ också 

tysta så kunde man sitta där tysta liksom och ingen sa nåt. 

Hur länge gick du på BuP? 

Jag gick nog där ända tills jag började på MiniMaria. 

Det var ganska lång tid. 

Ja, men på slutet, hon som jag hade där sist hon var sjuk… typ varannan gång 

och till slut blev hon långtidssjukskriven.” 

 

Jenny hade också erfarenheter av olika socialsekreterare och beskrev sin kontakt med 

sin senaste socialsekreterare som mindre bra. För Jenny blev detta en stor kontrast till 

hennes relation med den tidigare socialsekreteraren. Hon fanns också med i Jennys 

nätverkskarta. Uppfattningen om den nya socialsekreteraren beskrev hon som: 
 

”Vad är det som inte känns bra? 

Det var första intrycket. För hon tycker att vadå, det är väl bara att lägga av 

med allting och bli frisk och så kan du gå ut och jobba. Det funkar ju inte så. 

Hon förstår ingenting. Jag tycker inte hon var bra.” 

 

Varken Moa eller Jesper som hade lång erfarenhet av socialtjänsten skrev upp några 

socialsekreterare eller personal från MiniMaria i sina nätverkskartor. Moa hade 

överhuvudtaget inte någon i sitt fält medan Jesper skrev dit en av terapeuterna från det 

behandlingshem han varit placerad på. I Peters fall var det oklart om några 

socialsekreterare varit involverade. Hans minnesbilder var oklara kring detta.  

 

Sammanfattande kommentarer 
Erfarenheter av vårdsystemet 

När det sociala nätverket var i behov av stöd kom ofta det professionella stödnätverket i 

form av socialtjänsten in i ungdomens liv. Initierandet kunde bestå av andra 

professionella eller att en förälder själv sökte stöd pga. oro för sitt barn. Detta kunde 

innebära att ungdomen själv till att börja med inte var intresserad av kontakt. Det kunde 

också vara tvärtom och upplevas som positivt att få kontakt med MiniMaria. När 

missbruksmottagningen MiniMaria kom in i ungdomarnas liv hade över hälften av 

ungdomarna redan haft fleråriga kontakter med andra delar av det professionella 

stödnätverket. Dessa tidigare erfarenheter innefattade placeringar, familjebehandling, 

utredning, terapi m.m. Flera av dem som haft kontakt med socialtjänsten beskrev hur 

personalen kom och gick pga. den höga omsättningen.  

 

Upplevelser av samtal 

Ungdomarna hade kunnat påverka vilka som deltog på möten men upplevelserna av 

mötena skiljde sig åt. De som var negativa till familjesamtalen beskrev att det talades 

över deras huvud eller att en förälders behov styrde mötena. Detta var vanligt när 

socialsekreterare på en utredningsenhet var med eller höll i mötena. För andra 

ungdomar upplevdes mötena positiva där ungdomen tyckte att föräldern var ett viktigt 

stöd och att de fick hjälp att prata med varandra. Detta gällde även flera av ungdomarna 

som var myndiga. Upplevelserna av de enskilda samtalen var också olika både gällande 
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att få eget stöd men också att bearbeta de erfarenheter ungdomen bar med sig. Det 

fanns också negativa erfarenheter hos enskilda ungdomar som handlade om att 

samtalen var för familjeinriktade eller för inriktade mot nuet och framtiden i stället för 

att också se bakåt.  

 

Det professionella stödnätverket kunde upplevas som rörigt med många inblandade och 

oklara roller. Det var inte heller lätt för ungdomen att komma ihåg hur det sett ut i 

kontakten med det professionella stödnätverket över tid. Goda relationer innefattade en 

flexibilitet hos stödpersonen som att lätt kunna nå denne och tid att lära känna 

personen. Ungdomarna beskrev inte stöd- och behandlingsarbetet i form av be-grepp 

som handlade om metoder i socialt arbete. De hade erfarenhet av olika metoder men 

lyfte fram möten och samtal. 

 

Sett ur ett socialekologiskt perspektiv kom det professionella stödnätverket att utgöra 

ett microsystem (Klefbeck & Ogden, 2003; Bronfenbrenner, 1979). Degner och 

Henriksen (2007:37) diskuterar hur en individ rör sig mellan olika mikrosystem, till 

exempel familj, skola och när det professionella stödnätverket träder in tillförs 

ytterligare ett micro-/mesosystem. Ur ett behandlingsperspektiv kan det både innebära 

en negativ och en positiv utveckling för den enskilde individen (ibid). Ibland deltog 

olika microsystem i behandlingen och när detta upplevdes som meningsfullt av 

ungdomen, innebar det en förbättrad kommunikation mellan ungdomarna och 

föräldrarna, till exempel att få stöd att bemöta en förälder som hade ett missbruk. 

Negativa erfarenheter från behandlingstiden handlade om att socialsekreterare tog parti 

för föräldrar eller att samtalen var negativt inriktade, dvs. att fokus var ungdomens 

negativa beteende. Detta gällde främst stödsektorn som innefattade socialsekreterare 

med utredningsfunktion. Stödsektorn som hade en mer behandlande funktion upplevdes 

sällan på det sättet.  

D. Upplevd förändring 
 

De föregående avsnitten har handlat om ungdomarnas sociala nätverk och kontakten 

med det professionella stödnätverket. I detta avsnitt beskrivs förändringar. Avsnittet 

handlar om ungdomarnas syn på nätverkets delaktighet i processen att leva ett liv utan 

missbruk och/eller att kunna hantera en vardag med en familjesituation med olika 

bekymmer. Avsnittet är uppdelat i upplevelser som rör ungdomen själv och handlar om 

vändpunkter, förändringar över tid och omgivningens förändrade syn på ungdomen. 

Avsnittet innefattar även upplevelser av förändringar i relationerna i det sociala 

nätverket som skett parallellt med ungdomens förändringar. Avsnittet avslutas med 

sammanfattande kommentarer utifrån begrepp från resiliensforskningen, begrepp från 

nätverksforskningen, socialekologisk teori samt systemteori. 

Flera faktorer påverkar nya val 

Vändpunkter 

I beskrivningarna av förändringar återkom ungdomarna till den egna viljan, dvs. att 

själv vilja sluta missbruka. Tidsaspekten var en viktig faktor, dvs. att viljan att sluta 

missbruka ökade med tiden. Valet hade föregåtts av en tankeprocess som pågått under 

en lång period. Förutom den egna viljan, fanns inga gemensamma nämnare i besluten 



 

 67 

att göra andra val. Ungdomarna uppgav olika skäl till sina vändpunkter. För Jesper och 

Felix kom vändpunkten i samband med att de efter några år i öppenvård placerades på 

behandlingshem. Det fick dem att bestämma sig för att välja andra vägar i sina liv.  

 
”Sen när jag åkte in på behandling började jag tänka om och bestämde mig att 

jag inte ville leva ett sånt liv. Att jag var värd något bättre och att jag ville 

sluta droga och börja plugga.” (Felix)  

 

Jesper beskrev att denna process inte varit enkel för honom och berättade att det var 

först då när han tog ett återfall, han egentligen förstod vad det handlade om och då 

bestämde sig för att ta tag i sitt liv. 

 
”Jag tror att det är viktigt att titta på hur det sett ut och att förstå att drogen är 

en flykt från något. KBT (kognitiv beteendeterapi min anmärkning) är bra och 

jag använder det själv men jag tror man måste gå tillbaka till hur man mår. 

Man förstår mycket här (pekar på huvudet) men det finns ingen koppling till 

känslorna. Det här var något jag förstått efter jag tog ett återfall efter fem 

månader i behandlingen. De sa att jag inte var välkommen tillbaka 

(behandlingshemmet, författarens kommentar). Det här fick mig att tänka om. 

Först då förstod jag känslomässigt och intellektuellt vad behandlingen gått ut 

på. 

/…/Det låter som att du bestämde dig för någonting då? 

Ja, det fick mig att tänka om, som en vändpunkt.” 

 

Både Sara och Tove beskrev att deras vändpunkter var kopplade till särskilda händelser 

då de definitivt bestämde sig för att sluta använda droger. För Toves del handlade det 

om när hon fick veta att hon var gravid. Tove beskrev dock att hon redan innan börjat 

tänka att hon ville sluta. Hon hade funderat på sin pappa som var narkotikamissbrukare 

och ville inte se sig själv som honom i framtiden. När beskedet kom att hon väntade 

barn bestämde hon sig definitivt att lämna det liv hon levt. Sara beskrev sin vändpunkt i 

form av ett möte hon hade på socialtjänsten med alla inblandade runt henne. 

 
”Hur tänker du, vad har varit din vändpunkt? När bestämde du dig att nu 

vill du sluta?” 

Jag kommer ihåg hur alla satt på samtalen och alla bara ah, du kommer ha 

jobbigt och du kommer ha återfall och det kommer vara jobbigt och du 

kommer inte bara kunna sluta sådär och det var då jag tänkte att jo, det 

kommer jag visst det.” 

Då bestämde du dig? 

Ja, alltså jag mådde ju jättedåligt, det kan jag fortfarande göra. Man vill och 

allting och man tänker på allt roligt som har hänt och så tänker man inte på 

det negativa men det var nog att alla utifrån som sa att ah vad jobbigt. 

Så då bestämde du dig? 

Ja, och alla de tyckte att jag var jätteduktig men alltså det var mamma som fick 

leva med mig eftersom jag då hade mycket ilska som hon fick ta. Det var inte 

så att jag kom hit och skrek på dem (skrattar).” 

 

Peter och Nina som främst hade haft kontakt med det professionella stödnätverket pga. 

alkoholmissbruk, beskrev sina val att sluta dricka utan att benämna en särskild orsak. 

Nina beskrev det som ‖att det bara har blivit så här…man vill ha det såhär”. Peter 

började själv trappa ner och sedan slutade helt då han inte orkade längre och tyckte att 

det var ”fjantigt” att dricka. Peter och Nina var de två som ansåg att det främst var 

andra som tyckte att de hade problem med alkohol. De själva pratade om att de festat 
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och haft kul. Nina beskrev att hon kanske druckit för mycket ibland men för henne hade 

det aldrig varit ett missbruk. Därför kunde hon inte heller beskriva någon vändpunkt. 

Peter slutade med alkohol men började röka cannabis. När det gäller 

cannabismissbruket beskrev Peter en vändpunkt då han fick ny medicin pga. sin 

ADHD-diagnos. Cannabis hade gjort honom lugn och medicineringen hjälpte honom 

att avstå från att röka. ”Jag har precis fått större medicinering och sådär. Jag har fått 

bättre mediciner och grejer och det är därför det har gått bättre”. Peter anser att han i 

dag kan leva ett bättre liv: 

 
”Det är bara min medicin som behövs för det är tydligen så att alla ADHD-

barn...det vet jag ju själv eftersom jag umgås med folk som har ADHD 

också...det är ju såhär, typ som självmedicinering, man röker och då blir man 

lugn av det och det är skönt och det är bra liksom så det är därför. Men nu så 

får jag medicin som funkar så då behöver jag det inte. Det är bara bra.” 

 

Jennys vändpunkt skiljde sig från de andra. Den kom från dag ett när hon sökte hjälp på 

MiniMaria. Det hjälpte henne att fortsätta leva ett drogfritt liv. 

 
”Det var väl i samband med att jag började, jag la ju av med allting då. 

Vad var det som fick dig att göra det? 

Jaa, men jag kände att jag kollat på alla andra som höll på, du vet vänner och 

min pappa som höll på. Då såg man hur förstörda de var. Hur förstörda de blir 

i huvudet. Eftersom han kommer inte ihåg att jag fyllt år efter 12 år. 

Din pappa? 

Ja, så det kändes att jag vill inte vara där.” 

Förändringar över tid 

Förändringar i attityd 

Ungdomarnas berättelser om förändringar både för sig själva och för sitt nätverk rörde 

sig om tidsperioder från ett till fyra år. Eftersom det handlade om långa tidsperioder var 

det inte lätt för ungdomarna att beskriva sina förändringsprocesser i form av enskilda 

faktorer. Ungdomarna pratade om den egna viljan, att vilja själv.  De beskrev att 

relationerna med familj och kompisar kom att förändras parallellt med beslutet att bli 

drogfri och nykter. Relationerna handlade både om det sociala nätverket och om det 

professionella stödnätverket.  

 

Majoriteten av ungdomarna hade vid intervjutillfället antingen avslutat eller skulle 

avsluta sin kontakt med MiniMaria. De kunde beskriva förändringar hos sig själva och i 

sina relationer. Jesper och Felix beskrev hur de från början var negativt inställda till att 

ta emot hjälp och att det var först flera år senare, i samband med placeringar på 

behandlingshem, som de bestämde sig för andra val. Även Moa pratade om den tid som 

gått och menade: ”Alltså, det är svårt att säga vad som blivit bättre och det kan ju bero 

på att man själv också blivit äldre.  

 

Jenny väntade några år innan hon tog steget att våga söka hjälp. Hon upplevde det som 

betydelsefullt att kuratorn på skolan avvaktade att kontakta socialtjänsten tills Jenny 

själv sa att hon var redo. Under en lång period, fick hon hjälp för sina problem bit för 

bit. Hon beskrev att hon först började i haschavvänjningsprogrammet där hon fick nya 

kunskaper om cannabis. Under den perioden förstod hon att hon även hade panikångest. 

Behandlingen hjälpte henne framför allt att få kontroll på panikångesten. 
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”/…/ det som kom fram när jag började var att jag hade panikångest. Det hade 

ju inte jag en aning om. Hade inte Anna haft den utbildningen så hade jag väl 

aldrig fått reda på det heller.”/…/ vi skulle ta haschprogrammet först och sen 

gå vidare med den här kbt-terapin men så vart det massa trassel i familjen så 

vi hann inte träffas och det ena ledde till det andra. Sen vart jag jättedålig. Jag 

kunde inte gå ut. 

Hur länge gick du i kbt-terapi? 

Det var väl ett år kanske.” 

 

Nina beskrev att hon idag ser att den period då hon blev omhändertagen och placerad 

på ett behandlingshem inte varit bortkastad, att hon hade det ”rätt okej” på 

behandlingshemmet. ”Jag kände att jag tog mer ansvar och att jag tänkte först och 

handlade sen.” Nina ser nu i efterhand att personalen på behandlingshemmet tyckte om 

henne och hon berättade om en bok hon fick av personalen som handlar om henne 

själv. 

Omgivningens förändrade syn på ungdomen 

När ungdomarna jämförde hur de varit tidigare och hur de var i dag, beskrev alla att 

både de själva och omgivningen kunde se förändringar.  

 

Tove beskrev att hennes behandlare sett henne som en ”ensam tjej” men att denne idag 

nog skulle beskriva Tove som gladare och att hon skrattar mer. Tove trodde också att 

mammans beskrivning skulle vara en gladare Tove som är mer hemma och ‖inte såg så 

härjad ut längre”. Hon beskrev sin förändring som att ”Lilla Tove har vuxit upp nu. 

Hon har hittat hem‖. Även Sara beskrev att hon var gladare. Hon beskrev precis som 

Tove att hon var mer hemma än tidigare. 

 

Även Peter upplevde förändringar hos sig själv när han slutat missbruka och fått bättre 

mediciner. Den största förändringen handlade om att han bytt skola och att det gick bra 

i skolan. 
 

”Och vad tycker du är den största förändringen för dig? 

Det är precis som alla andra tycker. Det här med att jag slutat dricka och röka 

och det där. Så känner jag också att det går bättre i skolan, jag har fått upp 

alla mina betyg och det går mycket bättre./…/.  

Och innan det, hur såg skolan ut då? 

Det gick dåligt, IG i alla ämnen. Det var bråk i skolan hela tiden. 

Var det såhär ända sedan klass ett? 

Ja, precis. Så i åttan när jag började i den skolan så gick det mycket bättre. 

Jag fick upp alla mina betyg till godkänt. Nu börjar jag få upp ännu mer till 

VG och sådär.” 

Även Nina beskrev hur hennes kontaktperson och behandlare sagt att de ser en helt 

annan person idag och att de sagt till henne att ”du har tagit tag i dig själv och vi är 

jättestolta och glada”. Nina upplevde att hon numera får höra positiva saker om sig 

själv i jämförelse med hur det var förut. Moa såg också en skillnad i sitt mående även 

om hon inte kunde beskriva vad detta innebar mer än att hon ”mår lite bättre”. Hon 

trodde också att det var något hennes omgivning märkte, till exempel hennes mamma.  

 
”Om man skulle fråga din mamma om vilka förändringar hon sett, vad 

skulle hon säga? 

Att jag gör aktiviteter, typ nåt sånt eller att jag är ute mer men det gör jag 

oavsett hur jag mår... 



 

 70 

Att du är mer aktiv skulle hon säga? 

Ja.‖ 

Förändringar i det sociala nätverket 

Närhet och närvaro i familjerelationerna 

Ungdomarna beskrev att förhållandet till föräldrarna hade förändrats. Av de sex 

ungdomar som tidigare hade haft komplicerade relationer med sina mammor beskrev 

fem av dem stora skillnader. Både Felix, Sara, Jenny, Nina och Tove ritade in sina 

mödrar nära sig själva och beskrev att de största skillnaderna var att de nu kunde prata 

med varandra och att mödrarnas egen livssituation förändrats. Jenny beskrev till 

exempel att hennes mamma nu mådde bättre efter att ha gått i behandling och att de 

visserligen aldrig skulle kunna ha en vanlig mamma-dotterrelation men att den 

nuvarande situationen var god nog för henne: 

 
”Ja, hon har också panikångest som jag och hon har ju gått i behandling och 

blivit mycket bättre. Hon äter medicin och massa sånt där. Nu är det riktigt 

trevligt att umgås med henne. Även fast man ändå inte vill ha henne jättenära. 

Det känns ändå som att det funkar att umgås mor och dotter. Så som det ska 

va.” 

 

Även Sara beskrev hur hon och mamman kunde prata mer med varandra och att de idag 

bråkade mer ”normalt”:  

 
”Om din mamma varit med här nu och sett tillbaka på den här tiden och 

jämför med hur det ser ut idag, ser hon några förändringar? 

Ja, absolut, vi är mycket närmare nu. Nu när vi bråkar är det mer att du gör 

ingenting hemma, du diskar inte. Och jag är ju hemma nästan hela tiden nu 

eftersom jag har hunden och allt det där så det är mycket skillnader i vår 

relation. Vi är mycket närmare. Jag är mycket gladare. Ja, vi bråkar ju 

fortfarande.” 

 

Att mamman har en ny pojkvän har också lett till att Sara och mammans relation blivit 

bättre. 

 

Felix, Tove och Nina berättade också hur de kunde prata mer med sina mammor idag. 

Även Felix och Nina beskrev att deras mammor idag mår bättre och Nina trodde att det 

hade gjort mamman gott att hon nu fått en bebis att ta hand om, dvs. Ninas lillasyster. 
 

För Peter och Moa var det ingen skillnad då de alltid upplevt relationerna till sina 

mödrar som bra.  

 

Jesper tyckte inte att relationen till mamman blivit bättre under de år som gått.  

Mamman hade precis som Jespers pappa, varit med på anhörigveckan under den tid 

Jesper var placerad. Det hade dock inte lett till att deras relation blivit bättre. Jespers 

mamma var fortfarande inritad långt ut mot kanten i hans nätverkskarta. Jesper önskade 

dock att deras relation skulle vara bättre. 

 

Jesper, Felix och Peter med erfarenheter av komplicerade relationer med sina pappor 

beskrev alla att det blivit bättre. Jesper pratade om sin pappa som den närmaste 

personen i sitt liv förutom lillebror. Felix beskrev att när pappan valt att leva ett liv utan 
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kriminalitet och droger hade de fått en bättre relation. Felix ritade in sin pappa närmare 

sig själv idag än tidigare och upplevde att pappan var mer närvarande idag. Även Peter 

som hade erfarenhet av konflikter och bråk med sin pappa upplevde att deras relation 

var bra idag. 

 

För både Moa, Sara och Tove hade det också skett förändringar under den tid som gått 

fram till att de avslutade eller var på väg att avsluta sin kontakt med MiniMaria. Jenny 

hade fattat ett aktivt beslut att helt ta avstånd från sin pappa då han nu satt i fängelse. 

Det var inte ett lätt beslut och hon beskrev att hon alltid varit ”pappas flicka”. Även 

Moa hade delvis fattat beslut som handlade om pappan: 

 
”Hur var er relation då? 

Han drack ju mera då och jag bodde inte där då men jag träffade honom mera 

då. 

Du träffade honom mera då och han drack mycket mer då? 

Varje dag? 

Ja. 

Och hur ser det ut nu? 

Nu träffar jag honom bara en gång i veckan mer såhär för att äta och sen 

brukar vi övningsköra och då blir det typ det och förut träffades vi mer hemma 

hos honom. 

Och nu är det inte så ofta och nu gör ni det utanför hemmet också? Och det 

är en skillnad? 

Ja. Och så dricker han mindre nu. Och sen tror jag att han går på Alby gård. 

Och får hjälp där för sitt drickande? 

Ja.” 

 

Sara och Ninas pappor var döda men de var närvarande i tankar om hur det skulle 

kunnat ha sett ut om de hade varit vid liv. Båda flickorna lyfte fram sina pappor som 

goda och starka som skulle ha handlat annorlunda än mödrarna, till exempel vid 

kontakten med det professionella stödnätverket. Både Sara och Nina hade erfarenheter 

av att deras mödrar träffat flera nya pojkvänner. Ninas syskon hade fyra olika pappor 

och hon ansåg inte att det funnits någon bland dessa som varit betydelsefull för henne. 

Sara hade liknande erfarenheter av mammans olika pojkvänner. 

 

Tove beskrev stora förändringar i sin tidigare komplicerade relation med sin styvpappa.  

 
”Ser du honom som en styvpappa? 

Nu idag gör jag det. Men inte då men det var ju mest mitt eget fel. 

För att? 

Det var jag som startade bråk men sånt märkte jag inte då. 

Så det ser du nu? 

Ja. 

Finns han med i ditt liv idag? 

Jaja.” 

 

Alla ungdomarna beskrev hur deras syskonrelationer var bättre idag och att de hade mer 

kontakt. Omtanken om de yngre syskonen återkom i ungdomarnas berättelser. Både 

Felix, Jesper, Sara och Nina ritade in sina småsyskon nära sig själva i sina kartor. 

Ytterligare en skillnad var att det tillkommit nya syskon i familjerna. 
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Tillkomna familjemedlemmar i form av husdjur 

Flera ungdomar beskrev sina hundar som betydelsefulla och ritade in dessa i 

nätverkskartorna. Hundarna innebar en mening, en relation som ungdomarna beskrev 

hade betydelse för att till exempel kunna ha något att sysselsätta sig med eller som hjälp 

för att kunna komma från sitt hem. 

Släktrelationer – förnyade kontakter  

Precis som relationerna till föräldrarna kom även de till släkten att förändras under 

tidens gång. Alla ungdomar utom Peter och Jesper upplevde förändringar som handlade 

om bättre relationer med släktingarna. Peter hade alltid haft bra relationer med sin släkt. 

Jespers kontakt med sin mormor hade inte förändrats till idag. Detta gällde även Ninas 

kontakt med sin mormor som hon fortfarande var besviken på. Den största förändringen 

för Nina var dock att det nu tillkommit nya släktrelationer som hon uppskattade. Det 

var både hennes morfar och morbror som hon nu träffade oftare. Nina var också stolt 

när hon beskrev att det var hon av alla syskon som åkte och hälsade på morfadern. Sara 

beskrev att hon hade fått bättre relationer med farföräldrarna. Jenny som tidigare fått 

smyga med sin kontakt med sin mormor upplevde också skillnader då det blivit bättre 

mellan Jenny och mamman. Detta hade lett till att hon inte behövde smyga. 

 

Sara, Moa och Jenny upplevde förändringar med släktingar som funnits med som 

betydelsefulla personer i flickornas liv. Sara hade som drogfri tagit mer avstånd från sin 

faster som fortfarande drogade. Nu när Sara mådde bättre hade hon inte behov av lika 

tät kontakt fortfarande. Jenny som visserligen fortfarande umgicks mycket med sin 

moster som missbrukade, beskrev att moster inte hade samma känslomässiga betydelse 

nu när Jenny var drogfri och hade bättre kontakt med sin mamma. 

 

För Moas del hade det skett förändringar när det gällde hennes relation till fastern som 

tidigare varit närmare Moa. Moa hade själv valt det för att skälet var att hon inte 

behövde stödet när pappan tog itu med sitt missbruk. 

 

Ta avstånd från gamla kompisar 

Även kamratrelationerna hade förändrats för majoriteten av ungdomarna. Jesper och 

Felix som liknade kompisar vid familjer har båda idag tagit avstånd från de gamla 

vännerna. För Jesper har det inneburit att han upplever sig som ensam idag även om 

han börjat ta lite kontakt med en barndomsvän. För Felix är idag hans flickvän den som 

betydde mest. Även Sara hade ett fåtal kompisar i jämförelse med hur det sett ut 

tidigare. Den kompis som hon missbrukat med har hon ingen kontakt med idag.  

 

Jenny hade främst haft klasskamrater men nu när hon inte går i skolan umgås hon 

främst med sin pojkvän. Hon umgås inte med några kompisar idag även om det finns 

några som ibland ville träffa henne.  

 
”Kompisar idag, hur ser det ut?  

Alltså jag har ju tagit avstånd…jag umgås typ inte med några 

/…/Och kompisar –hur såg det ut under den här tiden när du drogade och 

tiden på MiniMaria? 

Oj (skrattar och skriver i kamratsektorn upp Caroline, Mira och Susanne, 

författarens kommentar), jaa det var väl de jag umgicks mest med tror jag. Sen 
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var det massa strökompisar som jag inte kände så jättebra som jag umgicks 

med. 

Var det de här du drogade med? 

Näe, faktiskt ingen av dem. 

Och de finns inte med idag? 

Jo lite halvt för de vill träffa mig men jag är lite nej nej. 

Du säger nej? 

Mm.” 

 

Toves kamratkrets hade tidigare bestått av även drogfria personer och dessa fanns kvar 

idag. Moa hade tidigare haft få nära vänskapsrelationer men skrev upp två namn i 

kompissektorn varav den ena hade flyttat från kommunen. Peter upplevde inte några 

skillnader i sin kamratkrets från förr till idag. 

Att ingå i ett sammanhang; sysselsättning 

Sex av de åtta ungdomarna beskrev hur deras liv förändrats när det gällde att ha en 

meningsfull sysselsättning. Det gällde Jesper, Felix, Sara, Nina, Tove och Peter som 

antingen jobbade eller gick i skolan. För Peter som hade haft negativa erfarenheter hade 

det blivit en stor förändring när han bytte skola, han kunde få mer hjälp och att han 

upplevde att lärarna hade en annan inställning och förståelse.  
 

”De är mycket bättre, de är specialutbildade och de är schyssta. De är såna 

där lärare som ”hur mår du?” De berättar en del skämt och vet till exempel 

hur de ska göra med elever som blir arga. De är jättebra.” 

 

Tove beskrev att hon idag hade ett roligt arbete och en chef som stod henne nära. I 

hennes nätverkskarta var hennes chef inritad som en av de närmaste personerna i 

hennes nätverk. Tove som också hade uttryckt en besvikelse över sin skoltid kunde idag 

se att det inte var omöjligt att i framtiden studera: ”Nångång vill jag plugga men inte just 

nu… Jag är skoltrött.” 

 

För Jenny hade det blivit sämre i jämförelse med tidigare då hon var sjukskriven vid 

intervjutillfället. Hon hade tidigare beskrivit sin skoltid som betydelsefull och det var 

där hon både hade sina kompisar och stöd från kuratorn och klassföreståndaren. Skolan 

hade varit hennes fasta punkt. Nu hade hon ingen sysselsättning men hade tankar om att 

hon i framtiden önskade jobba. Jennys hund gjorde att hon tog sig ut och aktiverade sig. 

 

Moa upplevde inte någon förändring i sin skolsituation. Den hade varit bra tidigare och 

det var på samma sätt även nu. 

Reflektion – ungdomarnas tankar om att det blev 
som det blev 

”När det inte fungerar hemma” 

Ungdomarnas berättelser innehöll reflektioner om hur deras livssituation kommit att 

påverka dem. Jesper beskrev hur han nu i efterhand förstått hur förhållandet i hans 

familj med föräldrar som bråkade hade påverkat honom. 
 

”De var ju oroliga för mig men det såg ju inte jag direkt då. Jag har alltid 

varit mycket kontrollerad av mina föräldrar./…/Det finns saker som till 
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exempel att mina föräldrar skiljde sig när jag var fem år. Jag har aldrig sett 

mina föräldrar ge kärlek till varandra. Jag har ett minne, det är kanske lite 

skämmigt men jag satt under en trapp och hörde hur mina föräldrar bråkade 

och jag satt där och var ledsen. Sen skiljde sig mina föräldrar och det blev 

lugnare. Men sen när jag var 14 flyttade jag hem till mamma i Tumba och då 

började jag mer och mer missköta mig. Det blev en reaktion mot allt 

kontrollerande och tjat. Jag sket i allt de sa och i skolan och var bara med 

mina kompisar. Och jag började röka hasch mer och mer.”  

 

Felix beskrev först sig själv som att han misskötte sig ” i skolan och var mest med 

kompisar och drogade” men intervjun kom att delvis handla om konflikterna mellan 

honom och hans styvpappa. Konflikterna fick stora konsekvenser för Felix då han valde 

att bo på gatan under flera år. Även Toves berättelse handlade om hennes dåvarande 

konflikter med sin mammas man: ”jag kom inte överens med mammas man. Stötte bara 

bort honom hela tiden när han försökte stötta och hjälpa”. Tove valde att hålla sig 

borta från hemmet under en lång period. Hon sökte sig till kompisar som också hade 

problem och droger kom in i hennes liv. Sara beskrev inledningsvis sig själv som 

problemet och att hennes mamma inte orkade ha henne kvar hemma. Även Saras 

berättelse handlade om oron för mamman och om mammans dåvarande pojkvän som 

varit aggressiv och hotfull. Sara hade tidiga erfarenheter av separationer och dödsfall. 

Först vid 17-årsåldern kom MiniMaria in i hennes liv. Hennes berättelse innefattade av 

en händelsekedja i en kronologisk ordning som var tydlig för Sara: 
 

”/…/min mamma och pappa skiljdes när jag var åtta, två veckor före jag fyllde 

nio, tre dagar efter julafton. Och då flyttade vi till Finland jag och mamma helt 

plötsligt. Jag kommer inte ihåg det om jag visste om det men det var plötsligt 

för mig då jag var åtta./…/… och mamma träffade en ny kille som också drack. 

Han hade tre egna barn och de bodde i Sverige och helt plötsligt var jag 

tvungen att leva med tre killar när jag levt själv. Sen så hade jag en pojkvän 

när jag gick i tvåan och trean som drack och rökte fast kanske inte lika mycket, 

vad är man åtta nio år, men han snodde cigaretter av sin pappa. Sen flyttade vi 

till Sverige när jag var 11 och sen dog min pappa och efter det så började jag 

skolka och blev utslängd och samma år pappa dog så blev jag utslängd från 

min skola och så fick jag byta skola och efter det så skolkade jag i sjuan och 

åttan och sen började jag ta droger då. 

Och då började du med amfetamin? 

Jaa, precis.” 

 

Moa hade stora bekymmer pga. sin pappas missbruk vilket påverkade hur hon mådde 

psykiskt:  
 

”De skiljdes när jag var åtta./…/  

Vem flyttade du med då? 

Jag bodde varannan vecka först tills jag kanske var 14 eller 13. 

Hur såg det ut med alkohol under den här perioden? 

Jag vet inte riktigt, jag kommer bara ihåg att han alltid har druckit ganska 

mycket men inte när han började.  

/…/Sen var jag där typ varannan helg tills jag var 14 och sen slutade jag även 

med det med och sen har jag bott hos mamma. 

Hängde det ihop med att pappa drack? Ville du inte vara hos pappa eller var 

det andra som sa att du inte fick? 

Näe, jag vill inte och sen så går det ut över mig för det fanns till exempel inte 

mat och sånt.” 
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Jenny hade bekymmer med sin relation till mamman som hade haft en trasslig uppväxt. 

När hon flyttade till sin mamma i 12-årsåldern påverkade mammans psykiska mående 

och missbruk också Jenny.   

 
”Jag bodde ju hemma hos mamma men vi kom ju inte överens riktigt och det 

var ju det, det handlade om. /…/”Alltså, hon har alltid varit väldigt knepig. 

Hon har haft en väldigt trasslig uppväxt som jag också har haft så det speglar 

henne idag kan man säga och på den tiden också. Vissa stunder kan hon vara 

som en tonåring och i vissa får man ingen kontakt.” 

 

Jenny beskrev också hur tillgängligheten med drogerna i hemmet påverkade henne. 

Uppväxten med pappan präglades av en vardag där narkotika var normaliserat. Det blev 

enkelt för henne att pröva då alla andra i släkten drogade. Hon kunde också beskriva att 

hon alltid gett sken av att allt var bra och visade upp en glad sida för omgivningen. 

Inombords mådde hon dock dåligt. 

 

Nina ansåg att hon främst druckit för att ‖det varit kul att festa och inget annat.‖ Hon 

berättade dock om episoder då mamman varit utomlands och lämnat Nina och hennes 

storasyster att ta ansvar för sig själva. Nina kunde i efterhand se att hon druckit för 

mycket alkohol och att hon inte haft koll på konsekvenserna. 

 

Peter beskrev att han och pappan inte kom överens om de regler som skulle gälla. Peter 

pratade om sitt drickande kopplat till att ha kul och han beskrev det som att ‖vi har inga 

problem i vår familj.” Nu i efterhand reflekterade dock Peter över att han druckit för 

mycket även om han upplevde att drickandet aldrig fick några större konsekvenser för 

honom. 

Sammanfattande kommentarer 
 

Förändrad social situation 

Ungdomarnas beskrev att droger och alkohol och/eller en anhörigs missbruk inte 

dominerade deras liv eller styrde deras vardag längre. Alla utom en ungdom hade en 

sysselsättning. De ungdomar som av olika skäl valde att lämna sina hem under flera år 

hade idag egna boenden i form av träningslägenheter. En av dessa ungdomar betraktade 

sig dock som bostadslös vid intervjutillfället. 

 

Vändpunkter 

Vändpunkterna skiftade för ungdomarna men en gemensam faktor var den egna viljan. 

Förutom detta fanns inga mönster och gemensam nämnare i att göra andra val utan 

ungdomarna uppgav mycket olika skäl. Förändringsprocessen pågick över tid med steg 

i olika riktningar där behandlingstiden för alla handlade om år. Det fanns inte någon 

ungdom som beskrev några enstaka möten som avgörande utan processen handlade om 

att ungdomen först efter några år gjorde andra val. Tidsaspekten fick betydelse, både 

för den egna motivationsprocessen och för relationerna i nätverket. 

 

Ungdomarna lyfte fram olika minnesbilder av hur de hade haft det i sina liv. Några 

ansåg att det fanns vissa faktorer som lett till att de sökte sig till droger medan andra 

ansåg att deras tidigare erfarenheter inte hade någon koppling till senare drogbruk.  
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Förändringar i de sociala nätverken 

Ungdomarna upplevde att förhållanden ändrats i de sociala nätverken parallellt med 

deras egen förändring: en förälder gick i behandling, en förälder skiljde sig, en förälder 

skaffade en ny bra och icke-våldsam partner. De ungdomar som tidigare hade sökt stöd 

i relationer utanför sin familj, beskrev att de i stället kom sin förälder/sina föräldrar 

närmare. Ungdomarna försökte även hantera föräldrarnas bekymmer på olika sätt, till 

exempel genom att ta avstånd eller att minska kontakten med en missbrukande pappa 

som i Moas fall. Förändringarna spände över flera år. Tiden blev därför viktig i 

förändringsprocessen. Vid avslutningen med det professionella stödnätverket hade de 

flesta ungdomar upplevt stora förändringar även för sitt sociala nätverk där föräldrar 

mådde bättre och relationen mellan ungdomen och föräldern hade utvecklats positivt.  

 

Sett ur ett förändringsperspektiv skiljde sig nätverksmönstren åt i jämförelsen mellan 

nu och då. Tidigare, när relationerna i det sociala nätverket präglades av konflikter 

befann sig ungdomarna ofta utanför hemmet. Kamratkretsen fick en stor betydelse. För 

flera av ungdomarna i studien blev kompisarna de mest betydelsefulla personerna. 

Tonårsperioden innebär en frigörelseprocess där sökandet mot kompisar kan ses som en 

naturlig del i denna frigörelse. Detta gäller även ungdomarna i studien. Dock visade 

materialet till exempel att för både Felix, Jesper, Sara, Tove, Jenny, Peter och Nina 

innebar kompisgänget både en gemenskap kring droger och kriminalitet och 

känslomässig påfyllnad och praktiskt stöd, till exempel att ha någonstans att bo. Moa 

beskrev inte sina kompisar på liknande sätt som de övriga utan hade en mer neutral 

beskrivning. Kamratrelationerna var starka när det var turbulent i ungdomarnas familjer 

och i samband med att det professionella stödnätverket kom in i ungdomens liv. Få 

vuxna hade insyn och gränserna utåt var till viss del slutna. I samband med att det 

professionella stödnätverket klev ut ur ungdomens liv hade det skett stora förändringar i 

kamratcentreringen. Forskning visar att det är vanligt att det sker förändringar i 

samband med att en individ slutar missbruka och att kamratnätverket ofta är mer 

föränderligt än övriga delar i nätverket (Skårner, 2001:190 ff). Alla ungdomarna hade 

brutit med tidigare drogande kompisar. Alla ungdomarna framhöll betydelsen av att 

inte ha kontakt med gamla kompisar pga. risken för återfall. Ingen av ungdomarna hade 

vid drogfriheten ett kamratcentrerat nätverksmönster utan det var nästan tvärtom. Jesper 

hade en tom kamratsektor, Felix tidigare elva kompisar hade ersatts av flickvän. Saras 

tidigare starka relation med sina två kamrater varav en drogande och det gäng hon 

umgåtts med fanns inte med idag, hon hade några få kompisar som hade betydelse för 

henne. Tove och Nina hade också brutit med gamla kompisar. Jenny umgicks inte med 

någon kamrat utan var mest med pojkvännen eller en släkting. Peter hade fortfarande 

kontakt med sina gamla kompisar och såg ingen anledning att bryta. Moa beskrev sig 

mer ensam då en av hennes kompisar flyttat från Stockholm. Valet att leva utan droger 

innebär att både sociala och emotionella betydelsefulla relationer kan behöva väljas 

bort för att klara av ett fortsatt drogfritt liv (Skårner, 2001: 315).  

 

Jesper och Sara tyckte det var svårt att finna nya kompisar. Jesper ville göra det men 

visste inte riktigt hur. Sara prövade sig fram men var på sin vakt och visste inte alltid 

hur hon skulle ställa sig till nya bekantskaper.  
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E. Delade erfarenheter – framtid 

Betydelsefulla faktorer 
 

I samband med att ungdomarna var avslutade på MiniMaria eller på väg att avslutas 

hade alla tankar kring vad som varit betydelsefullt för att bli drogfri. Följande avsnitt 

inleds med erfarenheter som ungdomarna lyfte fram som betydelsefulla att förmedla till 

andra ungdomar, familjer, professionella samt vad som krävs för fortsatt drogfrihet. 

Avsnittet tar också upp önskningar ungdomarna haft för sig själva och för sina anhöriga 

samt drömmar inför framtiden. Avsnittet avslutas med sammanfattande kommentarer. 

Råd till en ungdom med liknande erfarenhet 

Vad ungdomarna ville dela med sig till en ungdom med liknande erfarenheter som de 

själva rörde främst att vilja själv och att prata om hur man har det och mår, att byta 

kompisar, och att ta eget ansvar. Det var viktigt att hitta någon att prata med och när 

man gjorde det blev det lättare att kunna ta emot hjälp. Det kunde vara att man pratade 

med kompisar men också vuxna.  Jenny beskrev det som: 

 
”/…/Man ska ju ta hjälp. 

Man ska ta hjälp. Hur tänker du då? 

Jag har ju tackat nej till det innan. Jag ville ju aldrig ha hjälp. Det var ju så – 

jag klarade mig själv. Det var efter när jag tog steget att ta hjälp som jag fick 

hjälpen som jag ville..så känns det som. 

Så du hade erbjudits hjälp av socialtjänsten eller skolan? 

Skolan. Min kurator sa att vi kunde göra något åt saken redan i ettan men jag 

sa att det skulle liksom rasera hela min värld just då så jag avrådde henne från 

att göra någonting och hon lyssnade på det. 

Hon lyssnade på det. Och det här med din värld, är det här med din mamma 

och din syster eller vad tänker du? 

Jag var ju mest orolig att systern skulle hamna nånstans. Jag vet ju själv för 

jag har ju också bott i stödfamilj så jag vet att det inte är en vidare upplevelse 

och jag ville inte att hon skulle försvinna från familjen.” 

 

Ungdomarna ansåg att det var viktigt att byta kompisar. Tove beskrev det i två steg där 

det första var att komma bort från kompisar och sedan börja ”bearbeta sig själv” 

tillsammans med någon man kunde lita på. Jesper beskrev hur han varit tvungen att ta 

avstånd från kompisarna från förr och att försöka hålla sig ifrån dessa då ”man aldrig 

vet”. Att byta umgänge kunde enligt Sara även innebära att komma bort ett tag, till 

exempel över en sommar: 

 
”Hade det gjort någon skillnad om du blivit placerad? 

Nej, inte för mig men kanske någon annan eller att man kan komma bort från 

varandra. Som min kompis, när hon slutade droga, nu drogar hon igen, så fick 

hon flytta från Tumba till sin moster i Skåne och börja jobba. Men sen flytta 

hon tillbaka till Stockholm och började droga igen. Men att man kan försöka 

skapa någonting någon annanstans, kanske bara över sommaren så att man 

kommer bort lite grann.” 

 

Felix pratade om att ta eget ansvar över sitt liv och att det inte var värt att hålla på med 

droger och kriminalitet. Moa tyckte att det var viktigt att prata om hur man hade det 
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men konstaterade samtidigt att det inte hjälpte om inte beteendet hos till exempel en 

förälder också ändrades. 

 
”Men tänker du att det bästa är om man kan prata om det eller hur ser du på 

det? 

Jag tycker inte att det hjälper att prata om det om inte beteendet hos föräldern 

förändras eller om man inte ändrar sitt tankesätt själv heller. Och sen måste 

man ändra sitt synsätt så det kanske hjälper att prata om det. 

Att man själv måste ändra sitt synsätt på sin förälder? 

Mm.” (Moa) 

 

Jenny pratade om att det handlar om en ungdoms inställning. 

 
”Och som du sa att en ungdom i din situation – att ta emot hjälp. 

Man kan vara väldigt seg att ta den hjälpen. 

Har du något tips? 

Näe, jag har ju inte det (skrattar, författarens kommentar). Jag vet ju själv att 

man tar helst inte emot hjälp. Vissa gör väl det som de som anmäler sig själva 

och de som vill ha hjälpen och de som blir halvtvingade – de sätter sig på tvären 

och vill inte. Och sen är det frågan om de verkligen vill lägga av eller om det är 

en tvångsgrej. Är det en tvångsgrej så tror jag inte att det funkar.” 

 

Sara som ansåg att det viktigaste var att byta kompisar konstaterade dock att det inte 

var helt enkelt att göra det. Det var lätt att säga det idag när hon valt att leva ett drogfritt 

liv men hon hade inte accepterat det då. 
 

”Alltså tänka på att de ska byta sina kompisar på en gång.  

Det är ditt råd? 

Ja, alltså då ville jag absolut inte, aldrig i livet. 

Hur hade du kunnat lyssna på det rådet när du var yngre? 

Hade det gått att bryta med dina kompisar? 

Näe, det hade inte gått (skrattar högt) men det är det råd jag har.” 

Råd till en familj med liknande erfarenhet 

Majoriteten av ungdomarna beskrev att det allra viktigaste för en förälder var att prata 

med sitt barn. Det var viktigt att inte skrika utan att försöka bemöta barnet på ett lugnt 

sätt oavsett vad som hänt. Ungdomarnas egna erfarenheter var att deras föräldrar gjort 

tvärtom vilket bara förvärrade situationen och relationen. Peter ansåg att det handlade 

om hur relationen var mellan föräldern och ungdomen. Om det var en relation med bråk 

beskrev Peter att det bara ledde till mer bråk och skrik: 

 
”/…./Det är svårt, det är mycket svårt att få en att sluta bråka för det blir 

sådär att man skriker. Om alla börjar skrika då slutar man inte förrän det 

lugnar ner sig. Så man måste kunna lugna ner på något sätt. Det bästa som jag 

vet, vi säger att hon kommer hem sent och har druckit eller nått sånt och om 

man märker att hon blir sur när man går fram till henne så ska man först bara 

liksom låta henne lugna ner sig först och.. Man ska gå därifrån och sen får 

man prata med henne tyst och lugnt i stället för att gå in och skrika att ”du har 

gjort så här och sådär, det tolererar inte jag”. Det är då man själv blir arg. Så 

att man pratar lugnt och förståndigt med sin son eller dotter då funkar det 

mycket bättre.” 
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Även Sara, Jenny, Nina och Tove ansåg att det var viktigt att inte skrika utan att 

försöka finna sätt att prata med sitt barn. Tove beskrev det som: ‖/…/Att man pratar, 

man ska kunna prata som två människor och inte skrika på varandra. Så kan man 

försöka lösa det på något sätt”.  Sara beskrev att hon stängde av när det förekom skrik i 

familjen och att det var bättre om föräldern i stället sa att hon var ledsen eller besviken. 

Även Nina beskrev att det var viktigt att kunna prata med varandra vilket hon och 

hennes mamma aldrig kunnat göra. 

 

Det var dessutom viktigt att familjen stod kvar vad som än hände. Felix ansåg att det 

var viktigt att förmedla till föräldrar att de inte skulle ge upp. Jenny pratade om att 

familjens uppgift ”var att stötta och hjälpa till”. Nina ansåg att det var viktigt att 

familjen fick stöd för att orka med. Det kunde vara jobbigt att vara ensam förälder och 

veta vad man skulle göra.  
 

Tove ansåg att det var viktigt att föräldrar inte var ‖direkt på” utan att den skulle 

försöka ”slingra sig fram”. Om familjen var ”för på” ansåg Tove att det bara skulle bli 

värre. 

Råd till det professionella stödnätverket 

Hälften av ungdomarna ville förmedla till det professionella stödnätverket att de måste 

”bry sig på riktigt”.  Felix, Moa, Jenny och Nina återkom till detta. För Felix handlade 

det om ”att inte bara göra sitt jobb”. Moa ansåg också att hon märkt att ”det bara är 

ett jobb för vissa” och att alla inte är engagerade. Moa hade viss förståelse för att det 

bara var ett jobb men eftersökte ”lite engagemang under tiden”. 

 

Att bry sig på riktigt innebar för Felix, Moa, Jenny och Nina att ”visa sig själv lite”. 

Jenny hade erfarenhet när en behandlare berättat lite om sig själv: 

 
”Ja, vi känner igen varandra i våra berättelser. Det har varit lätt att jobba 

eller vad ska jag säga – umgås med en sån person som verkligen har insikt i 

vad det verkligen handlar om i stället för nån som bara sitter där och det har 

aldrig hänt nånting i personens liv. 

Då har du känt dig sedd och bekräftad och både känt igen dig i hennes 

berättelse och hon i din? 

Ja, det tror jag är viktigt för ungdomar att de känner igen sig i personen de ska 

ha hjälp av för annars kan man liksom få det till att det är en bluff – vad kan 

du hjälpa mig med, du vet ju inte ens vad det handlar om. 

Tänker du att en behandlare ska vara ärlig med sina egna upplevelser? 

Näe, jag tycker att de kan berätta lite, ja, de ska ju inte berätta sånt som de inte 

känner att de vill. Men de kan ju ändra lite först på berättelser och säga nån 

halvsanning om de känner det eller berätta något. 

För du tror att det skulle kunna vara till hjälp för en ungdom om den han 

eller hon möter kanske har liknande erfarenheter? 

Ja, något litet. Jag tror det skulle kännas..det känns ändå som att man har 

nånting gemensamt, man har en trygghet eller vad man ska säga.” 

  

Nina hade liknande synpunkter. Hennes erfarenheter av socialsekreterare på utrednings-

enheten skiljde sig från de, med hennes behandlare. 
 

”Om du tänker rent allmänt, vad är viktigt tror du? 

Att man lyssnar på ungdomen och att man…man ska i alla fall lyssna på vad 

de säger och Love (behandlare, författarens kommentar) är ju sådär om hon 
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frågar något så vill hon ha svar och inte sitta och liksom..näe, vad gjorde du 

igår kväll (skrattat författarens kommentar). 

Vara ganska direkt? 

Ja. Något mer tips, jag vet inte. De är ganska förstående ändå och bryr sig och 

så. 

De här socialsekreterarna? 

Det är inte samma, det är olika. Jag gjorde ingenting där. 

Har du några råd till såna personer? 

Näe, jag sitter bara där på möten och vet inte så mycket om såna personer. 

Du sitter av tiden menar du? 

Nej nej, jag sitter inte av tiden, vi sitter ju och pratar men det är inte som när 

jag träffar Love eller Nino som de relationerna.” 

 

Till skillnad mot Nina som pratade om att behandlaren skulle vara rak, ansåg Tove att 

de inte fick gå för snabbt fram och att stödpersonen inte fick vara för rakt på. Det var 

enligt Tove bättre att lägga upp en plan. ”Nu pratar vi om det och det”.  

 

För Felix var det viktigt att inte bara sitta och prata på ett kontor utan han uppskattade 

att träffas utanför kontoret, till exempel att gå och fika tillsammans. 

 

Jesper ansåg det viktigt att förmedla till behandlare att det inte räcker med att bara titta 

på nuet och framtid. Han hade själv alltid haft bilden att han kom från ett hem utan 

problem. Han kom till insikt i samband med sin behandling men önskade att MiniMaria 

hade hjälpt honom att upptäcka varför han tog droger. Att förstå att det alltid finns en 

anledning till varför man drogar ville Jesper förmedla som råd. 

 

Jenny pratade om vikten av att behandlaren inte släppte taget om en ungdom som 

han/hon hade haft kontakt med. Detta hade Jenny sett som värdefullt, när det gällde 

henne själv eller när hennes pojkvän fick behandling.  

 

¨Ja. Man känner ju folk som har hamnat snett. Det är mycket grupptryck också 

när man trillar dit. Man kanske har fått behandling och är fri och träffar 

gamla kompisar igen och börjar igen – går runt. /…/… man släpper inte utan 

jobbar vidare, till exempel min pojkvän som varit nykter i snart ett år, främst 

med stöd. /…/Men om ingen kollar upp och om ingen står och petar på en hela 

tiden… Vissa uppfattar att det är jättejobbigt att vissa står och petar på en. 

Men jag tror att det är bra.” 

Fortsatt drogfrihet 
 

Ungdomarna beskrev svårigheter när de som drogfria önskade finna nya kompisar. Det 

var svårt att förhålla sig till tidigare erfarenheter, t ex hur mycket de kunde berätta för 

nya kontakter. Vissa ansåg att vägen att leva drogfritt var lätt medan andra uttryckte en 

viss ambivalens. Det var inte helt enkelt att finna nya kompisar och Sara beskrev 

svårigheten med att hon själv hade de erfarenheter hon hade då det blev svårt då hennes 

klasskompisar festade som Sara gjorde fast flera år tidigare: 

 
”/…/…nu har man märkt lite, alltså alla mina kompisar som jag har känt, de 

som jag umgåtts med sen jag var 13-14 år… de började dricka redan då, de 

flesta varje helg men de jag går i skolan med nu… de börjar att dricka 

jättemycket nu och det där har jag redan gjort och då blir det så att jag vill 

inte gå på krogen varje fredag-lördag-söndag-måndag och tisdag så det är 
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svårt och då måste man försöka träffa sådana som redan gått igenom allt det 

där.” 

 

Sara beskrev en vaksamhet kring nya bekantskaper att skydda sig själv utifrån en 

situation hon hamnat i med en ny bekant: 
 

”Att försöka hitta drogfria kompisar. Men det är jättesvårt. Till exempel i 

somras träffade jag en jättesnäll tjej, Josefine, och så var vi kompisar och jag 

bodde hos min kompis Terese då för att jag jobbade på hennes jobb och grejer. 

Sen så fick jag veta att hon tar droger och då var jag tvungen att bryta där för 

annars vet jag att om hon tar droger så kan jag fortfarande ta droger… så kan 

jag hamna där igen. Man måste skydda sig hela tiden och man vet inte vem 

man ska vara öppen med och det är ju ingen som kommer och säger ja, hej jag 

heter de och de och jag tar droger så det måste man lista ut själv. Det tar ju tid 

innan folk öppnar sig så det är ju jättesvårt det där men försöka aktivera sig 

eller nåt.” 

 

Jesper beskrev att han nu kunde säga ifrån samtidigt som han också precis som Sara 

beskrev osäkerheten som fanns om han skulle börja umgås med gamla kompisar. Hans 

val var att hålla sig ifrån dessa helt. För Jesper var detta dock inte enkelt och han 

beskrev också att han vid några tillfällen efter behandlingen börjat dricka alkohol. 

 

Nina, Sara och Jesper ansåg att det var viktigt att aktivera sig, till exempel att gå ut med 

hunden eller att gå och träna. Moa som främst haft problem pga. sin pappas missbruk 

beskrev att hon aktiverar sig idag på ett annat sätt än tidigare. Moa menade att hon förut 

mest satt hemma. 

 

Påminnelsen om det tidigare livet kom upp i olika sammanhang för ungdomarna. Det 

kunde handla om att suget ständigt fanns där och att försöka hantera detta. Sara brukade 

gå ut med sin hund. För Peter var hans medicin en nödvändighet för att avhålla sig från 

cannabis. Felix, Tove, Jenny och Nina beskrev betydelsen av relationer som föräldrar, 

eget barn, pojkvän och flickvän som stöd. Felix uttryckte det som ”att familjen finns 

där och stöttar en. Det är viktigt”. 

Önskningar för sina relationer 

”Att mamma får ha det bra” 

Ungdomarna beskrev i sina nätverkskartor önskningar som handlade om deras mammor 

och även några pappor. Sara, Nina och Felix önskade att deras mammor skulle må bra 

och ha det bra. Nina uttryckte att hon ville att mamma skulle vara glad som hon var nu 

när hon precis fått Ninas lillasyster. Hur mamma mådde var viktigt för ungdomarna.  

 

Sara, Jenny och Jesper pratade om att det i relationerna till mammorna, fortfarande 

fanns sådant som de önskade skulle förändras. Jenny beskrev sin mamma som 

”knepig”, Jesper ansåg att han och mamman hade en dålig relation. Hans önskan var att 

det skulle bli bättre och han trodde att om han flyttade skulle det kunna bli annorlunda 

mellan dem. 
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”Finns det några förändringar som du önskar ske när det gäller dig själv och 

din familj? 

Med relationen. Relationen med mamma fungerar inte. Hon har sina 

kontrollbehov och litar inte på mig. Jag orkar inte med hennes tjat och frågor. 

Blir kanske bättre om jag flyttar hemifrån och får ett jobb. Då kan jag vara 

vuxen fullt ut och det kanske blir bättre mellan mamma och mig.” 

 

Sara och hennes mamma har en bra relation idag. Sara berättade dock att det 

fortfarande fanns saker mellan dem som de skulle behöva prata om. Sara ansåg att det 

var som om mamman lagt locket på och att mamman skäms och inte vill prata om vissa 

händelser  

 

Moa ansåg att hennes relation till pappan var som den var. Jesper hade en bra relation 

till sin pappa idag men önskade att den skulle kunna vara bättre, att han själv ville vara 

mer ärlig mot honom.  

Omtanke om syskon 

Ungdomarna uttryckte starka känslor för sina småsyskon och önskade att de skulle få 

ha det bra och inte hamna i samma svårigheter som de själva. I nätverkskartorna som 

handlade om nuet och framtiden ritades småsyskonen in nära dem själva. Det gällde 

även en del av storasyskonen. Ungdomarna hade ofta tät kontakt med sina syskon. 

Toves äldre bror hade också barn vilket gjorde deras band starkare. Moa satt ofta 

barnvakt åt sina brorsbarn. Önskningarna för syskonen handlade om att det skulle gå 

bra för dem med skola och arbete. 

 

Det fanns en viss oro för några småsyskon. Sara kunde känna oro för sina yngre syskon 

när det gällde skolan. En av hennes bröder var placerad i familjehem och den andra 

bodde med henne och mamman. Jenny var orolig för sin syster som hade problem och 

ville inte att hon skulle göra så som Jenny gjort. 

 
”/…/Jaa, att hon…hon har ju problem med vikten och problem med kompisar 

och hon röker och allt möjligt som man gör i 13-årsåldern. Så jag vill väl, jaa. 

Jag vill inte att hon ska göra som jag gjorde. 

Har hon kontakt med socialtjänsten? 

Ja, mamma och hon är ju aktuella där. De vart ju vräkta efter att jag flyttade 

hemifrån. De har ju bott på hotell så nu har de fått en jourlägenhet i förra 

veckan så jag hoppas att det funkar bättre. 

Men det låter som att det finns lite oro kring din syster? 

Ja, jag känner.. 

Du vill ha lite koll i alla fall? 

Ja, det vill jag verkligen. 

Och hur gammal är din syster? 

13. Hon är ju med i det som jag var med i när jag var runt 12,13,14. Jag vart 

ju också vräkt när jag var 12,13. 

Så du känner igen dig lite i? 

Mm, under hennes uppväxt har hon varit med om två vräkningar och hon är 

bara 13. Det känns som att hon kommer bli en sån där med lite problem.” 

 

Önskningarna kunde också handla om att återuppta kontakten med ett syskon. Jenny 

och hennes äldre bror hade under lång tid inte haft kontakt pga. konflikter. Hennes 

önskan var att försöka få kontakt.  
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Önskningar för sig själv 

Alla ungdomarna trodde att de om fem år hade både eget boende och arbete. Över 

hälften såg redan sig själva i olika yrken, till exempel som brandman, elektriker, 

snickare på bygge, arbete med barn/ungdomar och arbete inom psykiatrin. Detta gällde 

Tove Moa Felix, Peter, Nina, och Jenny. Både Jesper och Sara såg också sig själva med 

arbete och för Sara var det viktigt att ”hitta något jag trivs med” och att hon ‖tjänade 

bra”. 

 

Boendet innebar för de flesta lägenhet, till exempel i innerstaden som för Nina. Sara 

och Jenny såg sig själva boende i hus. 

 

Förutom att leva med sin hund (för dem som hade hund) ansåg de flesta att det inte gick 

att svara på om de levde själva eller hade en partner och kanske barn. Det var bara 

Jenny som redan såg sig själv boende med sin pojkvän i framtiden. De flesta beskrev att 

de trodde att de bodde själva.  

Sammanfattande kommentar 
 

Betydelsefulla faktorer i stöd- och behandlingsarbetet kunde vara allt från att en 

ungdom skulle byta kamratkrets till att finna någon att prata med. Ungdomarna lyfte 

fram betydelsen av att föräldern kunde prata och att familjen själv fick stöd. När det 

gällde det professionella stödnätverket var det viktigt att behandlaren visade 

engagemang. Engagemanget kunde innebära att stödpersonen skulle berätta något om 

sig själv. Önskningarna för sig själv och sitt nätverk innefattade både konkreta mål som 

att ha jobb och bostad och att relationerna skulle bli bra med en förälder. Oron för 

småsyskon fanns också då flera började ha egna problem. Att leva ett fortsatt drogfritt 

liv innefattade strategier som att finna nya sammanhang med nya kompisar och 

betydelsefulla relationer och att försöka hantera sitt sug genom till exempel att aktivera 

sig.  

 

Även om de flesta av ungdomarna beskrev att droger och/eller en förälders missbruk 

inte längre dominerade deras liv fanns fortfarande svårigheter. Flera hade svårt att finna 

nya kompisar. För några som fyllt på med det professionella nätverket kunde det vara 

ännu färre kontakter efter avslutad behandling när även det professionella stödnätverket 

försvann. Ungdomarnas berättelser visade att de inte alltid fått stöd i att finna nya 

kontakter och/eller stärka relationerna i det sociala nätverket. Den fortsatta drogfriheten 

kunde upplevas skör för vissa av ungdomarna. Efter att några av ungdomarna avslutat 

kontakten med MiniMaria, tillkom också nya personer från det professionella 

stödnätverket genom att en del av ungdomarna sökte sig vidare till terapi eller hade en 

önskan om detta. 
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Analys 
Inledning 

 

Studien lyfter fram att vägen ut ur ett missbruk är en komplex process där flera faktorer 

påverkar den enskilda individens beslut att leva ett liv utan droger och alkohol. 

Processen kan förstås och tolkas utifrån olika teoretiska perspektiv. Syftet med denna 

studie har varit att undersöka upplevelser av nätverkets delaktighet i ungdomarnas val 

att leva ett drogfritt liv. Studien har också kommit att visa ytterligare ett resultat som 

inte direkt svarat på studiens syfte. Det handlar om den egna viljan till förändring, dvs. 

att det egna valet funnits med i den enskilde ungdomens beslut att göra förändringar i 

sitt liv. Samtidigt har även den egna viljan tolkats utifrån att ungdomen befunnit sig i 

ett sammanhang med andra människor och att beslutet att sluta missbruka, inte kommit 

att ske isolerat från detta sammanhang. De människor som ungdomen har upplevt 

spelat roll, har också kommit att utgöra ett stöd i beslut att göra andra val för sig själv 

(Lindstein, 2001:37). I följande avsnitt har analysen utgått från tre delar: 

 

a) Vändpunktsprocesser; den egna viljan 

b) Nätverksfaktorer; förändringar, skillnader i nätverksmönster och funktion 

c) Det professionella stödnätverkets del i vägen ur ett missbruk 

 

a) När det gäller enskilda faktorer i ungdomarnas vändpunktsprocesser har ungdomarna 

i studien beskrivit att en person själv måste vilja göra en förändring. Den egna viljan 

har i analysen tolkats utifrån olika val och vändpunkter som ungdomarna beskrivit och 

fattat för sig själva. Ungdomarnas berättelser har analyserats utifrån ett salutogent 

perspektiv (Antonovsky, 2005). Nätverksberättelserna har visat på erfarenheter av olika 

svårigheter. Dessa svårigheter bekräftar forskningens konstaterande om hur riskfaktorer 

kopplade till både en individ- och familjenivå kan ha en påverkan på beteenden som 

kan betraktas som normbrytande (se Andershed & Andershed, 2005:95-114). Utifrån 

ett systemteoretiskt och socialekologiskt perspektiv kan ungdomarnas upplevda nega-

tiva livserfarenheter också tolkas som att det har påverkat ungdomarnas liv. Även om 

ungdomarnas negativa livserfarenheter har haft en stor påverkan och fått konsekvenser 

för ungdomarna på olika sätt, har detta dock inte räckt i förståelsen av hur det kommer 

sig att ungdomarna till slut valde att lämna sitt missbruk. Jag har sett ungdomarna i 

studien som aktiva subjekt i valen att göra förändringar i sina liv. Betydelsen av att göra 

sina erfarenheter begripliga, hanterbara och att känna meningsfullhet har därför varit 

användbart i tolkningarna av ungdomarnas vändpunktsprocesser (Antonovsky, 2005). 

Tidens betydelse, dvs. att förändringsprocessen för ungdomarna pågått under flera år, 

har också varit relevant i förståelsen av ungdomarnas nya val (Helmen Borge, 2005). 

 

b) Den andra delen har handlat om nätverksfaktorer och förändringar som ungdomarna 

gjort när det gäller relationerna i deras sociala nätverk. Analysen har utgått från vilket 

stöd och påverkan nätverket kring ungdomen har haft i vägen ut ur ett missbruk. 

Betydelsefulla förändringar har jag tolkat utifrån skillnader i nätverksmönster förr och 

nu och skillnader i nätverkets funktion förr och nu. Nätverksfaktorerna har även rört 

betydelsefulla faktorer att fortsätta den väg ungdomen valt.  
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c) Slutligen har det professionella stödnätverkets del i ungdomarnas beslut om 

förändringar av sina liv analyserats. Detta har tolkats utifrån ett nätverksperspektiv. 

Analysen har också fokuserat på när ett nätverksperspektiv inte funnits med i stöd- och 

behandlingsarbetet.  

Främjande faktorer – vägen ut ur ett missbruk 

Vändpunkter - att se sig själv som subjekt 

Det har funnits flera betydelsefulla faktorer som kan tolkas utifrån ett salutogent 

perspektiv när det gäller förändringarna i ungdomarnas liv. Vändpunktsprocesserna 

hade en stark koppling till den egna viljan.  

 

Den mest betydelsefulla enskilda faktorn som ungdomarna själva lyfte fram i berättel-

serna om andra val för sig själva, har handlat om den egna viljan. Ungdomarnas 

inställningar till hur de ville leva sina liv, kom att förändras över tid. Ungdomarnas val 

ledde till förändringar i deras liv. Förändringarna har jag valt att se som en pågående 

process över tid där det första steget handlade om den egna viljan. Processen har inte 

varit statisk utan precis som relationerna i nätverken förändrades, kom även skälen till 

nya val att förändras över tid. Ungdomarnas reflektioner över vändpunktsprocesser har 

visat på att specifika situationer lyfts fram. De handlade om att bestämma sig för att 

lämna ett liv med droger för att visa omgivningen att ungdomen var kapabel att 

bestämma själv över sitt liv, att bli utkastad från ett behandlingshem och först då 

känslomässigt komma till insikt och göra nya val, att inte vilja bli som sin drogande 

förälder, att bli gravid eller från den dagen ungdomen klev in på missbruks-

mottagningen MiniMaria. Dessa specifika situationer har skett i ett sammanhang då 

livssituationen var allvarlig. Även om ungdomarna beskrivit att processen att göra nya 

val pågått under en lång tid, har ungdomarna lyft fram konkreta situationer där de 

bestämt sig för att leva ett liv utan droger. Ungdomarnas livssituation och nya val, har 

kunnat förstås utifrån Antonovskys (2005) begrepp KASAM, dvs. en upplevd ökad 

känsla av sammanhang. Det skulle kunna tolkas som att känslan av delaktighet ökade 

när erfarenheterna ungdomarna bar med sig, blev mer begripliga och hanterbara. 

Känslan av delaktighet skulle därför kunna förstås som att den enskilde ungdomen såg 

sig själv som kompetent att påverka sitt liv. 

Ökad känsla av sammanhang  

Ungdomarna fick en förståelse av sina erfarenheter efter behandlingen (Antonovsky, 

2005). Förståelsen ledde till att de kunde hantera sina bekymmer på ett annat sätt än 

tidigare. 

 

Begripligheten skulle kunna tolkas som möjligheten för ungdomarna att förstå det de 

varit med om. Det kan beskrivas som att ”förstå konsekvenserna även känslomässigt”. 

Först då kunde erfarenheterna tolkas och bli begripliga och därmed hanterbara och 

meningsfulla. Ungdomen såg möjligheter att göra andra val, till exempel välja att sluta 

missbruka. Några av ungdomarnas föräldrar hade också fått hjälp för sitt missbruk. När 

ungdomen haft samtal kring dessa erfarenheter i sin behandling, t ex av att ha levt med 

en förälder med missbruk, skulle det kunna tolkas som att det ökade ungdomens känsla 

av begriplighet. Begripligheten skulle kunna förstås som en förståelse hos ungdomen 

för vad denne hade varit med om och kunna sätta sitt eget handlade i relation till detta. 

Begripligheten innefattade också en förutsägbarhet i ungdomarnas liv, dvs. deras 
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vardag efter behandlingen var mer ordnad och förutsägbar till skillnad från när det var 

som mest turbulent (ibid)24. Detta skulle kunna förstås som att det också blivit mer 

stabilt i ungdomarnas sociala nätverk, föräldrar hade sökt hjälp för egna problem och 

ungdomarna hade regelbundna rutiner, han/hon ingick i ett sammanhang som praktik, 

arbete eller skola (Antonovsky, 2005:44; Lindstein, 2001:37 ff).  

 

Hanterbarheten kan handla om att förstå och hantera erfarenheter, till exempel av en 

förälder med missbruk, både genom att välja bort kontakt eller att släppa ansvaret 

genom att flera i nätverket kunde tas in i behandlingsarbetet som stöd. En hög känsla av 

hanterbarhet där en individ inte såg sig som ett offer skulle kunna tolkas som att 

ungdomen såg valmöjligheter (Antonovsky, ibid). 

 

Meningsfullheten kan förstås utifrån berättelser om att när ungdomarnas erfarenheter 

upplevdes som både begripliga och hanterbara, blev det möjligt att göra bättre val. 

Antonovsky har kallat det för motivationskomponent (ibid). De nya val ungdomarna 

kom att fatta för sig själva, innefattade olika mål. Målen kunde vara en önskan om att få 

barn, att inte vilja bli som sin pappa, att förstå saker känslomässigt, att sluta bo hos sin 

pappa, att minska kontakten med en förälder som inte innebar stöd för ungdomen. Det 

kunde handla om att fortsätta få stöd i egenterapi eller ha en önskan om det efter 

behandlingen i öppenvården.  

 

Förutom begriplighet, hanterbart och meningsfullhet bidrog även andra faktorer till den 

ökade känslan av möjligheten till nya val, till exempel delaktighet i resultaten och en 

bra belastningsbalans (ibid:129). Sett ur ett systemteoretiskt perspektiv skulle känslan 

av delaktighet kunna tolkas som att kommunikationen förbättrades mellan ungdomen 

och dess familj, t ex att ungdomarna och anhöriga fick möjligheter att börja prata med 

varandra samt att anhöriga själva påbörjade förändringsprocesser parallellt med 

ungdomarnas. Den förbättrade kommunikationen har jag tolkat som att den bidrog till 

en ökad känsla hos ungdomarna att se sig själva som subjekt med möjlighet att kunna 

påverka sin situation (Schjødt & Egeland, 1994, Antonovsky, ibid). Den förbättrade 

kommunikationen kunde också gälla mellan olika system kring en ungdom, till 

exempel mellan olika professionella stödnätverkspersoner, skola och anhöriga. När 

ungdomen upplevde sig som ett subjekt som gör nya val, när relationerna i nätverket 

hade förbättrats, när ungdomen ingick i ett sammanhang, innefattade berättelserna 

exempel på känslan av meningsfullhet för den enskilde individen.  

 

I samband med att ungdomarna gjorde nya val beskrev de också relationerna i de 

sociala nätverken som förbättrade. Begripligheten, hanterbarheten och meningsfull-

heten utvecklades som ett resultat av det samspel som skedde mellan ungdomarna och 

deras sociala nätverk (Lindstein, 2001:37). 

Förändringsprocesser – tidens betydelse 

Studien visar att tidsfaktorn blev betydelsefull i ungdomarnas förändringsprocesser. Det 

gick flera år innan ungdomarna kom att fatta beslut om att leva ett liv utan droger och 

alkohol. Helmen Borges diskussion kring resiliensbegreppet och att det kan röra sig om 

processer som pågår över lång tid, blir relevant i förståelsen och tolkningen av hur den 

egna viljan förändrades över tid (2005:9 ff). Tidsprocessen sett ur ett resiliens-

perspektiv som handlar om återupprättelse, upprätthållande och förbättring, kan också 

                                                 
24

 Jmf Lindsteins forskning om barngrupper på Ersta Vändpunkten (2001). 
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kopplas till vändpunktsprocesserna i ungdomarnas liv (ibid). Några av vändpunkterna 

har jag tolkat som att ungdomarna gjorde andra val efter till exempel placeringar. 

Helmen Borge (2007:15) diskuterar det som vändpunkter och miljöombyte. 

Placeringarna innebar nya erfarenheter och bidrog till förändrade självbilder. Det skulle 

kunna tolkas som att det skedde en positiv process där ungdomarna fick hjälp att se på 

sig själva som kompetenta individer med möjligheter att göra val (ibid; Rutter, 1990; 

Klefbeck & Ogden, 2003). Tiden i sig innebar också en personlig mognad.  

 

Förändrade relationer i det sociala nätverket 

Från kamrat- till familjebetonade nätverksmönster 

Vägen ur ett missbruk och/eller en svår livssituation innebar förändringar av 

ungdomarnas nätverksmönster. Nätverksberättelserna dominerades tidigare av kamrat-

orienterade nätverksmönster (jmf Skårner, 2001; Skårner & Regnér, 2003). När det 

fanns sociala problem i nätverken och relationerna präglades av allvarliga konflikter, 

har jag förstått det som att även andra utanför familjen ibland fungerade som 

stödpersoner för vissa av ungdomarna. Det kunde handla om en släkting, ofta med eget 

missbruk. Vid något enstaka tillfälle kunde det också finnas personal inom 

skolsystemet, en lärare eller en kurator.  

 

De tidigare nätverksmönstren skulle dock kunna tolkas för majoriteten av ungdomarna 

som att det fanns få vuxna som gav stöd. Kamratsystemet innebar å ena sidan en 

naturlig del i ungdomens utveckling till självständighet, å andra sidan en strategi för 

vissa att få tak över huvudet och/eller stöd. Egna bekymmer som kriminalitet och/eller 

missbruk utvecklades under en period där det var turbulent i ungdomarnas familj- och 

släktrelationer. De övriga systemen som skolan och eventuella fritidsaktiviteter, kom 

också allt mer i periferin i ungdomarnas liv. Sett ur ett socialekologiskt perspektiv, har 

jag förstått det som att det uppstod bristande ekologiska övergångar mellan de olika 

nivåerna (Bronfenbrenner, 1979). Dessa har jag tolkat som svårigheter i 

kommunikationen och samarbetet mellan familjen, skolan eller mellan familjen, skolan 

och socialtjänsten. Precis som Forsberg och Wallmark (2002: 44) konstaterar, visade 

ungdomarnas berättelser på kontaktlänkar som var avbrutna mellan viktiga vuxna.  

 

I samband med att ungdomarna i studien hade avslutat sin kontakt med MiniMaria hade 

stora förändringar skett i relationerna i de sociala nätverken. Ungdomarnas 

nätverksmönster förändrades från ett kamratorienterat nätverksmönster till ett mer 

familjebetonat (jmf Skårner, 2001; Skårner & Regnér, 2003). Detta skulle kunna förstås 

som att det övriga sociala nätverket kunde fungera som ett viktigt stöd i steget att bryta 

med kompisarna. Tydligast blev detta när ungdomen både hade brutit med sina tidigare 

kompisar och upplevde mycket stöd från sitt övriga nätverk.  

 

Förändringar i upplevd stödfunktion 

 

Ungdomarna upplevde i jämförelse med hur det såg ut tidigare en tydligare stöd- och 

problemlösningsfunktion från sina familjer (Skårner, 2001). Det blev en skillnad för 

ungdomarna i synen på anhöriga i jämförelse med när de var inne i ett missbruk. 

Ungdomarna beskrev familjen som en del i deras nätverk som gav tydligt stöd i 
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ungdomarnas drogfrihet. Förändringarna som skett över tid visade att stödet som 

tidigare kommit från någon från släktsystemet, skolsystemet, kamratsystemet nu också 

kom från familjesystemet. Familjesystemet innefattade i nutid föräldrar som beskrevs 

som närmare än tidigare då föräldern själv fått hjälp för missbruk och/eller psykiska 

problem, själv valt att göra andra val gällande kriminalitet och missbruk och/eller 

lämnat en våldsam partner25. 

 

De ungdomar som upplevde förändrade relationer i sina nätverk som drogfria, beskrev 

också hur betydelsefullt det var att familjen gav stöd och inte gav upp. Å ena sidan var 

ungdomarna äldre och skulle kunna betraktas som självständiga på väg mot ett 

vuxenliv. Å andra sidan beskrev ungdomarna hur betydelsefull familjens stödfunktion 

blev för dem som drogfria (Skårner, 2001, Vaux, 1988). Pappor som beskrivits som 

frånvarande ritades in nära dem själva i kartorna och beskrevs som känslomässigt 

viktiga med en stödfunktion. Mammor, som tidigare hade haft många egna bekymmer 

mådde nu bättre, ritade ungdomarna in nära sig själva med en stödfunktion. Syskon 

ritades in som betydelsefulla stöd. När ungdomarna beskrev att föräldrar fått hjälp 

kunde det också ske förändringar i relationen till syskonen. Jag har tolkat det som att 

det uppstod en annan ömsesidighet mellan ungdomen och dess syskon när ingen längre 

behövde vara den som tog ansvar för t ex småsyskon pga. en förälders egna problem 

(Forsberg & Wallmark, 2002:48). Ungdomarna gjorde aktiva val där de kunde välja att 

helt ta avstånd från en förälder och där de funnit strategier att hantera en förälder som 

fortfarande hade allvarliga egna bekymmer. Dessa strategier skulle kunna tolkas som 

att vara medveten om att relationen med föräldern aldrig kan bli en ‖vanlig relation‖ 

men att ungdomen accepterade detta. Det kunde också handla om att välja att inte ha 

kontakt med en förälder som inte upphört med missbruk och kriminalitet.  

 

Ingen beskrev att de i sitt val att leva drogfritt och/eller ta avstånd från en missbrukande 

förälder, varit tvungen att bryta med hela sin familj. Tvärtom, familjen eller delar av 

familjen upplevdes som betydelsefull som stöd att hålla sig drogfri. Jag har tolkat det 

som att det fanns en omtanke om familjen när ungdomen såg tillbaka på hur det varit 

tidigare där flera uttryckte en önskan att även familjer får stöd för att orka när det är 

bekymmer. Även när relationen till en förälder uppfattades som fortsatt komplicerad 

har jag tolkat det som att det fanns en önskan om att den skulle förändras på sikt. 

 

Resiliensforskningen lyfter fram faktorer som en individs kompetens och förmåga till 

anknytning samt stöd från ett omgivande nätverk (Helmen Borge, 2005:18 ff). 

Ungdomarna i studien beskrev sig själva som kompetenta vilket framkom i till exempel 

deras hypotetiska nätverkskartor där de beskrev både realistiska önskningar och 

positiva förväntningar. De beskrev även hur de fick mycket positiv feedback från 

omgivningen. Detta har jag tolkat som att det ledde till nya erfarenheter där 

ungdomarna upplevde sig som betydelsefulla, till exempel på arbetet. De kunde knyta 

känslomässiga band till andra utanför familjen och flera hade också stöd av andra än 

familjen i sina nätverk (Helmen Borge, 2005, Klefbeck & Ogden, 2003; Sutton, 1987).  

 

                                                 
25

 De förbättrade relationerna inom familjesystemet blir också intressanta utifrån forskning om 

institutionsvård och eftervård. Forskningen konstaterar att för att lyckas med eftervården, är det 

betydelsefullt att ha en helhetssyn i behandlingsarbetet som inkluderar de sammanhang som 

kan finnas kring en individ (Andreassen, 2003, Degner & Henriksen, 2007). 
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Det tidigare behovet för vissa att ha kontakt med släktingar som fick en 

ställföreträdande föräldraroll, avtog när ungdomen blev drogfri och fick andra 

relationer med sina föräldrar. Ibland kunde en kontakt fördjupas med släktingar som 

inte tidigare funnits med i ungdomens liv. Studien visade dock att det fortfarande var 

väldigt få i släktsystemen som ungdomen upplevde gav dem tillräckligt stöd. 

 

De ungdomar som hade en sysselsättning i form av arbete, praktik och/eller skola 

beskrev också betydelsen av detta (Andreassen, 2003).  Dock fanns väldigt få personer 

som spelar roll/spelat roll i detta fält i nätverkskartorna. En anledning kan vara att 

ungdomarna inte funnits så länge i detta sammanhang. När ungdomen befunnit sig i 

detta sammanhang under en längre period, kunde också personer inom denna sektor, 

lyftas upp som betydelsefulla. 

 

Stöd från det ”professionella nätverket” i vägen 
ut ur ett missbruk 

Relationen ungdom och stödperson  

Ur ett systemteoretiskt perspektiv tillkom ett nytt delsystem när det professionella 

stödnätverket kom in i ungdomarnas liv (Olsen & Petitt, 1999; Klefbeck & Ogden, 

2003, Bronfenbrenner, 1979). Ungdomarnas beskrivningar av det stöd de upplevt från 

det professionella stödnätverket såg olika ut. Alla ungdomar beskrev dock att det 

funnits åtminstone en person som blev betydelsefull. Det var en terapeut, en 

kontaktperson, en behandlare, en läkare och en socialsekreterare. För flera blev dessa 

personer betydelsefulla i samband med valet att ta steget att leva ett drogfritt liv26. Det 

fanns dock ingen ungdom som beskrev de professionella stödpersonerna som 

avgörande för att göra nya val.  

 

Erfarenheterna skulle kunna tolkas som emotionellt stöd som innebar att känna sig 

lyssnad på, respekterad, att den professionella stödpersonen upplevdes som engagerad 

och visade att han/hon verkligen brydde sig. Ett mer instrumentellt stöd skulle kunna 

förstås som att få rådgivning. Ungdomarna återkom i sina berättelser till att föräldrar 

och deras barn måste ‖kunna prata‖ med varandra. Det professionella stödnätverkets 

arbete med relationerna kring en ungdom, skulle kunna tolkas som att det ökade 

förmågan att ‖kunna prata‖ med varandra (jmf Schjødt & Egeland, 1994; 

Bronfenbrenner, 1979). När ungdomen hade upplevt dessa möten som bra har jag 

förstått det som att ungdomarna fick komma till tals och vara delaktiga, att det inte bara 

pratades negativt om deras beteende.  

 

Ungdomarna talade inte om behandlingens olika insatser när de beskrev vad som varit 

betydelsefullt. I stället återkom de till relationerna till stödpersonen, dvs. hur det kändes 

att träffa och prata med denne. Det fanns också en kontinuitet i de relationer som 

upplevts som betydelsefulla. Det skulle kunna förklaras med att det för några tog tid att 

be om hjälp och att vilja ta emot den hjälp som erbjöds. 

                                                 
26

 Se t ex Werner och Smith (1982) där de sociala relationerna till andra lyftes fram som 

betydelsefullt för barn att utveckla resiliens (Helmen Borge, 2005: 18 ff). 
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Nätverksperspektiv i behandlingssystemet 

Att ha ett nätverksperspektiv i behandlingsarbetet har i studien tolkats och förståtts som 

att det innebär att den professionella både ser till delar och till helheten kring en 

ungdom (Schjødt & Egeland, 1994). Behandlingsarbetet har enligt ungdomarna 

fokuserats kring både samtal med familj, anhöriga och skola. Behandlarna har även 

kunnat erbjuda enskilda samtal. Betydelsen av de enskilda samtalen och av 

anhörigsamtal innehöll faktorer som jag har tolkat som att de gynnade 

kommunikationen och relationerna mellan föräldrar och barn27. Familjerna fick 

möjlighet att tala med varandra. Ungdomarna fick möjlighet att tala med en annan 

vuxen (behandlaren). En person fick också stöd av andra i släktnätverket när det gällde 

en förälder som hade ett pågående missbruk. Anhöriga bjöds in till behandlingshem där 

ungdomen och familjen fick möjlighet till samtal. Av ungdomarnas berättelser har jag 

tolkat det som att det fanns en öppenhet att undersöka vilka som fanns tillgängliga i 

nätverket och att det fanns en tolerans att bjuda in till möten även en anhörig som 

kanske själv hade ett missbruk. Genom att behandlaren såg både till delar och helheten 

kring en ungdom, blev det betydelsefullt med en kontinuitet i relationerna, även mellan 

ett delsystem som behandlare och ungdom kunde utgöra. Kontinuiteten framhålls också 

som betydelsefull i forskningen om eftervård (se Degner & Henrikssen, 2007; 

Andreassen, 2003). Ett exempel på kontinuitet är när en enskild behandlare i 

öppenvården inte släppte taget om ungdomen när denne blev placerad på 

behandlingshem vilket upplevdes som betydelsefullt av ungdomen. Detta underlättade i 

de fall det kom att bli en återupptagen kontakt mellan ungdomen och behandlaren i 

samband med eftervård.  

 

När den professionelle hade ett nätverksperspektiv har jag tolkat det som att det fanns 

en balans gällande det professionella stödnätverkets delaktighet i ungdomarnas liv. 

Denna balans innebar att andra sammanhang och relationer utanför myndighetsfältet, 

fick större betydelse i den professionelles avsikter med både behandlingen och när 

ungdomen skulle avsluta sin behandling. Det kunde också handla om att ungdomen 

hade en fungerande sysselsättning eller att ungdomen hade andra stödpersoner som till 

exempel kontaktpersoner som kunde hjälpa till och aktivera ungdomen på fritiden, 

kvällar och helger. Även att anhöriga gav stöd när ungdomen behövde det eller inbjöd 

till en plats att finna gemenskap blev betydelsefullt. 

När behandlingssystemet inte haft ett nätverksperspektiv 

Utifrån ett socialekologiskt perspektiv visade studien på att ett nätverksperspektiv inte 

alltid funnits med i det professionella stödnätverkets ansats till stöd och behandling. 

Detta har jag tolkat utifrån att de olika microsystemen som till exempel skolan, 

familjen, den professionella stödsektorn sällan möttes (Klefbeck & Ogden, 2003). 

Samtidigt upplevde ungdomarna till exempel att skolan fick betydelse när den 

fungerade eller när det fanns någon enskild person som gav extra stöd28. Det sociala 

arbetet kom ofta att inriktas på den enskilde individen och/eller dennes mamma. 

Studien visade att det professionella stödnätverket hade ett perspektiv som skulle kunna 

beskrivas som ett familjeperspektiv, dvs. att fokus låg på familjen. Familjeperspektivet 

                                                 
27

 Antonovsky (2005) om de sociala relationernas betydelse för människors upplevelse av stöd. 

Schjødt & Egeland (1994) talar om öppna och slutna system  och samspel mellan systemet och 

omgivningen. 
28

 Se Sjöbloms forskning om att socialtjänsten inte uppmärksammar skolsituationen utan i 

stället fokuserar till stor del på relationer i familjerna (2002:187). 
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begränsades också i praktiken till att främst gälla en mamma och en ungdom 

(Petersson, 2006:51)29. Det var sällan syskon och andra anhöriga i nätverket bjöds in. 

Av ungdomarnas berättelser kan man förstå att det kunde få konsekvensen att det 

professionella stödnätverket missade en viktig moster eller en viktig faster och/eller 

syskon i stödet kring ungdomen. Studien visade dock på att det i flera fall funnits en 

vilja till att se till resurser i hela nätverket, vilket betydde att ibland var en släkting med 

på något samtal.   

 

Ytterligare en konsekvens blev att det professionella stödnätverket inte alltid 

uppmärksammade att flera av ungdomarna periodvis valt att leva utanför sina familjer 

under flera år. Hängde det ihop med att stödnätverket inte visste eller att det inte sågs så 

allvarligt?30  

 

För flera av ungdomarna var vägen mot självständighet och att klara sig själva utan det 

professionella stödsystemets hjälp kantad av både uppbrott, placeringar, återfall, 

öppenvård och inläggningar för avgiftning. När det fungerat med kontinuiteten i 

vården, dvs. att ungdomen hade kontakt med samma personal, har jag tolkat detta som 

att det varit betydelsefullt för ungdomarna i deras förändringsprocesser. Strukturen och 

organisationen inom socialtjänsten kan dock bidra till en annan verklighet med hög 

omsättning av personal som gjorde utredningar och som ansvarade för en ungdom när 

en behandlingsinsats beviljats, till exempel en insats på missbruksmottagningen 

MiniMaria. Den höga omsättningen av personal inom främst utredningsenheten, har jag 

förstått fick konsekvenser för de ungdomar som hade erfarenhet av lång kontakt med 

socialtjänsten. Konsekvenserna av att ständigt möta ny personal skapade avbrutna 

relationer och bristande kontinuitet till skillnad mot de goda upplevelserna av 

stödsystemet som innefattade goda relationer och kontinuitet. Uppdelningen i olika 

funktioner och enheter i socialtjänstsystemet, mynnade ut i ett stort antal personer kring 

flera ungdomar, vilket ledde till oklarheter om funktioner och roller. Flera ungdomar 

visste inte vad personerna från det professionella stödnätverket runt dem hette eller 

vilka funktioner dessa personer hade.  

 

När de goda mötena innebar att bli lyssnad på och när ungdomen bjöd in stödpersonen i 

sin värld, har jag tolkat det som att de mindre goda mötena handlade om krockar om 

vem som hade tolkningsföreträde och rätten att beskriva vad som gällde. Detta kunde 

yttra sig i att till exempel en professionell stödperson ansåg att det bara var att rycka 

upp sig och gå och jobba eller att prata över huvudet på ungdomen och bara vända sig 

till föräldrar eller att bestämma att det som gällde var en viss typ av behandling eller 

stöd. Till exempel att alltid prata om nuet och framtid när behov fanns att prata om det 

som varit. Den enskilde professionella stödpersonen hade olika föreställningar som inte 

överensstämde med ungdomens om vad som kunde leda till stöd och hjälp. 

 

Vid avslutningen av kontakten med de professionella visade det sig att i några fall var 

det fortfarande den sektor som ungdomen upplevde gav mest stöd. Behandlaren hade 

inte lyft in det sociala nätverket vid avslutningen. Utifrån att nätverksperspektivet inte 

funnits med i behandlingsarbetet i vissa fall, fanns en risk att den professionella 

                                                 
29

 Detta var också något som konstaterades i den studie där familjeperspektivet inom social-

tjänsten undersöktes (Koser, 2006). 
30

 Sjöbloms forskning blir intressant utifrån hennes konstaterande om att det saknas ett 

ungdomsperspektiv inom vården för ungdomar som rymmer/kastas ut hemifrån (ibid). 
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stödpersonen var den enda som ungdomen beskrev som nära sig själv i samband med 

den avslutande kontakten med det professionella stödnätverket. Detta fick 

konsekvensen att ungdomen stod helt ensam utan stöd från vare sig det professionella 

stödnätverket eller från sitt sociala nätverk. Av ungdomarnas berättelser tycks då 

framtiden bli mer osäker än för de ungdomar som beskrev flera nära relationer till 

familj och/eller släkt, öppenhet i systemen och att ingå i ett sammanhang som att arbeta 

eller att gå i skolan. Det stora arbetet enligt ungdomarna var inte att bli drogfri utan att 

fortsätta vara drogfri och när nätverket inte var påfyllt hade ungdomen få sociala 

kontakter. Få sociala kontakter innebar färre möjligheter att få stöd (se Skårner, 

2001:296; Biernacki, 1986; Faupel, 1991; Andersson, 1991; Andersson & Hilte, 1993; 

Svensson, 1996; Lindberg, 1998; Kristiansson, 1999).  

 

När behandlingen inte hade ett nätverksperspektiv, var behandlaren den som hade den 

främsta stödkontakten. Samtidigt skedde inget behandlingsarbete med andra som 

föräldrar, kamrater och släkt. 

 

Precis som Skårner (2001) konstaterat är nätverket kring en individ föränderligt. Detta 

blev tydligt i studien när det gällde förändrade kamratrelationer och även 

familjerelationer. Det betyder att den betydelse som ungdomen tillskrev nätverket 

förändrades över tid, både när det gällde stöd, närhet och känsla av tillhörighet och 

gemenskap.  
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Sammanfattande slutsatser  
 

I följande avsnitt diskuteras först metodvalet. Därefter följer sammanfattande slutsatser 

kring de viktigaste resultaten. I avsnittet diskuteras även utvecklingsområden för det 

professionella stödnätverket. Avsnittet avslutas med en koppling mellan resultaten i 

studien och tidigare forskning samt förslag på vidare forskning.  

Metoddiskussion 
Syftet med studien var att få en ökad förståelse och kunskap om vilken betydelse 

ungdomar gav sitt nätverk i vägen ur ett missbruk. Den kvalitativa metoden har därför 

varit lämplig att använda. Metod- och teorival har jag sett som en samverkande process. 

Det har behövts ett komplext angreppssätt som lyfter fram att människors berättelser 

om sina liv, har många dimensioner. Den kvalitativa metoden har varit användbar för 

att lyfta fram denna komplexitet och mångfald av berättelser. När det gäller 

nätverkskartan har jag i metodavsnittet gått igenom begränsningar som kan finnas i 

användningen av kartan. Dessa har rört hur jag presenterat begreppen spelar roll/spelat 

roll, vilka svårigheter som kan uppstå för intervjupersonen vid ‖tomma sektorer‖ i 

nätverkskartan och behovet av att se nätverkskartan i kombination med en 

kompletterande nätverksguide (se Metodavsnittet). I studien har jag utgått från flera 

teorier då jag sett det som betydelsefullt då ungdomarnas berättelser synliggjort 

komplexiteten i att göra förändringar i sitt liv. De olika teorierna om nätverk och hälsa 

har jag sett som komplement till varandra. Till exempel diskuterar Antonovsky socialt 

stöd som en faktor som bidrar till människors hälsa (2005:174 ff).  

 

Urvalet i studien är litet och det går inte att generalisera resultaten. Syftet har dock inte 

varit att lyfta fram en stor population utan att fördjupa mig i ett fåtal berättelser för att 

ta del av upplevelser från enskilda individer. 

 

Intervjuerna gjordes vid ett tillfälle utan uppföljning och gav endast en ögonblicksbild. 

Precis som jag skriver i avsnittet om vidare forskning finns det också andra runt dessa 

ungdomar. Deras berättelser skulle kunna tillföra en studie som denna fler nyanser och 

bilder. Ett intervjutillfälle har därför bara förmedlat ungdomarnas bild och inte 

anhörigas eller behandlares.  

 

Det sociala nätverkets betydelse i vägen ut ur ett 
missbruk 

Nätverket innefattade de relationer ungdomen hade med sin familj, släkt, kamrater, 

skola, arbete och fritid. Som en del i nätverket fanns även det professionella 

stödnätverket. Frågeställningarna handlade om ungdomarnas nätverk innan och i 

samband med att det professionella stödnätverket kom in i deras liv. Frågeställningarna 

syftade till att kunna jämföra hur relationerna kommit att förändras i samband med 

drogfrihet. Vägen mot drogfrihet innefattade också frågeställningar som rörde 

vändpunkter och betydelsefulla faktorer i stöd- och behandlingsarbetet. 

Frågeställningarna undersökte också vilken roll det sociala nätverket och det 

professionella stödnätverket fått i vägen ut ur ett missbruk. 
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Ungdomarna framstod som aktiva. De använde olika strategier att hantera sin situation 

genom att till exempel söka sig ut från hemmet, bo hos kompisar, bo på gatan och/eller 

ha sina saker i en väska där skolan i något fall blev den enda fasta punkten under några 

år. De kunde söka stöd utanför familjen hos en släkting med egna missbruksproblem. 

Det var inte ovanligt att beskriva en släkting som en ställföreträdande förälder när det 

var som mest turbulent i ursprungsfamiljen. Släktrelationerna var överlag kantade med 

frånvaro och/eller konflikter, till exempel mellan en förälder och dennes förälder. 

Ungdomen hittade strategier att hantera detta genom att träffa en släkting i smyg eller 

att ta avstånd. Ungdomarnas nätverksmönster under den period de missbrukade visade 

att kompisarna främst var viktigast när det gällde stöd- och problemlösning, gemenskap 

och tillhörighet. Familj- och släktrelationerna hade inte den stödfunktionen. Även 

skolsektorn uppfattades som en stödfunktion när den upplevdes som bra. De flesta hade 

dock negativa erfarenheter från skolan och upplevde att den inte hade varit till stöd.  

 

Studien visade hur ungdomarnas upplevelser och uppfattning om sina relationer i det 

sociala nätverket förändrades över tid. Analysen hade en retrospektiv prägel och rörde 

flera tidsperioder. Relationerna i deras sociala nätverk kom att förändras, till exempel 

genom att en förälder fick hjälp för sitt missbruk. Ungdomarna beskrev förbättrade 

relationer i både familj- och släktnätverken där det fanns en öppnare kommunikation 

mellan ungdom och förälder, dvs. att ungdomen upplevde att det gick att lättare prata 

inom familjen. Även nätverksmönstren kom att förändras över tid. Från ett mer 

kamratorienterat mönster som hade en stark stödfunktion till ett avstånd från tidigare 

kompisar. För flera ungdomar fick familjen en tydligare stödfunktion än tidigare.  

 

När ungdomen beskrev sin drogfrihet lyftes den egna viljan fram som betydelsefull och 

att det sociala nätverket funnits/fanns med som stöd. Relationerna beskrevs som bättre 

till föräldrar och släkt. När föräldrar med egna bekymmer fick och tog emot hjälp fick 

ungdomen det också bättre. Vänder man på det kan det beskrivas som att när ungdomen 

fick och tog emot hjälp fick också föräldern det bättre. Förändringar skedde ofta både 

för ungdomen själv och för dennes föräldrar. Föräldrarnas förändringar beskrevs som 

positivt för hela familjen. Ungdomarnas berättelser visade på att när en mamma 

lämnade en partner som var våldsam och fick egen hjälp eller när en förälder tog tag i 

ett missbruk, minskade ungdomens oro för föräldern. Parallellt fick också ungdomen 

hjälp att arbeta med sitt eget missbruk eller oro för föräldern.  

 

Det sociala nätverket och dess stödfunktion fick stor betydelse när ungdomen fattade 

beslut om att sluta missbruka. Behovet av att ha sin familj med i behandlingen avtog 

inte för att ungdomen var myndig och äldre. Trots att nätverksberättelserna visade att 

relationerna i de sociala nätverken varit fyllda av svårigheter, fanns en önskan hos flera 

ungdomar att ändå ha med sina familjemedlemmar som stöd. 

 

Även om det skett stora förändringar fanns det för vissa ungdomar fortfarande 

svårigheter. Berättelserna visade på en ensamhet, självvald eller som konsekvens av att 

hålla sig drogfri, som ungdomarna hanterade på olika sätt. Svårigheten att träffa nya 

kompisar beskrevs utifrån de erfarenheter där de upplevde sig som äldre än jämnåriga. 

Det kunde också handla om att inte lita på andra och att undvika nya kompisar som 

kanske hade drogproblem.  
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Det professionella stödnätverkets betydelse i 
vägen ut ur ett missbruk 

Det professionella stödnätverket trädde in när det sociala nätverket var i behov av stöd. 

Det skedde oftast pga. att ungdomens beteende uppmärksammades som negativt. 

Ungdomen lyfte fram sin egen vilja till förändring som det mest betydelsefulla för att 

göra andra val. Det som lyftes fram när det gäller det professionella stödnätverkets roll, 

var relationerna till personerna och inte metoderna. I berättelserna om vägen mot 

drogfrihet, återkom ungdomarna till betydelsefulla personer, det kunde vara en terapeut 

på behandlingshem, en stödperson på MiniMaria, en socialsekreterare på 

utredningsenheten och/eller en kontaktperson. Det viktigaste var att ungdomen kände 

ett engagemang och att stödpersonen också kunde visa lite av sig själv genom att till 

exempel berätta något om sig själv. Mindre goda möten innefattade berättelser där 

ungdomarna inte upplevde sig kunna påverka sin situation och bristande kontinuitet i 

form av att det kom och gick personal. Fokus på negativa aspekter och problemfyllda 

samtal upplevdes också som mindre goda samtal. 

 

Ungdomarna beskrev skillnader mellan dels socialsekreterare med utredningsfunktion, 

dels behandlare som terapeuter på behandlingshem, på MiniMaria och eller tillsatta 

kontaktpersoner. Samtidigt visade studien att det runt ungdomen fanns många 

inblandade och att det inte var lätt att veta vilken funktion var och en hade. Flera hade 

långa vårdtider där förändringar skedde under en lång period. Inget i materialet visade 

på att det professionella stödnätverket beskrevs ha någon direkt inverkan på viljan att 

sluta missbruka. Relationerna fick betydelse sett ur ett större sammanhang med andra 

samverkande faktorer som förbättrade relationer i det sociala nätverket och ändrad egen 

inställning till att leva drogfritt/nyktert. Personer från delar av det professionella 

stödnätverket upplevdes som stöd under processen att välja bort droger och alkohol. 

Utvecklingsområden – det professionella 
stödsystemet 

Utifrån studien framkom utvecklingsområden som rörde det professionella 

vårdsystemet. Några områden rörde behovet av att se till flera perspektiv i förståelsen 

av en ungdom. Processen att leva ett liv utan droger och alkohol, framstod i studien 

som komplex där flera faktorer bidrog till ungdomarnas förändringar. Studien visade 

tydligt att det inte fanns en enda metod som löste ungdomens problem och att metoder 

inte heller var något som lyftes fram som avgörande faktorer till förändringar. Behovet 

av att se till flera perspektiv verkar istället kunna ses som betydelsefullt för ett gott 

socialt arbete. 

 

De flesta av ungdomarna i studien var myndiga. Flera hade ändå valt att ha med 

anhöriga i samtalen med socialtjänsten eller vid placeringar. Ungdomarna återkom till 

sina familjer i flera sammanhang, särskilt när det gällde stöd att sluta missbruka. Nästan 

alla ungdomar uttryckte att familjerna måste få hjälp att prata och att föräldrar och barn 

måste få hjälp att prata med varandra.  

 

I studien tydliggjordes att ett nätverksperspektiv från det professionella nätverket 

handlade om att se till en individs helhet. Det professionella stödnätverket fick i detta 

sammanhang en tillfällig roll även om enskilda stödpersoner kunde upplevas som 

betydelsefulla för ungdomarna. I det sociala arbetet skulle ett nätverksperspektiv i 
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praktiken kunna handla om att göra en inventering av nätverket med syftet att kartlägga 

vilka resurser som finns kring en individ och att följa detta över tid. Särskilt eftersom 

en del av ungdomarna tenderade att söka relationer utanför sin familj när det var som 

mest turbulent, till exempel en lärare, kompisar, en drogande släkting etc. När 

ungdomen beskrev sig själv som barn, visade studien att det funnits andra människor 

som haft betydelse. Dessa hade varit en mormor, farmor och farfar, moster, faster 

och/eller ett syskon. En inventering av nätverket kring en individ skulle också kunna 

göra det än tydligare vilka behov personen i fråga har för att klara sig utan stöd från det 

professionella stödnätverket vid avslutad behandling. 

 

Några av ungdomarna beskrev att de mer eller mindre kom att leva på gatan under en 

längre tid och att detta inte uppmärksammats av vuxenvärlden. Hade detta uppmärk-

sammats om socialtjänsten haft ett tydligare nätverksperspektiv? 

 

Ett fåtal ungdomar som tagit avstånd från tidigare kompisar, beskrev ensamhet och 

svårigheter att ta nya kontakter. Ungdomarnas kamratsektor var ett fält som det 

professionella stödnätverket sällan arbetat med. När det professionella stödnätverket 

inte hade ett nätverksperspektiv, kom det att leda till ett individinriktat arbete. Ett 

individinriktat arbete kunde innebära att det inte fanns någon förbindelse mellan olika 

system kring den enskilde individen. Detta skapade utrymme för tolkningsföreträden 

bland de professionella. Avsaknande av nätverksperspektiv kunde också innebära att 

ungdomen inte fick tillräckligt stöd att ‖fylla på‖ relationerna i det sociala nätverket och 

vid avslutad kontakt med socialtjänsten stod ungdomen utan stöd. 

 

De goda erfarenheterna visade att det professionella stödsystemet uppmärksammade 

både stöd till det sociala nätverket och ungdomen, boendet och skolan i utslussningen 

efter en placering. De mindre goda erfarenheterna visade att det professionella 

stödsystemet inte arbetat med ungdomens sammanhang vid utslussningen. För att 

lyckas med en institutionsplacering och bibehålla förändringar är utslussningen och 

eftervården av största vikt (Andreassen, 2003, Degner & Henriksen, 2007). 

Eftervårdsarbetet kan även gälla för öppenvårdsarbetet efter att ha uppnått drogfrihet. 

Det svåraste upplevdes inte att bli drogfri utan att fortsätta klara av sin drogfrihet. Här 

blev behovet av både stöd och att finna nya sammanhang av stor vikt. ‖Eftervård‖ efter 

en öppenvårdsinsats är ett utvecklingsområde utifrån ungdomarnas svårigheter att finna 

nya kompisar. 

 

Slutligen har frågor väckts kring de åtta ungdomarnas nätverksberättelser och de 

erfarenheter de delade kring svårigheterna i deras familjesituation. Deras berättelser 

visade att just dessa åtta fått stöd och att de vid intervjutillfället beskrev sig som 

drogfria och att de kunde hantera sina problem på andra sätt än tidigare. Är dessa 

ungdomars situation unika, dvs. att de endast rör dessa åtta ungdomar och att det är 

slumpen som gjorde att just dessa valdes ut av sina behandlare för intervjuer? Finns det 

dessutom ungdomar med liknande erfarenheter som inte upptäcks av socialtjänsten och 

hur går det för de ungdomarna?  

Studien kopplad till tidigare forskning 
Jämförelser med denna studie och andra studier som undersökt nätverksrelationer både 

för ungdomar och vuxna med ett narkotikamissbruk, visar på skillnader men också 

vissa likheter (se till exempel Skårner, 2001, Degner & Henriksen, 2007). 
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Den största skillnaden mellan denna studies målgrupp och andra studier är att 

ungdomar inte hade haft ett lika långvarigt avancerat missbruk De har därför haft kvar 

sina sociala nätverk i högre utsträckning än till exempel vad som framkom i Skårners 

(2001) studie. De var inte heller lika marginaliserade som individerna i Skårners studie. 

I Skårners studie hade de intervjuade erfarenheter av ett mångårigt narkotikamissbruk. 

 

En likhet är vägen ut ur missbruk där även ungdomarna behövde finna nya 

sammanhang för att behålla sin drogfrihet. Ju mer avancerat missbruk och ju äldre 

ungdomen hunnit bli, desto färre icke-drogfria kompisar fanns det kvar i nätverket. En 

annan likhet var också att denna studie visade på behovet av att se till individens sociala 

nätverk, att göra en kartläggning och hjälpa individen att söka stöd i nya sammanhang. 

Detta bekräftades i till exempel Skårners studie där hon konstaterade vikten av att utöka 

sammanhangen och att inte begränsa sig till släkten och familjen (ibid:329). Samtidigt 

visade denna studie att precis som för individerna i Skårners studie, beskrevs ofta 

relationer i nätverken som stödjande, både i vägen ut ur ett missbruk men också för att 

vidmakthålla drogfriheten. 

 

Ungdomarna i denna studie kom vid drogfrihet, att begränsa eller välja bort kontakter 

med kamrater som de drogat tillsammans med. Andra studier lyfter fram betydelsen av 

att inte umgås med tidigare drogande kamrater för att kunna hålla sig fortsatt drogfri (se 

t.ex. Skårner: 2001:296; refererar till Biernacki, 1986; Faupel, 1991; Andersson, 1991; 

Andersson & Hilte, 1993; Svensson, 1996; Lindberg, 1998; Kristiansson, 1999). 

 

Ytterligare en likhet med tidigare studier handlade om den relationella aspekten i 

behandlar-/brukarrelationen. Denna studie visade på att relationerna förändrades över 

tid även till behandlaren/stödpersonen. För att hålla sig drogfri blev därför 

stödrelationen med den professionella av betydelse då det var en person som ungdomen 

kunde rådgöra med och som förmedlade positivt stöd. Detta bekräftas i Skårners 

undersökning där hon såg att det professionella stödnätverket kom att ha en betydelse 

för vissa i vägen ut ur ett missbruk (ibid:329). Även när en ungdom blev placerad fick 

den professionella stödpersonen betydelse genom att finnas med under placeringen och 

också efter placeringen i samband med eftervårdsarbetet. Behovet av att vid 

institutionsplaceringar undersöka om det funnits viktiga stödpersoner innan placeringen 

och att ha med dessa även under placeringen och vid utslussning bekräftas även i 

Degner och Henriksens (2007) undersökning. 

 

När det gäller riskfaktorer visade studien på erfarenheter som främst var 

familjerelaterade samt kopplade till skolan. Även att söka sig till andra drogande och 

kriminella personer utgjorde riskfaktorer. Skyddsfaktorerna visade sig vara exempelvis 

en förälder som inte hade ett eget missbruk, en släkting, en lärare eller en skolkurator 

som gav stöd.  

Vidare forskning 
Studien har väckt frågor om begreppet självläkning (se Topor, 2001). Med detta menar 

jag att det fanns en självläkningskomponent i ungdomarnas berättelser som skulle vara 

intressant att fördjupa sig i.  

 

Studien har också väckt frågor som rörde det övriga nätverket kring ungdomarna som 

familjen, syskon och det professionella stödnätverket. Det skulle vara intressant med en 

fördjupad bild från andra i nätverket och ta del av deras berättelser (se Skårner, 2001). 
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En prospektiv studie med uppföljningar av ungdomarna under en längre tid skulle 

också kunna vara intressant för att se ytterligare förändringar över tid. Maria Ungdoms 

longitudinella studie över ungdomar som haft kontakt med Maria Ungdom över en 20-

årsperiod visade på sikt en ganska dyster bild av hur det gått för gruppen som helhet 

(Larm et al., 2008). Detta motsägs av andra longitudinella studier som till exempel 

Werner och Smiths (1982) studie. Forskning kring skyddsfaktorer och 

bemästrandestrategier blir här relevanta att fortsätta forska kring.  

 

Studien har också väckt frågor som rör socialtjänstens organisering och möjligheten att 

se till nätverket i det praktiska arbetet. Intressant blir fördjupade studier kring till 

exempel BBIC31 som införs inom landets socialtjänster och om det blir skillnader i att 

stärka ett nätverksperspektiv genom detta utredningsförfarande. 

 

Flera ungdomar beskrev att de initialt hade en negativ inställning till den professionella 

stödpersonen. Relationen förändrades över tid till att bli mer positiv när ungdomen ville 

sluta att missbruka. För ungdomarna i studien innebar vägen mot drogfrihet flera år av 

återfall i missbruk, ibland placeringar och öppenvård där kontinuiteten i relationen till 

behandlaren upplevdes som betydelsefull. Relationernas betydelse och hur föränd-

ringsprocesser tar tid, väcker frågor kring socialtjänstens önskan om motiverade 

klienter och snabba lösningar med korta insatser. 

 

Studien har slutligen väckt frågor som rör fördjupning i det som beskrivits som ‖goda 

möten‖ och ‖goda relationer‖. Vad främjar upplevda ‖goda möten‖ och ‖goda 

relationer‖ i ett stöd- och behandlingsarbete? 

 

Slutord 
 

Till sist. Jag började berätta om två systrar. Om hur deras pappa insjuknat i en psykos. 

Det var en av många gånger men det fick betydelse att de bjöd in oss vid det tillfället 

just då. Jag kunde vara ett bättre stöd ytterligare en period samtidigt ingick också 

pappan så mycket han mäktade med i stödet kring sina döttrar. Det händer att jag 

möter systrarna ibland. Vi brukar småprata när vi ses. Det har gått många år och de är 

vuxna med egna familjer. Jag brukar tänka på systrarna och på de erfarenheter de 

hade med sig men också hur det blev. Inget är skrivet om ens framtid oavsett ens 

bakgrund. Och att det är vad man gör med sina erfarenheter, hanterar dem, som 

”//…är en skillnad som gör en skillnad…” (Andersen, 2003:45 citerar Bateson). Det 

känns hoppfullt!  

 
 

                                                 
31

 BBIC=Barns behov i centrum som syftar till att barns och ungdoms ställning ska stärkas inom den 

sociala barnavården där barnets behov bedöms utifrån sju behovsområden som sätts i relation till 

föräldrars förmågor och faktorer i miljön kring barnet (elektronisk källa: socialstyrelsens hemsida: 

BBIC). 
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Bilaga 1: Informationsbrev 

 

 

 

INFORMATION: 
Information till Dig som deltar i undersökningen: ”Om ungdomar/unga vuxna, som haft 

kontakt med MiniMaria och deras erfarenheter kring relationer i sitt nätverk som spelat 

roll för dem, i deras väg ut ur ett missbruk”. 

 

 

Hej, jag heter Lisa Koser och arbetar på MiniMaria Botkyrka. Mellan september 2007 och 

augusti 2008 kommer jag att göra en undersökning via Forsknings- och utvecklingsenheten 

Södertörn (FoU) där jag är intresserad av att komma i kontakt med personer som har/har 

haft kontakt med MiniMaria under en period. 

 

Det kan finnas många anledningar till varför man har kontakt med MiniMaria. Syftet med 

min undersökning är att lyfta fram ungdomars/unga vuxnas egna tankar kring sin 

livssituation och deras egna beskrivningar om hur de ser på relationer som familj, släkt, 

kompisar och andra viktiga personer och hur detta fått betydelse för dem själva i vägen mot 

att blir drogfri. Frågorna i undersökningen kan till exempel handla om vilka som är 

betydelsefulla i mitt nätverk, hur har det sett ut under min kontakt med MiniMaria, känner 

jag mig lyssnad på och upplever jag att jag kunnat göra min röst hörd? 

 

Den som deltar i undersökningen behöver inte lämna ut personuppgifter och är anonym. 

Alla personliga uppgifter som till exempel namn och andra uppgifter, kommer att ändras så 

att det inte går att identifiera någon person i undersökningen. 

 

Du väljer själv var intervjun ska äga rum. Det finns också möjlighet att använda 

kontorsrum, både i Hallunda på MiniMaria eller i Tullinge. Intervjun tar cirka 1-1 1/2 

timme. Alla intervjuer spelas in på band då det kan vara svårt att komma ihåg allt som sägs 

från minnet. 

 

Det går jättebra att kontakta mig om Du har frågor kring undersökningen. 

 

 

Tack på förhand för Din medverkan! 

 

Välkommen! 
 

 

Lisa Koser 

Socionom 

Projektmedarbetare FoU Södertörn 
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Bilaga 2: Intervjuguide 
 

 

 

Intervjuguide: 
 

Livssituation: 

 
 Kort presentation (intervjuaren) 

 

 Kort presentation (den intervjuade – ålder, bor, sysselsättning, avslutad kontakt 

socialtjänsten, drogfrihet) 

 

 Livssituation dåtid – hur såg en vardag ut? 

 
Det sociala nätverket 

 
 Presentation av nätverkskartan  

 

 Karta nutid – lista alla du tänker ”spelar roll/spelat roll” 

Närhet 

Distans 

Konflikter 

Goda relationer 

Stöd, praktiskt, känslomässigt 

Brutna kontakter  

 

 Förändringar i nätverket innan aktualiseringen inom socialtjänsten: 

Närhet 

Distans 

Konflikter 

Goda relationer 

Stöd, praktiskt, känslomässigt 

Brutna kontakter 

 

Det ”professionella nätverket” – stöd- och behandling 
 

 Behandlingen (vem deltog, hur gick det till, vilka var med, plats, minnen från dina 

möten) 

 

 Upplevelser av anhörigas syn 

 

 Upplevelser av de ‖professionellas‖ syn 
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 Upplevelser av delaktighet och påverkan 

 

 

 Tankar, råd till en annan person som genomgått liknande erfarenheter: 

 

en annan ungdom 

 

en annan familj 

 

professionella 

 

 Vad blev betydelsefullt i att göra nya val? 

 

 Något ytterligare som du skulle behövt? 

 

 

 

Framtiden 
 

 Om fem år, vilken berättelse kommer du berätta om den här tiden? 

 

 Önskningar för dig själv, din omgivning? 

 

 Vad tror du de som finns runt dig, önskar för dig? 

 

 Framtidsnätverkskarta: 

 

Vilka förändringar har skett? 

 

Vad önskar du för dina relationer runt dig? 

 

Vilken betydelse skulle detta få för dig? 
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Bilaga 3: Nätverkskarta 
 

 

 

 

 
FAMILJ         SLÄKT
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KOMPISAR    ARBETE/SKOLA 
         

  Professionella 
 

 


