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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att utvärdera Perrongen, en insats med kvalificerade 

kontaktpersoner för ungdomar i riskzonen för missbruk eller social problematik, 

och följa upp de ungdomar som medverkat i insatsen. 8 ungdomar deltog i den 

kvalitativa studien, och intervjuades under ungefär en timme vardera om deras 

bakgrund, insatstid och om livet efter insatsen med utgångs-punkt i 

ungdomarnas familj och nätverk. Resultatet var övervägande positivt, och 

samtliga ungdomar lever idag ett, i olika grader, betydligt mer hälsosamt liv än 

vid perioden för insatsen.  

Nyckelord: Utvärdering, uppföljning, ungdomar, kontaktperson, systemteori, känsla av 

sammanhang 

 

Abstract 

The aim with the present study was to do an evaluation of Perrongen, a program 

containing qualified mentors regarding youths being in the danger zone of 

getting addicted to alcohol and drugs or having problems in their social life, and 

do a follow-up on the youths taking part in the program. 8 youths took part in 

the qualitative study, and was interviewed for about an hour each about their 

background, the time of, and life after, the program with my premise being the 

family and network of the youths. The results were mainly positive, and all of 

the participating youths are today living a, on different levels, much healthier 

life then by the time of the program. 

Keywords: Evaluation, monitoring, youths, mentor, system theory, sense of coherence 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Många ungdomar lever idag med olika livsförhållanden de inte, på egen hand, kan hantera. 

Missbruk, våld, mindre bra hemförhållanden eller andra sociala svårigheter gör att ungdomar 

hamnar i en sits där utomstående måste ta vid för att hjälpa ungdomen komma på rätt väg och 

fortsätta en gynnsam utveckling (FoU 2003, Spencer 2006). En av socialtjänstens vanligaste 

förebyggande öppna insatser för dessa ungdomar är att tillsätta en kontaktperson 

(Socialstyrelsen 2011). Kontaktpersonen ska hjälpa ungdomen hantera sin omgivning och 

vara en förebild där det i många fall saknas en.  

Insatsen kontaktperson har sin grund i stödfamiljer som på 1970-talet började användas som 

avlastning för föräldrar där ett kompletterande nätverk var glest eller obefintligt, eller då en 

person behövde stöd efter att ha skrivits ut från en institution (Andersson & Arvidsson 

Bangura 2001). Idag kan kontaktperson tillhandahållas efter myndighetsbeslut i enlighet med 

SoL 3 kap. och LVU 22 §. Kontaktperson kan även beviljas enligt LSS, vilket dock inte 

berörs i den här studien.  

Trots det utbredda användandet av kontaktpersoner finns idag relativt lite forskning inom 

området (Spencer 2006), vilket gör att insatsen blir svår att motivera utifrån något annat än att 

man ser ett positivt utfall för ungdomarna. Ett evidensbaserat arbete kräver, förutom en stabil 

förankring i brukaren och personalens erfarenhet och kunskap, även uppdaterad vetenskaplig 

kunskap (Jergeby 2008). Genom att kontinuerligt utvärdera verksamheter som använder sig 

av kontaktpersonsinsatser höjs kvaliteten på insatsen, utveckling av verksamheten möjliggörs 

(Karlsson 1999) och insatsen kan på ett säkert sätt även i fortsättningen användas i arbetet 

med ungdomar. 

I Uppsala finns dels socialtjänstens kontaktpersoner, dels finns Perrongen med kvalificerade 

kontaktpersoner vid svårare omständigheter (FoU 2003). Perrongen har haft en verksam 

praktik sedan 1996 och riktar sig till ungdomar i åldrarna 13 till 20 år som är i riskzonen för 

att hamna i missbruk eller social problematik, samt eventuellt behöver fortsatt hjälp och stöd 

efter en avslutad placering. En avgränsning görs vid ungdomar med ett aktivt missbruk eller 

då de är allt för våldsamma, vilket blir för svårhanterligt för kontaktpersonerna som inte 

utbildats mer än vid verksamhetens handledning. Även i situationer där ungdomens familj inte 

anses vara mottagbara av insatsen rekommenderas andra insatser (FoU 2003), då man på 
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Perrongen vid sidan av kontaktpersonsinsatsen dessutom arbetar med nätverket kring 

ungdomen.  

Nätverksarbetet på Perrongen sker genom nätverksmöten (FoU 2003), för att förbättra och 

stärka ungdomens nätverk, och även stärka föräldrarna i att kunna tillgodose sina barns behov, 

allt för att undvika att placera ungdomen utanför hemmet. Dessa nätverksmöten har fått 

mycket positiv kritik av både ungdomar och föräldrar, då ungdomarna känt sig upplyfta och 

positivt förstärkta av alla närvarande och föräldrarna har känt sig delaktiga i ungdomarnas 

utvecklingsarbete (FoU 2003). Det finns idag även tillgång till föräldrastöd och familjesamtal.  

Kontaktpersonsinsatser idag utesluter ofta, eller låter bli att inkludera, familjen i insatsen som 

formas kring en ungdom. Detta har ibland lett till att föräldrar känt sig utestängda och 

diskvalificerade som föräldrar (FoU 2003). I en tidigare utvärdering man gjort angående 

Perrongen presenterades önskemål om mer inkludering av familjen samt en önskan om 

insatser för familjen som helhet, inte enbart ungdomen. Vid tiden för utvärderingen hade 

Perrongen redan börjat utveckla ett mer utbrett nätverksarbete i form av ovan nämnda 

föräldrastöd och familjesamtal, även om fokus också fortsättningsvis kommer ligga på 

ungdomen. Vilken vikt som läggs vid att föräldrarna görs delaktiga och vilken betydelse 

föräldrarna och familjens nätverk har för ungdomarna, och för att insatsen ska falla i god jord, 

har varit utgångspunkten i studien.  

 

1.2 Syfte & frågeställningar 
Den tidigare utvärderingen av Perrongen visade på det hela taget ett positivt resultat (FoU 

2003). Syftet med studien är att, efter de förändringar som skett i verksamheten, göra en ny 

utvärdering av Perrongen utifrån brukarnas perspektiv, samt göra en uppföljning av de 

ungdomar som medverkat i insatsen sedan den tidigare utvärderingen. Studien kommer ha 

fokus på ungdomarnas familj och nätverk. De frågeställningar som behandlas i uppsatsen 

presenteras nedan.  

 Hur upplevde ungdomarna den insats de medverkade i? 

 Vilken del i insatsen hade störst inverkan på ungdomarnas livssituation, och varför? 

 Hur stor roll hade ungdomarnas familj och nätverk för utfallet? 
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1.3 Disposition 

Inledningsvis ges, i kapitlet Tidigare forskning, en bakgrund till dels kontaktpersonsinsatser 

och dels sociala nätverk och dess betydelse för socialt arbete. I nästföljande kapitel 

presenteras de teoretiska ramar som använts som analytiska verktyg för att utreda 

forskningsfrågan. Därefter väntar ett metodavsnitt där tillvägagångssätt, analysmetoder och 

informanter presenteras. Efter att de resultat studien utmynnat i samt analys av dessa 

redovisats i femte kapitlet, avlutas uppsatsen med en diskussion kring resultaten kopplad till 

teori och tidigare forskning, samt slutsatser som kan dras av studien och vilken betydelse det 

kan ha för framtida utvärdering och kvalitetsutveckling av Perrongens verksamhet. 

2 Tidigare forskning  
Nedan följer en genomgång av för studien relevant forskning. Utgångspunkten är barns 

mående och hur måendet påverkas av föräldrar och nätverk, samt hur den kunskap som finns 

om familje- och nätverkspåverkan används i insatser som rör barn och unga.  

2.1 Nätverkets betydelse för barns hälsa 

2.1.1 Risker hos föräldrarna 

När man pratar om risker i ett barns uppväxt som kan påverka barns mående, härleds de i flera 

fall till brister i föräldraskapet (Broberg et al. 2003). Lagerberg och Sundelin (2000) har gjort 

en sammanställning av forskning i boken Risk och prognos i socialt arbete med barn, och 

skriver i sin text om sambandet mellan föräldrar med missbruksproblematik och barn med 

ogynnsam utveckling. Det kan hos barnen handla om uppförandestörningar, temperament, 

missbruk och andra kognitiva eller psykiska problem, både till följd av mammans missbruk 

under graviditeten och/eller försummelse under uppväxten. Då fäderna missbrukar har man 

sett en tydlig koppling hos ungdomar även till kriminalitet, bruk av alkohol, fängelsevistelser 

och misshandel (Lagerberg & Sundelin 2000), särskilt hos söner. Om man ser till familjen 

som helhet påverkas sammanhållningen av missbruket, likaså högre konfliktnivåer och sämre 

kommunikation familjemedlemmarna emellan, vilket återkommer i Sundell & Forsters (2005) 

rapport En grund för att växa. Forskning om att förebygga beteendeproblem hos barn. 

Däremot framhåller Broberg i artikeln Är det möjligt att bli en ”bättre” förälder? att det inte 

är missbruket i sig som är den stora risken för barnet, utan hur föräldern hanterar sitt missbruk 

och huruvida missbruket leder till bristande omvårdnad eller inte (Broberg 2000). 
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Vidare påvisar Lagerberg och Sundelin (2000) ett starkt förhållande mellan föräldrar med 

psykisk sjukdom och psykiska problem hos barnet, oavsett graden på mående hos föräldrarna. 

Det kan röra åkommor som depression, skolsvårigheter, missbruk och social 

funktionsnedsättning. Författarna tydliggör ”.. störningar som något som finns mellan snarare 

än inom individer” (Lagerberg & Sundelin 2000:167). Det ska dock betonas att föräldrars 

psykiska sjukdom i sig inte är en direkt koppling till att barnet påverkas negativt, utan hur 

föräldrarna hanterar sin sjukdom och också hur de hanterar sin föräldraroll. Detta stämmer väl 

överens med den uppmätt positiva effekten av kontaktpersoner (Andersson & Arvidsson 

Bangura 2003, Spencer 2006); kontaktpersonen kommer in och stöder upp och avlastar svaga 

föräldrar som då kan hantera sin föräldraroll bättre. 

Fler störningar har uppmätts då det runt barnet finns fler än en riskfaktor. Vad som också 

påverkar utfallet hos barnet är skyddsfaktorer hos barnet, som barnets personlighet, en positiv 

självbild, möjligheten till fritidsintressen eller en stabil relation föräldrarna emellan 

(Lagerberg & Sundelin 2000).  

2.1.2 Risker hos familjen som subsystem 

Ett av de subsystem runt ett barn som påverkar barnets mående allra mest är familjen. Vilken 

socioekonomisk status (SES) familjen har, hur familjesammansättningen ser ut, de inbördes 

relationerna och livshändelser som rör familjen har stor inverkan på prognosen för framtiden 

(Lagerberg & Sundelin 2000).  

De sätt på vilka man jämfört barn i familjer med olika SES
1
, och de faktorer man mäter, 

varierar, men ändå redovisar många forskare samma resultat: det går på många sätt sämre för 

barnen med lägre SES. Sjuklighet, brott, våld, utbildningsnivå och beteendeproblem är bara 

några av de faktorer som mäts vara mer ofta förekommande för barn med låg SES. 

Sambanden är dock inte de starkaste, och vissa menar att det snarare är låg SES i samband 

med andra riskfaktorer som utgör den egentliga risken (Lagerberg & Sundelin 2000). Om det 

är någonstans man kan börja påverka SES, eller SES påverkas, är det i ungdomsåren. 

Umgänget styr vilken väg man ska gå, och flera bryter här mönster. De flesta går däremot 

tillbaka till gamla mönster och vanor senare i livet. 

Det är framför allt två familjesammansättningar som kan utgöra en risk för barnet; en familj 

som genomgår skilsmässa och/eller separation, samt ensamstående föräldrar (Lagerberg & 

                                                           
1
 Föräldrarnas yrke, inkomst, utbildning, socialgrupp och bostadsområde är några av de variabler som används 

för att mäta SES. 
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Sundelin 2000). Trots att en skilsmässa eller separation inte är vad som påverkar ett barns 

mående allra mest i sig, har man sett att om vissa kriterier vid en skilsmässa eller separation 

uppfylls, påverkas barnen i högre utsträckning. En frånvarande förälder, vårdnadshavarens 

psykiska anpassning och stressfyllda livsförändringar är några av de situationer som påverkar 

barnet negativt, samt konflikt mellan föräldrarna som i hög grad påverkar och försämrar ett 

barns mående om barnet inte bemöts i sin kris (Lagerberg & Sundelin 2000).  

Många forskare är samstämmiga gällande att barn till ensamstående föräldrar i allmänhet, och 

ensamstående mödrar i synnerhet, uppvisar fler symtom på utsatthet, symtom som högre 

användning av droger och alkohol och psykosociala problem. Problem som kvarstod även i 

vuxen ålder var lägre inkomster, fler med socialt bistånd samt sämre inkomst än barn som 

under uppväxten bodde hos båda föräldrarna (Lagerberg & Sundelin 2000).  

Vad som dock påverkar barnet i allra högsta grad är relationen mellan barnet och föräldrarna. 

En positiv relation innehåller bland annat värme och en förståelse för barnets behov 

(Lagerberg & Sundelin 2000) vilket även ger barnet en trygg bas att utgå från när det sedan 

ska utforska kamratrelationer som även de är otroligt viktiga för barnet (Berk 2000), vilket 

beskrivs mer längre fram i studien. Aktiviteter och umgänge inom familjen minskar även 

risken för kriminalitet och missbruk (Lagerberg & Sundelin 2000). Sundell & Forster (2005) 

pekar även på vikten av umgänge föräldrar och barn emellan som en motivationsfaktor för 

barn att efterleva föräldrarnas förväntningar och därmed motverka trots och 

uppförandestörningar hos barn. En dålig relation familjen emellan torde sammanfattningsvis 

ses som en stor riskfaktor. 

Akuta livshändelser har en förmåga att förändra en tillvaro drastiskt, hur mycket beror på 

styrkan i händelsen. Skilsmässa, förlust av en förälder eller plötslig ekonomisk utsatthet är 

exempel på sådana livshändelser.  

I Forsberg och Wallmarks Nätverksboken – om mötets möjligheter (1998) betonas att varje individ 

utvecklas i samspel med sin omgivning, och att det är av just den anledningen man måste 

innefatta hela nätverket, inte enbart individen, i behandling eller insats. Arbetar man med 

nätverk, stabiliserar och utvecklar det, ger det en grund för barnet eller ungdomen att stå på 

efter insatsens avslut (Forsberg & Wallmark 1998). Arbete med och förstärkning av föräldrar 

och familj minskar även återfall till ett mindre gynnsamt beteende hos barnet eller ungdomen 

(Söderholm Carpelan et al. 2008). Multisystemisk terapi, MST, genomförs i den unges hem 

och bygger på tillsammans uppsatta mål för både ungdomen och familjen, som de dels var för 
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sig och dels tillsammans jobbar mot. Målarbetet följs upp av regelbundna familjesessioner. 

De individuella målen ser olika ut för var situation och familj, men de övergripande målen för 

terapin som sådan är att stödja nätverket kring ungdomen, förbättra vårdnadshavarens 

uppfostringsstrategier och familjens känslomässiga relationer, förbättra ungdomens nätverk 

och skolprestationer samt införa fritidsaktiviteter som gynnar ett välmående, socialt umgänge 

(Andrée Löfholm et al. 2009).  

 

Trots en allt mer utbredd användning av MST har det i utvärderingar inte kunnat urskiljas 

någon större skillnad gentemot andra insatser för ungdomar, som familjeterapi eller 

institutionsplacering (Littell et al. 2005, Andrée Löfholm et al. 2009). För både 

kontrollgrupper och ungdomar som genomgått MST finns ett stort återfall till tidigare 

beteende några månader efter avslutad insats. Däremot hade ungdomarna som genomgått 

MST mindre kostnader för andra öppenvårdsinsatser (Andrée Löfholm et al. 2009). 

Ungdomarna själva ansåg att familjerelationerna blivit sämre efter insatsen, medan 

föräldrarna såg motsatsen. Även föräldrarnas personliga mående förbättrades inom en tid efter 

insatsen (Andrée Löfholm et al. 2009). 

2.1.3 Risker i nätverket 

Broberg et. al (2003) framställer även tiden då barn vistas i andras närhet, den så kallade 

utvidgade familjen, som ytterst relevant för barns utveckling och psykiska hälsa. Tiden som 

avses spenderas i de flesta fall tillsammans med andra barn eller ungdomar, och alltså får även 

socialiseringen med andra barn stort inflytande gällande beteendet hos barnet. Relationerna i 

tidig ålder hjälper barnet med bland annat sociala färdigheter (Berk 2000) vilket självklart har 

en enorm del i barns fortsatta utveckling och framtida relationsbildningar. Mobbing, brist på 

kamratrelationer och destruktiva kamratrelationer kan med andra ord ha en otroligt negativ 

inverkan på barn, barns bild av sig själva och deras förmåga att kommunicera och interagera 

med människor resten av livet. Ogillade eller negligerade barn, samt barn med antisocialt 

umgänge, har setts prestera sämre i skolan, må sämre psykiskt, fungera sämre socialt och i 

högre grad kopplas till kriminella aktiviteter i ungdomsåren (Berk 2000, Sundell & Forster 

2005).  

En annan risk är ett litet eller obefintligt nätverk kring föräldrarna. Föräldrar utan nätverk får 

inte samma avlastning av omgivningen som föräldrar med ett brett nätverk och närboende 

släkt. Har man inte heller dagisplats eller tackar nej till BVC blir risken än större för barnet då 

kontakten med andra vuxna än en eventuellt instabil förälder blir nästan obefintlig. Även 
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arbetsplatsens inställning till personal med barn har enligt Broberg et. al (2003) betydelse för 

föräldraskapet. Mamma- eller pappaledighet, vård av sjukt barn eller andra barnrelaterade 

anledningar till frånvaro kan få olika stor betydelse för föräldrar utifrån chefens inställning 

(Broberg et al. 2003).  

Sundell & Forster (2005) lyfter fram närmiljön som en riskfaktor som kanske mer indirekt 

påverkar barnen i området. I till exempel lågstatusområden med lite pengar och lite 

engagemang från kommun och närboende åtgärdas kriminella handlingar, såsom klotter och 

vandalism, i mindre utsträckning och ger därmed signaler till de unga att sådana handlingar är 

godkända. Även om det kanske rynkas på näsan åt kriminaliteten är konsekvenserna inte 

tillräckligt stora för att avskräcka de unga från sitt beteende och ger således en ingång till 

ogynnsam utveckling (Sundell och Forster 2005). Sundell och Forster (2005) skriver vidare 

om att familjer som har möjligheten flyttar från dessa utsatta områden och att denna ständiga 

utbytelse av boende medför sämre kontroll över barnen av de vuxna i området, då de inte 

känner barnen som bor i området. 

2.1.4 Friskfaktorer 

Trots alla de riskfaktorer som nämnts ovan, bör nämnas att barn kan klara sig ur svåra 

situationer utan större men. Man talar då om friskfaktorer som väger upp det negativa i 

barnets omgivning, och agerar motståndskraft. En av dessa skyddsfaktorer är social 

kompetens, en förmåga hos barnet att knyta och hålla viktiga kontakter i omgivningen som 

sedan stärker barnet i en eventuell socialt utsatt position. Händelser som i andra fall påverkat 

barn i hög grad, som dödsfall i familjen eller någon annan akut kris, har inte alls en 

kvardröjande effekt på barn med hög social kompetens (Lagerberg & Sundelin 2000). Andra 

friskfaktorer är problemlösningsförmåga, en känsla av sammanhang - som kommer 

presenteras närmare under teoriavsnittet - och en utomstående, stabil vuxen i barnets närhet, 

exempelvis i form av kontaktperson. Högre självkänsla, mindre ensamhet och bättre 

skolprestationer är alla resultat av att ha en mentor, som är engelskans ungefärliga 

motsvarighet till kontaktperson (Spencer 2006).  

2.2 Kontaktpersonsinsatser 
På uppdrag av Socialstyrelsens Centrum för utvärdering av socialt arbete publicerade 

Andersson och Arvidsson Bangura 2003 en kunskapsöversikt gällande kontaktpersoner och 

kontaktfamiljer. Översikten redovisar en bristfällig kunskap om kontaktpersonsinsatser, 

särskilt med tanke på det utbredda användandet av insatsen. Stora brister finns i tillgång på 

forskning om kontaktpersoner och dess verkan för ungdomar, och i flera fall buntar man ihop 
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kontaktpersonsinsatser med insatser som kontaktfamilj (Andersson & Arvidsson Bangura 

2003). Däremot visar den forskning som ändå finns inom området på ett genomgående 

positivt resultat för alla inblandade. Dessa positiva upplevelser av insatser med kontaktperson 

beskrivs också av Spencer (2006) i den kvalitativa studien Understanding the mentoring 

process between adolescents and adults. Spencer har undersökt relationen mellan mentor och 

ungdom. Författaren beskriver hur starka förhållanden med vuxna som inte är föräldrar ökar 

den positiva utvecklingen för ungdomar.  

Precis som nämns i Kontaktperson – en bärande kraft, FoUs utvärdering av verksamheten 

Perrongen (2003), skriver Spencer (2006) om vikten av en bra matchning mellan 

kontaktperson och ungdom. Utfallet av insatsen beror inte på vad man som kontaktperson och 

ungdom gör tillsammans utan snarare vilka band som skapas, att relationen innefattar tillit och 

en förmåga att dela med sig av sig själv, samt att kunna lyssna på varandra. Frivillighet, 

ömsesidighet och tilltro är ord som enligt Andersson och Arvidsson Banguras Vad vi vet om 

insatsen kontaktperson/-familj (2003) använts inom socialstyrelsen för att beskriva 

kontaktinsatser. De ungdomar med bäst utfall har haft en kontaktperson som inte försökte 

förändra eller förbättra, utan fanns där som en förebild och vuxenfigur, som gav stöd till och 

uppmuntrade ungdomen (Spencer 2006). Förutom det positiva utfallet för ungdomar, får 

samtidigt familjen eller vårdnadshavare avlastning i föräldrarollen vilket ger familjen nya 

krafter (FoU 2003). 

FoU (2003) rapporterar även om rutiner kring avslutandet av kontaktpersonsinsatser; det är 

ungdomens ålder och mognad som påverkar avslutet, och de mål man satt upp i början av 

insatsen styr även avslutandet. Är målen uppfyllda infinner sig ett naturligt avslut. 

3 Teori 

3.1 Systemteori 
Systemteorin växte fram inom naturvetenskapen när forskare började undersöka tings 

sammanhang och beroende av andra ting, samt hur dessa ting påverkar varandra (Forsberg & 

Wallmark 1998, Broberg et al. 2003). Från denna ursprungsteori drogs snart paralleller till 

människor och samspelet dem emellan, i vad som enligt Öquist (2003) är ett ömsesidigt 

beroende mellan organism och omvärld. I enlighet med systemteorin formas människans 

identitet i ”..kommunikationen mellan människor i ett gemensamt sammanhang” (Forsberg & 

Wallmark 1998:28). Eftersom identiteten skapas i samspelet med andra är det även där 
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problem och störningar skapas, varför en behandling med ett systemteoretiskt synsätt 

inkluderar alla eller flera av subsystemen i nätverket kring ett barn (Forsberg & Wallmark 

1998), till exempel familjen, skolan och/eller socialtjänsten.  

Öquist (2003) beskriver en balans mellan individ och miljö. När denna balans ruckas måste vi 

som individer hitta något som återställer balansen och därmed gör att vi anpassar oss till nya 

situationer. Detta kallar Öquist för positiva, eller salutogena, kretslopp. Ett nätverk klarar viss 

påfrestning och ska gärna hållas aktivt och framförallt flexibelt, men vid för stora prövningar 

faller nätverket i värsta fall samman, eller visar åtminstone på symtom (Öquist 2003).  

Sociala eller emotionella problem samt beteendeproblem hos barn eller unga kan enligt 

systemteorin uppstått ur en ruckad balans och anses härstamma inte enbart inifrån ungdomen 

utan i samspel med omgivningen. Det är även därför det finns ett behov av att använda sig av 

ett systemteorietiskt förhållningssätt i insatser. Om man istället jobbar med ungdomen isolerat 

från omgivande faktorer ökar risken för återfall efter avslutad insats då ungdomen 

återkommet till dåliga umgängen eller en negativ hemmiljö. Multisystemisk terapi, MST, 

använder sig av det systemteoretiska förhållningssättet för att skapa en trygg sfär kring barn 

eller unga som påbörjat en ogynnsam utveckling (Littell et al. 2005, Andrée Löfholm et al. 

2009). För att dessa insatser ska kunna genomföras och mål uppnås krävs att familjesystemet 

inte är allför slutet för att ta emot energi och input utifrån. Ett system kan aldrig vara helt 

slutet likasom det inte kan vara helt öppet. När det talas om öppna eller slutna system menas 

således öppen- och slutenhet på en skala (Schjødt & Egeland 1994). Författarna beskriver en 

sluten familj som inte helt ”…avskuren från yttre påverkan, men kontakten med omgivningen 

befinner sig på en minimal nivå.” (Schjødt & Egeland 1994:51). 

Då familjen och nätverket har en så pass betydande roll för Perrongens insats och utfall, 

användes i studien systemteorin som verktyg för att tolka den fram- eller motgång 

ungdomarna mött under insatsens gång. Eftersom man arbetar främst med de närmaste 

subsystemen görs en avgränsning vid att inte innefatta de större kulturella eller sociala 

systemen kring subsystemen (Forsberg & Wallmark 1998).  

3.2 KASAM 
En till synes väl utformad ungdomsinsats är däremot inte en garant för ett lyckat utfall. Aaron 

Antonovsky beskriver i sin bok Hälsans mysterium (2005) KASAM, känsla av sammanhang, 

som en stark faktor när det kommer till att hantera stress och betungande situationer, 

stressorer, i livet och med det även hur man hanterar och tar till sig exempelvis en insats. 



12 
 

Starkare KASAM innebär större möjlighet att hantera dessa stressorer. Känslan av 

sammanhang sägs vara grundad i interaktionen barn och föräldrar emellan och fortsätter sedan 

utvecklas ända upp till lägre medelåldern. Antonovsky delar upp sammanhangsbegreppet i tre 

beståndsdelar; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 

I stort syftar begripligheten till förmågan att förstå, tolka och därmed förutse sin omgivning 

som något strukturerat. Med hanterbarheten menas att man känner att man har de resurser 

man behöver för att möta de stressorer man ställs inför, resurser både i sig själv samt yttre i 

form av nätverk och stöd. Meningsfullheten är istället en känsla av delaktighet och att känna 

att händelser omkring en har en mening och betyder något för en själv personligen. 

Meningsfullheten kan ses som en motivationsfaktor, särskilt i motgångar där individen 

behöver samla kraft och känna att det finns en belöning i att ta sig igenom svårigheterna. 

Dessa tre begrepp ska inte ses var för sig utan kompletterar varandra och krävs alla tre för att 

skapa en känsla av sammanhang kring individen, varför avsaknad av en av komponenterna 

kan medföra stora svårigheter att ta till sig till exempel en insats. 

4 Metod 
I kapitlet som följer redovisas den metod som använts i studien, vilken teknik som använts för 

att samla in materialet och omständigheterna kring datainsamlingen. Därefter görs en 

genomgång av urval och bortfall, analysmetod samt en presentation av de informanter som 

medverkat i studien. 

4.1 Metodval 

Bryman (2002) skriver om den kvalitativa metoden som ett sätt att komma åt informanters 

personliga uppfattning och erfarenhet gällande en given företeelse. Metoden tillåter oss att få 

en uppfattning om personers egna upplevelser, känslor och tankar som de själva upplever 

dem, och för den som undersöker att tillsammans med informanten komma till en gemensam 

förståelse av dessa. Med hänsyn till syftet, att utvärdera Perrongen utifrån ungdomarnas 

perspektiv samt att göra en uppföljning av ungdomarna, valdes en kvalitativ metod för 

studien, då en kvantitativ metod hade begränsat informantens möjlighet till att berätta fritt och 

själv framhäva vad som för informanten ansetts som mest relevant.  

4.1.1 Datainsamlingsteknik  

Utifrån valet att använda en kvalitativ metod krävdes en datainsamlingsteknik som skulle ge 

den information som ansågs som relevant för studien. För att hålla dialogen öppen och värna 
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om informanternas fria berättande valdes en halv-, eller semistrukturerad livsvärldsintervju 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Den semistrukturerade intervjun gav möjlighet för 

informanterna att själva lägga tonvikten där de vill ha den, samtidigt som berättandet hölls 

inom ramar relevanta för studien. Detta för att få ett hanterbart material, både storleksmässigt 

och i analysen intervjuerna emellan. I detta fall bestod ramarna utav innan förvalda teman och 

förslag till frågor som under berättandets gång täcktes in (Kvale & Brinkmann 2009). Dessa 

teman utgick från och formades efter syftet och löd följande; Livet innan insatsen, Insatsens 

utformning, Livet efter insatsen, Syn på insatsen idag och Hälsa idag
2
.  

För att underlätta analysförfarandet och för att tydligt kunna överskåda 

bakgrundsinformationen användes även en enkät
3
 som fylldes i av informanterna precis i 

början av intervjun. 

4.1.2 Urval & bortfall 

Utgångspunkten vid urvalsprocessen har varit ungdomar som både deltagit i insatsen hos 

Perrongen sedan utvärderingen 2003. Därtill togs hänsyn gällande huruvida ungdomarna 

tackat ja till att medverka i en uppföljning, vilket enbart gällde de ungdomar som slutfört 

insatsen. Ungdomar under 20 år valdes bort, av den anledningen att informanterna skulle ha 

fått distans till insatsen och därför lättare kunna reflektera kring innehållet ur ett mer 

distanserat perspektiv. Av de kvarvarande ungdomarna lottades en ordning ut, och 

kontaktades sedan, av sekretesskäl av Perrongens personal, en i taget. Tio informanter sattes 

som en övre gräns av anledningen att tiden inte skulle finnas för att analysera ett större 

material, samtidigt som det skulle finnas utrymme för en eller ett par informanter att utebli 

utan att materialet istället skulle bli för litet. Slutligen tackade nio ungdomar ja till att delta, 

varav en uteblev på grund av svårigheter att hitta en tid för intervjun som passade både 

informant och intervjuare.  

Några av ungdomarna på Perrongen har inte gått att nå, på grund av inaktuella 

kontaktuppgifter eller frånvaro av kontaktuppgifter. 

4.1.3 Intervjusituationen 

Av de totalt åtta intervjuerna som genomfördes under studiens gång, tog fyra av dem plats i en 

av Perrongens övernattningslägenheter i ett bostadshus i nära anslutning till Perrongens egna 

lokaler. Att kunna sitta avskilt utan störande ljud omkring, och utan risk att någon 

                                                           
2
 Se bifogad intervjuguide 

3
 Se bifogad enkät 
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utomstående överhörde samtalet, var en klar fördel för flytet i informantens berättelse och för 

viljan att dela med sig av privata upplevelser och känslor.  

De andra fyra intervjuerna genomfördes på av informanterna valda platser, som passade dem 

bäst. En av informanterna var bosatt utanför Uppsala och genomförde intervjun genom skype, 

en informant bodde i närheten av en av universitets institutioner och intervjun genomfördes 

därav på institutionen. En av intervjuerna genomfördes i informantens hem.  

Intervjuerna varade i ungefär en timme och alla intervjuer förutom en, den senare på grund av 

tekniska problem, spelades in för att underlätta i intervjusituationen och även för senare 

transkribering och analys av materialet. 

4.1.4 Presentation av respondenter  

Åldrarna på informanterna spände mellan 20 och 25 år. Fem av dem är kvinnor, tre av dem 

män. Längden på insatsen har varierat mellan informanterna, men ett medelvärde på två och 

ett halvt år har mätts och stämmer väl överens med Perrongens behandlingsplan sträcker sig 

över två år, där en utslussningsperiod tillkommer. Olika mycket tid har förflutit sedan 

informanterna avslutade insatsen, allt mellan några månader och åtta år sedan. 

Informanterna presenteras nedan var för sig för att ge en överblick över deras bakgrund, och 

för att underlätta resultatpresentationen. Sammanfattningsvis har en majoritet av 

informanterna svenska föräldrar, men alla med väldigt spridda familjesituationer. Exempelvis 

finns informanter med adoptivföräldrar, en förälder, två frånvarande föräldrar eller fosterhem, 

alla med olika funktionsgrad. Även anledningen till Perrongen skiljer sig mellan de olika 

informanterna. För ett par har anledningen varit helt och hållet en icke hållbar 

familjesituation, medan andra har haft en väl fungerande familj men en ohållbar fritid i form 

av alkohol, droger och/eller annan kriminalitet. De olika bakgrunderna stämmer väl överens 

med den information Perrongen går ut med, att egentligen vem som helst med problem inom 

ohälsosamt bruk av alkohol eller droger och/eller riskerar sociala problem kan få Perrongen, 

och att insatsen ser olika ut från fall till fall. Nedan följer presentationen av informanterna, 

under fingerade namn. Presentationen redovisar också uppföljningen av ungdomarna. 

Elsa 

Kvinna på 25 år med svenskt ursprung som påbörjade sin kontakt med Perrongen för nio år 

sedan, då hennes föräldrar inte längre kunde hantera hennes flyktiga tillvaro med festande, 

sena kvällar och trots. Föräldrarna hörde därför av sig till socialtjänsten. Elsa hade insatsen i 
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tre år och läser idag på universitetet, är gift och har två barn. Kontakten med föräldrarna är 

idag bra. Hon har efter Perrongen tagit upp en terapeutisk kontakt. 

Hanna 

Kvinna på 22 år med utomnordiskt ursprung, adopterad av en svensk familj och beskriver sig 

själv som svensk. Hon påbörjade sin kontakt med Perrongen för sju år sedan efter att hennes 

lärare märkt att hon mådde dåligt och skolprestationerna sjönk drastiskt. Dessa förändringar 

var en reaktion på en stroke hos mamman som ledde till en halvsidesförlamning, samt 

pappans bortgång ett par veckor senare. Hanna fick då bo tillsammans med sin bror som 

misshandlade henne fysiskt och psykiskt. Hon hade insatsen i ungefär tre år och arbetar idag, 

och bor tillsammans med sin pojkvän. Kontakten med mamman är idag okej, bättre än under 

Perrongen men inte riktigt bra än. Relationen med brodern är bra men styrd av hans humör. 

Robin 

Man på 20 år med svenskt ursprung som genom en tingsrättsdom kom till Perrongen för fem 

år sedan, efter en rättegång gällande stöld, personrån och olaga hot. Robin säger att han 

började må dåligt då hans mamma anmälde pappan för sexuella övergrepp och misshandel, 

något som pappan förnekar och Robin idag inte tror har hänt. Robin hade insatsen i fem år, 

först som straff och sedan frivilligt. Han bor idag hos sin mamma för att ha kvar kontakten 

med sin lillebror, men vill ha en egen lägenhet. Han jobbar för sin pappa och får 

försörjningsstöd. Kontakten med pappan är idag bra, medan den med mamman är turbulent. 

Robin hade efter Perrongen kontaktpersonsinsats genom socialtjänsten.  

Sandra 

Kvinna på 24 år med utomnordiskt ursprung som påbörjade sin kontakt med Perrongen för 

elva år sedan då hon fick reda på att hon och hennes syskon inte hade samma föräldrar. 

Relationen med pappan var dålig och hon umgicks med fel folk, rymde och skolkade. Hon 

hade insatsen i cirka två år, och både studerar på universitetet samt arbetar idag. Kontakten 

med pappan är nu bra.  

Anja 

Kvinna på 25 år med svenskt ursprung. Påbörjade sin kontakt med Perrongen för åtta år sedan 

på grund av en icke hållbar familjerelation. Pappan var alkoholiserad, relationen till mamman 

inte bra. Anja hade självskadebeteende, skolkade och hade ett destruktivt förhållande till sin 

pojkvän. Hon hade insatsen i ungefär två år och har idag precis blivit av med jobbet men ser 
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ändå en ljus framtid. Hon bor tillfälligt hos mamman som hon idag har mycket bättre relation 

till, kontakten med pappan är fortfarande inte bra. Hon har nu en stöttande pojkvän.  

Andreas 

Man på 23 år med svenskt ursprung. Påbörjade sin kontakt med Perrongen för nio år sedan då 

hans syster begick självmord, vilket satte djupa spår i familjens stabilitet. Andreas hade redan 

innan varit bråkig och i kontakt med socialtjänsten, och var i ett umgänge med kriminalitet 

och droger men nu förvärrades läget ytterligare. Han hade insatsen i ungefär två år och både 

studerar och arbetar idag. Han har nu en bra relation till familjen.  

Stella 

Kvinna på 21 år med utomnordiskt ursprung. Påbörjade sin kontakt med Perrongen för åtta år 

sedan då hon anmälde sin pappa för fysisk misshandel. Samtidigt försämrades hennes 

skolprestationer. Hon säger att föräldrarna, särskilt pappan, har svårt att acceptera hennes 

livsval på grund av deras religion. Hon hade insatsen i cirka två år och både studerar och 

arbetar idag. Stella har nu en mycket bättre relation till pappan och en bra relation till 

mamman. Hon har efter Perrongen fortsatt med kontaktpersonsinsatsen genom socialtjänsten.  

Viktor 

Man på 25 år men svenskt ursprung. Påbörjade sin kontakt med Perrongen för tio år sedan 

efter att han efter sina föräldrars separation ägnade sig åt kriminalitet och droger. Han valde 

att efter separationen bo med pappan som på grund av psykiska problem inte kunde ta hand 

om någon av dem. Viktor flyttade sedan runt mellan olika fosterhem. Han hade insatsen i tre 

år och är idag arbetslös med försörjningsstöd efter en fängelsevistelse. Han bor själv och har 

idag bra kontakt med mamman, han träffar inte pappan mer än någon gång i veckan och 

beskriver sig som far åt sin far.  

4.2 Analysmetod 
För att bearbeta materialet från intervjuerna har en meningskoncentrerande metod använts, för 

att korta ned innehållet i materialet samtidigt som kärnan i texten tillvaratagits (Kvale & 

Brinkmann 2009). Materialet har till en början lästs igenom upprepade gånger för att ge en 

bild av helheten i intervjun. Därefter har meningsenheter plockats ut, meningar eller stycken 

av relevans för syftet, vilket resulterat i att överflödig information och text sållats bort. 

Meningarna har sedan kondenserats och kodats utifrån den centrala innebörden i uttalandet 

och har efter det organiserats under ihopsamlande teman som sedan behandlas och analyseras 

i resultatkapitlet. Dessa teman är övergripande och ihopsamlande rubriker som redovisar de 
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mest frekvent återkommande ämnena i intervjuerna; vi känner igen dem som Innan insatsen, 

Insatsens utformning, Livet efter insatsen, Syn på insatsen idag och Hälsa idag
4
. 

4.3 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet  
I en kvantitativ metod använder man sig av uttryck som validitet, reliabilitet och 

generaliserbarhet, något som inte är direkt överförbart på en kvalitativ metod då begreppen i 

mångt och mycket är begrepp för mätning av resultat, och påvisar att det finns en enda sann 

bild av verkligheten vilket inte den kvalitativa metoden menar är fallet (Bryman 2002). 

Istället för validitet, reliabilitet och generaliserbarhet föreslås istället en användning av 

begrepp som trovärdighet och äkthet inom den kvalitativa metoden. Trovärdighetsbegreppet 

delas vidare upp i delkriterierna tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att 

styrka och konfirmera (Bryman 2002).  

För att stärka tillförlitligheten i studien har först och främst intervjuguiden utformats på ett 

sätt som gör att det är möjligt att ställa följdfrågor och komma till en gemensam förståelse om 

begrepp. Dessutom har en testintervju genomförts för att fånga upp mest uppenbara 

missförstånd eller feltolkningar som kunnat uppstå i intervjusituationerna. Informanterna har 

dessutom erbjudits att efter sammanställningen av intervjuerna läsa igenom och kommentera 

utskriften för att säkerställa den gemensamma förståelse av intervjumaterialet, vilket även 

stärker äktheten i studien. Samtliga informanter avböjde kontrollen av intervjuutskrifterna. 

Sex av åtta informanter bad istället om att få en kopia av studien efter färdigställandet.  

Dessutom redovisas tillvägagångssätt, metod och analys för att möjliggöra en 

kvalitetsbedömning. Att resultatet inte vridits efter teori eller personliga värderingar stärker 

möjligheten att styrka och konfirmera resultaten i studien. 

4.4 Etiska överväganden 
Informanterna mottog ett introduktionsbrev med information om syftet med studien, vad 

materialet kommer användas till och av vem, samt att deltagandet var helt frivilligt. Även 

information om hur intervjuerna var upplagda fanns med, samt att intervjuerna kunde avbrytas 

när som helst under samtalet, med särskild hänsyn till ämnets privata natur och de svåra 

känslor eller minnen intervjun kunde leda till. En annan punkt var att allt material och all 

information skulle behandlas konfidentiellt och att resultaten skulle presenteras anonymt. 

Slutligen fanns kontaktuppgifter till författare och handledare, samt en rad för underskrift 
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gällande ett samtyckte till att delta i studien
5
. Då alla informanter var över 18 inhämtades 

inget samtycke av vårdnadshavare (Vetenskapsrådet 2011). 

I intervjusituationen förklarades även inspelningsfunktionen, hur och varför intervjun 

spelades in och att allt inspelat material skulle raderas efter studiens slut, samt att även 

inspelningen kunde stoppas eller pausas vid valfri tidpunkt under intervjun. Det var dock 

ingen av informanterna som valde vare sig att pausa eller avbryta varken inspelningen eller 

intervjun i sin helhet. 

För att stärka konfidentialitet och anonymitet användes kodsystem i undersökningen. 

Förnamnen kopplades innan intervjuerna med en kod som därefter nyttjades på allt material 

som kunde kopplas till informanten. Enkäten och den utskrivna intervjun kunde sedan kopplas 

ihop utifrån koden utan att informationen kunde kopplas till respektive informant. Information 

om informanter förvarades i en separat pärm, och utan möjligheter till identifiering. Endast 

förnamn och telefonnummer finns tillgängliga. Vid redovisandet av resultaten används 

fingerade namn. 

5 Resultat & analys 

Resultatet som redovisas nedan är ett sammandrag och analys av de åtta intervjuer som 

genomförts i samband med studien. Materialet presenteras utifrån den kodning som gjorts 

under analysen, i teman som tagits fram utifrån syfte och frågeställningar. Vidare analyseras 

resultatet fortlöpande i texten utifrån den teoretiska referensramen, nätverksteorin, och den 

tidigare forskningen inom ämnet. I presentationen används de fingerade namn som tidigare 

presenterats; Elsa, Hanna, Robin, Sandra, Anja, Andreas, Stella och Viktor. 

5.1 Innan insatsen 

5.1.1 Anledning till Perrongen  

Varje intervju initierades med att be informanterna berätta om livet precis innan Perrongen 

och hur det kom sig att de antingen sökte sig till eller blev presenterade för insatsen. 

Anledningarna var lika många som antalet informanter, alla hade de sin historia att berätta. 

Fortsättningsvis refereras till informanterna som ungdomarna, för att tydliggöra kopplingen 

till tiden på Perrongen.  
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I intervjuerna blir flera riskfaktorer synliga, vilket delvis kan förklara ungdomarnas utsatta 

position. En av ungdomarna pratar om separationen mellan föräldrarna som en direkt 

startpunkt för hans riskfyllda beteende, något som Lagerberg och Sundelin (2000) beskriver 

som en av de familjesituationer som påverkar ett barn som mest. De största riskerna ligger 

bland annat i att en förälder under och efter separationen är frånvarande samt att barnet eller 

ungdomen inte bemöts i krisen som separationen utgör, vilket även var fallet i den här 

ungdomens situation. Han beskriver: 

”när jag var fyra-sex år så gjorde mamma en anmälan på pappa för sexuella 

övergrepp och misshandel på mig, men åtalen las ner. Och det fick jag reda på 

när jag var elva-tio. Det var väl då allting startade och sen har han och jag 

bråkat och han och mamma bråkat och jag har inte skött mig, inte velat skött mig. 

Då gick det åt helvete för mig. Vi har bara missförstått varandra. Alltså man ska 

inte skylla på nånting, vad man har gjort, men det är väl nånting som har dragit 

igång ens mående, att man mått dåligt.” Viktor 

 

Andra händelser som påverkar ett barns mående i hög grad är vad Lagerberg och Sundelin 

(2000) kallar akuta livshändelser. Hanna berättar om en särdeles stark livshändelse som vände 

upp och ned på tillvaron: 

”Jag var 14 år gammal när min mamma råkade ut för en stroke. Och två månader 

efter det så dog min pappa. Så det var väldigt tight. […] Så 14 år gammal, man 

hade kommit in i puberteten, och inga föräldrar hemma. Plus, min mormor låg på 

sjukhuset så jag hade ingen vuxen i närheten. Min brorsa var tvungen att flytta 

hem där jag bodde då, sluta jobba för att ta hand om mig, men han tog inte riktigt 

hand om mig utan han var mer.. Elak. […] Jag hade ätstörningar, problem med 

mensen, och man hade precis börjat åttan med betyg och allt, så betygen rasade 

ju totalt. Så det var inte så bra, såg inte så ljust ut. Det var väl bara negativt 

egentligen.” 

 

Ett ord som används av flera av ungdomarna för att beskriva sin situation är kaos: 

”Det var lite kaos runt om mig om man säger så, jag skapade kaos. […] Jag 

gjorde sånt man inte ska göra. Typ. Gick inte till skolan, jag umgicks med fel 

människor, gjorde galna saker, gjorde vad jag ville när jag ville typ.[…] Det var 

väl det som gjorde att jag fick Perrongen då” Elsa 

”Mor och far hade ju separerat, det var stökigt i skolan. Det var kaos. Då ansåg 

man att jag behövde nåt program av nåt slag”. Viktor 
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När de sedan får beskriva vad kaoset innebar, förklaras det med bråk, att aldrig komma till 

skolan, stöld av både större och mindre karaktär samt slagsmål, att söka spänning och gå emot 

föräldrarnas vilja.  

Men kaoset beskrivs också som något som finns inuti för en av ungdomarna, något som känts 

fel från början, redan innan kaoset i omgivningen. Det kaoset finns kvar även efteråt, trots den 

stabila grund hon står på idag tack vare den hjälp hon fått. För en annan ungdom gäller kaoset 

familjen och förtroendet för föräldrarna efter att hon fått reda på att de ljugit för henne om att 

hennes syskon egentligen är halvsyskon, och är ingenting hon kunnat styra på egen hand.  

I den senare situationen ser man tydligt den påverkan familjen har på ett barn, och det som 

Lagerberg & Sundelin (2000) hänvisar till som sättet på vilket föräldrarna hanterar sin 

föräldraroll. Här tillåts rollen präglas av lögner gentemot barnen, vilket genast speglas i hur 

respondenten mått under sin tonårstid. 

5.1.2 Familjen som hjälper eller stjälper  

Enligt systemteorin formas en persons identitet i kommunikation med andra människor 

(Forsberg & Wallmark 1998). Några av ungdomarna har haft stabila, stöttande familjer under 

tiden för Perrongen, familjer som engagerat sig i insatsen och velat det bästa för sina barn. De 

familjerna framkommer särskilt tydligt i samtalen, och lyfts upp som något väldigt positivt i 

ungdomarnas nätverk, och har inte varit grunden till det problematiska beteende ungdomen 

uppvisat. Elsa markerar tydligt hennes familjs roll efter en fråga om hur hennes familj haft del 

i hennes röriga tillvaro: 

”jag har haft världens bästa uppväxt, ehm, så dom har alltid funnits som en stabil 

grund. Stabilt hem, dom har haft stabila relationer, en stabil relation liksom till 

varandra, gifta fortfarande och så” 

 

I andra fall skymtar i samtalen en familj fram som inte fungerar som den ska, vilket kan 

tänkas ha satt sina spår i ungdomarna. Flera av dessa ungdomar beskriver hur de försökt 

kompensera för det bristande stödet genom umgänget, vilket kan jämföras med vad Lagerberg 

och Sundelin (2000) beskriver som friskfaktorn social kompetens. Robin berättar hur det var 

att leva med separerade föräldrar i konflikt, utan att ha någon kontakt med pappan och hur han 

vände sig till vännerna i det kriminella nätverket runt honom: 
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”jag har inte behövt göra något mer än vad jag vill, folk tyckte om mig i alla fall, 

mig som person, men man har inte haft pengar och man har inte mått bra så har 

man väl försökt fått det som alla andra har. Så har det väl gått så långt.” 

 

Även Hanna berättar om en föräldrarelation som slutade fungera. Då hennes mamma blev 

sjuk påverkades deras relation: 

” jag kände inte igen henne, jag ville ju inte acceptera att hon var sjuk. För mig 

var hon fortfarande min gamla mamma som skulle lägga sig i saker och kolla 

mina sms och sånt där (skratt). Så att vi hade ingen bra relation, inte riktigt än 

idag men vi jobbar på det” 

 

Två ungdomar nämner uttryckligen våld i familjen, som riktats mot dem själva. I Hannas fall 

är det brodern som inte kunde hantera att plötsligt inta en föräldraroll: 

”Han misshandlade mig. I början när man var liten tänkte man att det var 

syskonkärlek, men det vart värre när han var kanske 10-11. Då började han gå på 

väldigt. Man ska inte dra nån i öronen så att det börjar blöda. (skratt) I början 

tänkte man att ’jaja, han får väl steka min nalle i stekpannan, det är lugnt’, ja han 

gav sig på det jag älskade mest. Men när han började ge sig på min hund, som 

var sex månader, då tyckte jag att det gick för långt.” 

I Stellas fall är det pappan i familjen, som inte kunde hantera att Stella började festa och 

dricka alkohol, något som hans religion starkt motsade: 

”jag har alltid varit pappas flicka, och det var jättejobbigt för honom att se att jag 

ändrades från den här lugna flickan till den här som ville testa. Så då började han 

och jag bråka väldigt mycket och han, det var ju på grund av honom som jag 

började Perrongen. Han började bli våldsam, och ah, tog till våld när han ville 

prata med mig.” 

 

I litteraturen nämns av Broberg (2000) och Lagerberg & Sundelin (2000) på olika sätt att det 

inte är föräldrar eller familjers åkommor eller svårigheter som sådana som påverkar barns 

uppväxt, utan hur de hanterar den situation de har framför sig. Detta återkommer även i 

Antonovskys (2005) text om förmågan att hantera stressorer. Både de trasiga relationer 

föräldrar och barn emellan, samt det våld som förekommit i flera av relationerna runt 

ungdomarna, kan ses som brister hos föräldrarna i sättet att hantera stressorer vilket därmed 

går ut över barnen. 
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5.1.3 Nätverket 

Trots flertalet riskfaktorer i ett barn eller en ungdoms liv kan man se att ett stabilt nätverk kan 

ha en verkan som en stark skyddsfaktor. Littell et al (2005) beskriver ett starkt nätverk som ett 

motstånd mot att återfalla i gamla beteenden. När detta nätverk då inte fungerar och fångar 

upp kan det få svåra följder för ungdomen. Elsa berättar om det destruktiva umgänge hon 

hade följe med tiden innan Perrongen: 

”jag träffade väl alla möjliga, allt möjligt folk som jag festade med, använde 

droger, folk som.. Ja men.. Vad ska man säga, typ folk som var socialt belastade, 

hade sociala problem”   

Genomgående i de flesta av intervjuerna talas det om att ha fel umgänge, att de vänner som 

finns med i bilden till större delen består utav personer som även de hamnat snett. Viktor 

sätter sin situation i relation till ungdomar utanför kriminaliteten, och berättar hur umgänget 

tröttnade på det struliga:  

” ..dom flesta normala människor dom ledsnade ju liksom. Myskväll för dom det 

var ju att ligga och kolla på film, myskväll för mig var ju typ ’den som förstör 

mest rutor vinner’” 

 

Spencer (2006) samt Lagerberg och Sundelin (2000) nämner den utomstående, stabila vuxna 

som en friskfaktor där omgivningen kring ett barn eller ungdom brister. Men i flera av 

ungdomarnas berättelser tillkommer, vid sidan av vänner som försvunnit, även lärare, 

socialtjänst, föräldrar och sjukvård, till listan av besvikelse i flera fall. Ett exempel ges av 

Robin, som berättar hur han alltid fått klara sig själv. Vid ett tillfälle hade han själv tagit 

kontakt med en läkare för att få hjälp och stöd, och han säger att han på den tiden både drack 

och tog droger. Han berättar om situationen: 

”Man går till läkare på psyk, så första mötet tror jag det var, om det inte var 

andra, så frågade han vad min favoritdrog var. Då sa jag att det var Seroquel, 

som är antipsykosmedicin, och då skrev han ut, det kanske var 150 tabletter, till 

mig bara sådär. Jag nämnde det för min psykolog och dom tystade ner hela 

grejen precis som allt annat” 

Andra ungdomar berättar om föräldrar som brytt sig mer om sig själva än om ungdomen och 

insatsens utfall, om lärare som visste om den situation ungdomen levde i men inte larmade, 

skolor som skickat ungdomen vidare till andra skolor och den bristfälliga kommunikationen 

skolorna emellan, som gjort att ungdomen fallit mellan stolarna och inte uppmärksammats i 
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sitt mående. Dessa olika system, skolan som ett, föräldrarna som ett, kan tänkas vara 

tillräckligt slutna för att inte ta emot tillräckligt mycket input utifrån (Schjødt & Egeland 

1994) för att kunna gå ihop och tillsammans skapa ett stabilt nätverk kring ungdomen, som då 

istället mister förtroendet för vuxenvärlden och får lära sig att klara sig på egen hand. 

 

5.2 Insatsens utformning 

5.2.1 Syftet med Perrongen  

En annan friskfaktor beskrivs utav Lagerberg & Sundelin (2000) som känslan av 

sammanhang. Antonovsky (2005) skriver, som tidigare nämnt, att en känsla av begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet helt styr på vilket sätt vi hanterar stressorer. Överfört till 

Perrongen och insatsen ungdomarna deltagit i, skulle det betyda att ett lyckat utfall av insatsen 

är beroende av hur väl ungdomarna förstår och skapar ett sammanhang av den insats de 

medverkar i. 

Frågan om huruvida ungdomarna förstod syftet med den insats de deltog i har fått varierande 

svar. En av ungdomarna med svår familjeproblematik säger att hon låg lite efter i skolan och 

fick hjälp med matten, och att det var det insatsen gick ut på. En av de andra nämner att han 

fått någon form av text att läsa, som han sedan inte läst och därför inte visste alls vad som 

väntade. Ytterligare en hade som personligt mål att flytta hemifrån, och såg Perrongen som 

något hon måste ta sig igenom för att komma dit. Syftet har för många varit oklart, och frågan 

är då hur begriplig, hanterbar och meningsfull insatsen tett sig.  

Men även om meningen och målen verkar ha undgått många, finns det två ungdomar som är 

helt på det klara med varför de var på Perrongen och hur det skulle lösa deras situation. De 

berättar: 

”Målet var väl liksom att jag skulle få en stadig tillvaro, och lite framförhållning. 

Komma ur gymnasiet och eventuellt få jobb i framtiden, det var väl det som var 

det långsiktiga målet. Och det kortsiktiga var att det ska funka i skola, familj.”     

Viktor 

”Att lösa konflikterna med min familj. Och alltså kunna vägleda mig till rätt väg 

för jag var lite bråkig och så, och jag slutade ju med allt, det hjälpte ju. Det 

hjälpte verkligen.” Stella 

Vidare under samtalet med Viktor, berättar han att det var genom att man på Perrongen 

tillsammans med ungdomen pratade om vad som var fel, och vad man kunde göra åt det, han 
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begrep vad som komma skulle. De gav insatsen en mening och ett syfte, adderade 

begripligheten, gav honom genom Perrongens resurser hanterbarheten och förhoppningsvis 

även meningsfullheten genom att visa hur ett positivt resultat skulle gynna honom 

(Antonovsky 2005). 

5.2.2 Att få en vuxen  

Kontaktpersonsrollen beskrivs utav Spencer (2005) som en källa till positiv utveckling hos 

ungdomar, vilket märks väl i samtliga intervjuer. Spencer nämner specifikt en högre 

självkänsla hos de ungdomar som mottagit insatsen, något som inte går att applicera på 

samtliga ungdomar hos Perrongen, även om det framkommer i några av intervjuerna. Några 

av ungdomarna tycker istället att självkänslan snarare utvecklades av andra anledningar. 

Stella förklarar sin förhöjda självkänsla så här: 

”Alltså jag hade jättedålig självkänsla och dåligt självförtroende när jag var 

mellan från det jag kom in i puberteten tills att jag var 16-17. I gymnasiet började 

jag få bättre självkänsla och bättre självförtroende. […] jag tror det var en 

mognadsgrej” 

Det är svårt att skilja på vad som faktiskt varit Perrongen och kontaktpersonernas förtjänst, 

och vad som är, precis som Stella säger, en mognadsprocess och ett steg ut ur en bråkig 

tonårsperiod. Vad som däremot nästan alla av ungdomarna är eniga om är att 

skolprestationerna till stor del förbättrades genom stöd och uppmuntran av kontaktpersonen. 

När frågan ställts om vilken del av Perrongens insats som varit till mest hjälp för ungdomarna, 

har svaret nästan uteslutande varit kontaktpersonen. Det handlar inte om vad man gör 

tillsammans, något som även bekräftas i FoUs rapport (2003), flera av ungdomarna säger att 

de faktiskt inte gjorde mycket alls med sina kontaktpersoner utan mest bara umgicks hemma. 

Kärnan verkar vara att få en vuxen att prata med, någon som är förståndig och kommer 

utifrån: 

”Jag tror mycket att det var en vuxen kontakt, som jag kunde prata med om saker 

som man kanske inte kunde prata med föräldrarna om. Att ha en annan vuxen 

kontakt för att jag har inte haft det riktigt, mina mor- och farföräldrar har ju bott 

långt härifrån så jag har inte haft nån annan kontakt om man säger så, en annan 

vuxen på det sättet. Så det tror jag hjälpte nog mycket. Nån som kunde hjälpa till 

att få ett annat perspektiv på saker. En annan synvinkel liksom. Jag umgicks ju 

med mina kompisar men det var ju en helt annan grej än att vara med en vuxen 

lite mer förståndig person.” Elsa 
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Att en kontaktperson tillsatts är däremot i sig inte en direkt koppling till att allt börjar gå 

bättre för ungdomarna. Spencer (2006) liksom FoUs rapport (2003) lyfter fram vikten av en 

bra matchning mellan kontaktperson och ungdom för att ett positiv utfall ska gå att skönja, 

något som blivit ytterst tydligt i intervjuerna. Elsa försöker förklara matchningen till sin 

kontaktperson: 

”Det bara liksom klickade mellan oss, jag vet inte varför riktigt. Det var väl kemi, 

nåt magiskt, nä (skratt). Ibland klickar det, ibland inte liksom.” 

Alla ungdomar har inte haft samma tur med att träffa rätt kontaktperson vid första försöket. 

Andreas reflekterar kring hur det kommer sig att vissa kontaktpersoner inte passar, och säger 

att det finns de som har kontaktpersoner som extrajobb och inte bryr sig om personen de ska 

försöka hjälpa. Anja förklarar det i liknande termer: 

”XX flyttade och blev gravid. Så då fick jag en annan och hon var då dolde inte 

det faktum att det var mycket pengarna. Så där tappade man ju tilliten redan från 

början. Så det fanns ingenting.. man sköt ju upp alla bestämda träffar, försökte att 

träffa henne så lite som möjligt, och försökte göra så korta grejor som möjligt, 

vilket även hon var med på, att göra så korta saker som möjligt, hon ville ju bara 

få ut sitt lön varje månad för att hon gjorde det hon gjorde..” 

För Hanna gick det istället snett från början: 

”Jag hade en från början, jag tyckte vi hade en bra kontakt och en bra relation i 

början, men sen så.. Hon ringde varje gång vi skulle ses, ’nej jag har huvudvärk, 

nej jag är sjuk, nej jag kan inte’. Hon var väldigt så här, ungdomlig, msn, hon 

lärde mig att surfa mer på nätet, vi pratade väldigt mycket killar och sådär så hon 

var ju väldigt öppen och berättade om sitt privata. Det var lite ’okej, du vet att jag 

är 16?’” 

Hanna berättar att hon sedan, när hennes första kontaktperson sade upp sitt uppdrag, blev 

introducerad för en ny kontaktperson som hon genast klickade med, och som senare kom att 

betyda otroligt mycket för henne. Även där kontaktpersonsinsatserna inte har fungerat som 

det var tänkt, har ungdomarna inte gett upp utan försökt igen eller som i Anjas fall tagit sig 

igenom det som var mindre bra och kommit ut starkare på andra sidan. Varifrån ungdomarna 

fått denna styrka kan bero på och jämföras med meningsfullheten (Antonovsky 2005) i den 

insats de deltagit i. De har redan fått motivationen i och med Perrongens personals stöd och 

sammanhangsskapande, fått veta att de som ungdomar medverkar i insatsen för sin egen skull, 

för att komma vidare med livet. Har motivationen likväl tänts där, kan den vara svår att släcka 

och försvinner inte av ett hinder i form av en felmatchad kontaktperson. 
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5.2.3 Personalens kompetens  

Då Perrongen är unikt i sitt sätt att arbeta, finns ingen direkt litteratur att hänvisa till gällande 

relationen mellan ungdomar och den insatspersonal som inte är kontaktpersoner, då 

personalen i så relativt liten utsträckning varit en del av insatsen. Även om det är 

kontaktpersonerna som fått högsta betyget av ungdomarna, har även Perrongens personal 

omnämnts i varma ordalag. En av ungdomarna berättar om hur Perrongens personal skiljer 

sig, till det bättre, från andra myndigheter: 

”det jag tror var väldigt bra med Perrongen var att allt, innan Perrongen så hade 

all min kontakt med myndigheter och skola och så vidare präglats av vad dom på 

nåt sätt dömt mig till och tvingat på mig.. […]när jag började med Perrongen så 

kände jag att dom hade en väldigt öppen attityd, att dom respekterade mig, och 

det som var chockerande då, vid den tidpunkten det var att när det var ändå en ett 

slags utbyte, samarbetade inte jag, då samarbetade inte dom.” Andreas 

Och flera berättar om personalens genuina intresse för ungdomarna och hur det går för dem. 

Anja beskriver det så här: 

”man märker på dom att när man är där att dom verkligen.. dom bryr sig 

verkligen och dom får lite av en personlig relation till en. Det är inte liksom helt 

bara yrkesmässigt, utan det finns något annat bakom också. Och det.. det tror jag, 

jag tror att de höll det på en bra nivå också. Att det blev inte för mycket åt varken 

det ena eller det andra hållet.” Anja 

 

Vid flera tillfällen nämns Perrongens och personalens metodik som något värdefullt och 

kreativt, som har hjälpt ungdomarna både kommunicera med sin omgivning och förstå sin 

situation vilket har hjälpt dem engagera sig i insatsen. Antonovskys begrepp begriplighet 

(2005) lyser här igenom, personalen vet precis på vilket sätt och med vilka metoder de ska 

illustrera ett problem eller en situation för att ungdomen ska kunna relatera till och förstå 

innebörden av det. 

Flera ungdomar nämner den pall som Perrongen använder för att illustrera ungdomens tillvaro 

i positiva ordalag, som något som hjälpte dem få ett annat perspektiv på sin situation. Robin 

berättar: 

”hemmet var ett ben, skolan var ett, fritid var ett och det tredje kommer jag inte 

ihåg.. Jo mående kanske det var. […] ’fritiden’ var längst tror jag (skratt). ’Jag’ 

var minst tror jag för jag har inte brytt mig om mig själv jag har brytt mig om 

vänner och så. Nej ’skolan’ var mindre, ’hemma’ var väl normalt. Så stolen stog 

väl inte helt stadigt” Robin 
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Hanna och Elsa berättar i sin tur berättar om personalens påhittighet och hjälp i ett 

försök till kommunikation med föräldrarna: 

”Jag kommer ihåg nån gång när jag mådde jättedåligt, då var jag på väg att 

brista i gråt, jag är inte sån som gråter inför andra, men då tog en kille på 

Perrongen fram några dockor i en låda. ’Nu visar du hur du känner’ och så skulle 

jag visa med dom där dockorna hur jag kände, hur det påverkade mitt liv, massa 

såna saker. Det var ett starkt minne för det hjälpte faktiskt väldigt mycket. Och 

mamma fick se; ’titta på den här dockan nu’ och ’den här dockan ser ut så här’ 

och pratade med mamma. Det var väldigt lärorikt.” Hanna 

Och för Elsa en strategi för att få ut något av nätverksmötena: 

”på dom här nätverksmötena så brukade vi typ sitta och bråka mest, jag och mina 

föräldrar, det var ju liksom tjafs mellan oss. Dom bara påpekade allting dåligt 

som jag hade gjort och jag påpekade allting dåligt som dom hade gjort. Sen så 

bestämde vi att ’nu ska vi inte säga några dåliga saker, nu ska vi bara fokusera 

på positiva saker på nätverksmötena’ för det blev så mycket tjafs och vi blev bara 

sura på varandra. Sen efter det så, det tyckte jag faktiskt hjälpte ganska mycket 

om man fokuserar bara på positiva saker än på det dåliga som hade hänt.” Elsa 

Det blir i citaten tydligt hur viktigt det är för ungdomarna med struktur och hanterbarhet, med 

begriplighet (Antonovsky 2005) och att skapa resurser i familjen där de inte finns, samt att 

motivera genom att illustrativt beskriva vad som är fel, hur det kan bli bättre och på vilket sätt 

man ska nå dit.  

5.2.4 Det handlar om mig  

För att kunna känna att insatsen är meningsfull (Antonovsky 2005) kan det vara av vikt för 

ungdomarna att själva få påverka insatsen utformning och få en känsla av kontroll över 

situationen. Risken är annars att ungdomarna får medverka i ett program som inte är utformat 

och anpassat efter vad som passar dem, och därav ett sämre resultat av insatsen. En fråga om 

huruvida ungdomarna fick påverka den insats de medverkade i, fick i de flesta fall svaret att 

även om ungdomarna inte kunde påverka själva ramen för insatsen, kunde de ändå vara med 

och bestämma vad som skulle ske och när, speciellt i möten med kontaktpersonerna men även 

Perrongens övriga personal. De frågade om förslag gällande aktiviteter: 

”jag vet att dom frågade mig om intressen och sådär, för hundarna vet jag var nåt 

väldigt stort. Dom vet jag att jag ville ha med mig, att jag ville gå på 

hundpromenader. Det handlade ändå om jag, mig” Hanna 

Kollade av att ingenting gjordes mot ungdomarnas vilja: 
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”Ja de frågade alltid först om det var ok. Ah allt gick genom mig, de fick inte göra 

nånting utan att fråga.” Stella 

Och gav alternativ till och perspektiv på en ohållbar situation: 

”Alltså det enda jag gjorde, att påverka så, det var väl vad jag och 

kontaktpersonen gjorde men annars hade vi mötena på Perrongen och då fick jag 

ju själv typ säga vad jag ville och det var ju antingen skola eller nånting annat att 

göra på dagarna, jobb eller nånting, praktik, då valde jag ju skola även om det 

gick i skolan som det gjorde. Men jag påverkade lite i alla fall.” Robin 

En känsla av att ha blivit tillfrågad, att ha getts en röst i en annars relativt tvingande situation 

verkar ha haft stor betydelse för ungdomarna, och inte minst visat dem att de har förmågan att 

ta tag i sitt eget liv där det i andra fall finns en risk att en extern utförare kommer in och tar 

över och styr upp vilket väl kan tänkas hända vid till exempel en MST-insats (Andrée 

Löfholm et al. 2009). Där är det snarare fokus på nätverk och att snabbt, sex månader jämfört 

med Perrongens två år, hitta en lösning på ett beteendeproblem vilket är en direkt motsats till 

vad Spencer (2006) beskriver som kärnan i ett positivt utfall av en kontaktpersonsinsats; att 

inte försöka förändra eller förbättra, utan bara finnas där för ungdomen. Det verkar kunna 

finnas en viss mening med att ge ungdomarna tid att finna sig tillrätta i insatsen, att säga sitt 

och utforma insatsen individuellt.  

5.2.5 Familjens stöd under insatsen 

Forsberg & Wallmark (1998) beskriver hur man, eftersom individer hela tiden påverkas av sin 

omgivning, även måste inkludera omgivningen i individers insatser. Även Littell et al. (2005) 

och Andrée Löfholm et al. (2009) lyfter fram vikten av inkluderandet av familj och nätverk i 

insatsen för att förebygga återfall efter avslutad insats. Respondenterna fick under insatsen 

olika mycket stöd av de nära. De berättar: 

”det hände flera gånger att min pappa bara gick ut därifrån, för det tog 

jättemycket på honom och jag var lite kaxig. Jag brukade bara säga vad jag tyckte 

och kände utan att bry mig om vad andra tyckte om det.” Stella 

”dom har nätverksmötena gav också någonting, eftersom att det liksom, det var 

där mina föräldrar var med och det blev som någon slags medling mellan mig och 

mina föräldrar så det har ju också hjälpt” Elsa 

 

Men långt ifrån alla hade familjen eller föräldrarna med sig under resans gång. Flera av 

respondenterna berättar om distanserade föräldrar, om en förälder med mer fokus på sig själv 

än sitt barn:  
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”Alltså hon var ju där men jag vet inte hur mycket hon var engagerad egentligen. 

Men utåt så var hon väl det till 100 %. Men innerst inne vet jag inte. […] Jag har 

märkt det mer och mer nu senaste tiden, men man kände att hon var där mer för 

sitt mående istället för mitt så jag vet inte” Robin 

Och en berättelse om den labile brodern som ensam styrde och ställde i föräldrarnas frånvaro 

och bristande empati: 

”Jag kan förstå honom idag, det är inte lätt att vara 20 år och ta hand om sin 

lillasyster som dessutom fick mens mitt i allt, det var jättejobbigt för honom, men 

man ska ju fortfarande inte slå nån. Och inte sitta och ljuga för socialen. Då hade 

jag hamnat i kontaktfamilj. [...] Jag hade ont i magen ständigt. Han kunde komma 

och gå hur han ville. Mamma visste att jag inte tyckte om honom och ändå så 

kunde hon bjuda in honom. ’Ja men det är fortfarande min son’, ’ja men du vet att 

han är dum mot mig’ ’ ja men han är ju inte det varje dag’” Hanna 

Det är svårt att säga att det gått bättre eller sämre för någon av ungdomarna, men kanske är 

det så att ungdomarna utan familjestöd både haft en längre och fortfarande har en lång väg 

kvar till ett stabilt liv på alla fronter. 

5.3 Efter insatsen 

5.3.1 En plats att fylla  

I FoU-rapporten (2003) beskrivs en rutin kring avslutandet av insatser. Rutinen innefattar de 

mål ungdomarna satt upp tillsammans med Perrongen i början av insatsen och den tidpunkt då 

dessa är uppfyllda, samt ungdomarnas ålder och mognad som en bidragande faktor vid 

avslutandet. Frågan till respondenterna kring denna rutin har fått varierade svar, och rutinen 

har uppfattas olika i olika fall. En ungdom berättar om ett naturligt avslut: 

”Det fasades faktiskt ut ganska naturligt. Jag behövde inte lika mycket och det 

blev naturligt, och dom märkte att jag inte behövde lika mycket stöd som innan 

och jag tror att sista halvåret kanske vi bara träffades då och då och sen 

avslutades det” Elsa 

Detta bör vara så nära ett idealiskt avslut man kan komma; när ungdomen känner att han eller 

hon är färdig, inte behöver hjälpen mer. Men inte alla känner likadant. Hanna beskriver hur 

hennes mognad och huruvida hon var redo eller inte hade mindre med saken att göra: 

”Sen var dom ju väldigt noga med det här, att när du fyller 18, då är det slut. […] 

Det var sorgligt, jag hade nog velat ha ett år till. Jag kände det. För att när jag 

fyllde 18, då får man ju gå ut på krogen. […] Jag förstod inte vad jag hade gått 

igenom förrän jag var där, 17-18. […] Då kunde jag verkligen dricka bara för att 

bli av med mina känslor. Det var inte kul. Där hade jag velat ha nån, ’hur mår 

du? Är du redo för att festa?’ för det var jag nog inte riktigt.” Hanna 
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Ytterligare en av ungdomarna som inte heller var redo för att avsluta insatsen hittade ett sätt 

att förhala avslutet. 18-årsgränsen som gällde för Hanna ovan tycks här inte vara gällande: 

”Alltså vi har ju förlängt hela tiden, kanske inte för att jag behövt hjälpen, men 

för att jag inte ville förlora kontakten med henne. […] Så nu sa dom att nu är du 

21 år, nu får du inte det här längre. Jag brukade ju hela tiden hitta på 

anledningar att.. […]alltså jag bara babblade på en massa skit för att jag ville att 

dom skulle förlänga det ett halvår. […] Nu har det ju varit slut i en och en halv 

månad och vi har träffats nyss. Jag kan ju träffa henne när jag vill. Eller ja, hon 

får ju inte lön för att träffa mig, men.. Men jag har sagt till henne att ”du får inte 

skaffa nån ny..”” Stella 

 

Det är svårt att göra någon slags tolkning av avslutsprocessen då den sett så pass olika ut för 

ungdomarna, och frågan om hur man från Perrongens sida kan garantera ett bra avslut står 

obesvarad. Det verkar som att avslutet är en individuell bedömning där de mest talföra har 

lättare att få förlängd insats. Det starka band som skapas mellan kontaktperson och ungdom - 

det Arvidsson och Andersson Bangura (2003) visar på härstammar ur frivillighet, 

ömsesidighet och tilltro - torde för ungdomen vara, om inte farligt så i alla fall kritiskt, att 

avsluta utan en försäkran om att någon annan vuxen finns där och fångar upp. 

5.3.2 Familjen efter insatsen 

Som nämnts tidigare spelar familjen enligt Littell et al. (2005) och Andrée Löfholm et al. 

(2009) en viktig roll inte bara under insatsen utan även vid det för framtiden förebyggande 

arbetet som krävs för att motverka återfall. I de flesta av ungdomarnas fall har kontakten med 

familjen stärkts avsevärt under insatsen vilket de mer än gärna berättar om: 

”Perrongen hjälpte väl på nåt sätt att starta en dialog med mina föräldrar, för 

innan Perrongen så pratade vi knappt. Så efter Perrongen så kunde vi ju prata på 

ett annat sätt, och det fanns ett förtroende från båda hållen, dom litade mer på 

mig och jag litade mer på dom.” Andreas 

Uppmärksammas bör här Andreas väldigt väl formulerade insikt; det är inte bara ungdomen 

som ska förändras och gå att lita på, utan det är en ömsesidig relation mellan ungdom och 

familj där tilliten måste fungera på båda håll. I enlighet med Öquist (2003) kan man säga att 

balansen i förhållandet, i familjesystemet, har återställts, de har varit tillräckligt öppna för att 

ha tagit emot energi utifrån och välkomnat en förändring. Även andra ungdomar beskriver 

relationen till vänner och familj som antingen återställda eller bättre än de var innan, med en 

bit kvar att gå på vissa håll. 
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Andra ger ett mer tvetydigt svar, och även om det går bättre motsvaras inte en fullgod 

familjesituation: 

”Vi kan gå ut och äta på restaurang och han ringer mig ganska ofta, jag är 

förvånad, sådär ’tja syrran, är det bra med dig?’. Och så länge han är glad är jag 

glad. […] vi ringer innan vi träffas så man vet om det har hänt nånting i hans liv, 

är det nåt speciellt som har hänt eller har han blivit av med jobbet. Man är 

förberedd. Så ska det inte va, det är ju sorgligt men det är som det är. Han är 

speciell.” Hanna 

”Nu har det vänt helt, nu har man bra kontakt med pappa men mamma bråkar 

man med hela tiden. Jag bor hemma hos mamma, har kontakt med lillebror och 

så. Så. Men den ser bra ut faktiskt, mycket bättre än det gjorde då, i början.” 

Robin 

 

Kanske är det just ungdomarna, som inte haft och har samma stöd hemifrån, som i högre grad 

antingen återfallit till viss del i gammalt beteende och fortfarande är i kontakt med det 

umgänge som innan var en stor beståndsdel i ungdomens negativa beteendemönster. Kanske 

är det även de som inte gått att nå för studien. Insatstiden nämndes tidigare som en faktor som 

också kan spela in i utfallet, varför inte familjen kan tillskrivas hela ansvaret för 

förebyggandet av återfall.  

5.4 Hälsa idag 

På det stora hela taget mår ungdomarna idag bättre än de gjorde under åren de medverkade i 

Perrongens insats. Trots att de kommit lång väg har däremot många av dem fortfarande 

mycket att jobba med, både gällande omgivning och omständigheter i livet, men också det 

fysiska och psykiska måendet. För några av dem har förståelsen för vad de varit med om 

kommit i efterhand och krävt både tanke och energi: 

”Jag har haft ångest i perioder, varit väldigt deppig men ändå väldigt glad 

(skratt) så det har varit upp och ner. Men idag, nu det senaste, under hösten, så 

har jag mått väldigt väldigt dåligt för då har ju allt det här som jag trängt bort ett 

tag kommit över mig. […] men det är under dom senaste veckorna jag har börjat 

bearbeta väldigt mycket saker också och det har gjort att jag faktiskt mår bra nu, 

nu tycker jag att jag mår bra. […] Och med den här insikten har jag också blivit 

av med den här ångesten, det känns som att ångesten har skapats för att jag har 

tryckt bort så mycket saker.”” Elsa 

”För att när jag fyllde 18, då får man ju gå ut på krogen. Och jag tror att mina 

känslor, att allting kom då. Jag förstod inte vad jag hade gått igenom förrän jag 

var där, 17-18.” Hanna 
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”Jag har mycket demoner i huvet, mycket som jag tänker på. Mycket, inte som jag 

vill göra ogjort, men jag vill veta ’gjorde jag fel eller gjorde jag rätt, kan jag göra 

nåt åt det där?’. Det är mycket sånt.” Viktor 

 

Lagerberg & Sundelin (2000) beskriver den positiva självbilden som en friskfaktor stark nog 

att bidra till motverkandet av riskfaktorer hos eller runt ett barn. Under intervjuerna menade 

de flesta av respondenterna att de ändå hade en relativt bra självbild. På vissa ställen lyser 

dock annat igenom, och vittnar om en strävan att hitta rätt, att hitta sig själv: 

”när det gäller min kropp och hälsa så mår jag dåligt, och jag har matproblem, 

jag tycker jag är tjock ibland och då vill jag inte äta, det sitter i huvudet, och 

ibland kan jag gå och köpa tio chokladkakor och vräka i mig. ’Varför gjorde jag 

det här?’ [...] Jag är korväxt, jag är ganska deprimerad ibland […] Ibland så 

tänker jag ’förtjänade jag det här? Varför skulle jag bli adopterad och hamna i 

den här familjen? Kunde jag inte hamna i Angelina Jolies liksom (skratt). Men jag 

mår ju mycket bättre, det gör jag ju såklart. Men jag är inte återställd riktigt.” 

Hanna 

”nu försöker jag bara balansera mitt liv med vem jag är och det här med att vara 

lite som man ska vara också men ändå kunna släppa lös den här personen inom 

mig som jag har trängt bort.” Elsa 

 

Att medverka i en insats som Perrongens betyder inte att man vid avslutstiden är 

friskförklarad eller färdig, utan följer verkar ett arbete bestående av att jobba med sig själv 

och sin relation till andra följa. Som Viktor beskrev det: 

”Just nu är det bara träning, jag har mycket att lära. Jag är som en ung Luke 

Skywalker. Jag har kraften, det är bara att ta fram den.” Viktor 

Perrongen bidrar dock till ett stort steg i rätt riktning, och att de ungdomar som medverkat i 

insatsen höjer den till skyarna verkar inte vara en slump. För att använda Öquists (2003) ord 

är balansen i nätverket återställd, vi har anpassat oss till de nya situationerna och det 

salutogena kretsloppet fullföljts. 
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6 Diskussion 
Sammanfattningsvis är det en mycket positiv bild av Perrongen som av informanterna målats 

upp under intervjuerna. Gemensamt för samtliga är att det går bättre nu än när ungdomarna 

var aktuella för insatsen, och förutom några felsteg på vägen har de helt tagit avstånd från sitt 

gamla, utmanande beteende. De flesta ser sitt bättre liv idag som en direkt följd av Perrongens 

insats, och såg Perrongen som något nödvändigt, välkomnande och stärkande.  

Kontaktpersonerna ses som den del av insatsen som haft störst inverkan på ungdomarnas liv. 

Matchningen mellan kontaktperson och ungdom är det som haft störst betydelse, men också 

att ha en vuxen nära som inte är en förälder, någon som lyssnar och finns där. Något som 

också lyfts fram är det faktum att kontaktpersonen har ett perspektiv utifrån som varit 

värdefullt i förändringsarbetet. 

Även om nätverket, och då framförallt familjen, haft viss betydelse under insatsen finns ingen 

önskan om större involvering av nätverket i insatsen. Några av respondenterna pratade om 

föräldrarnas del i insatsen i väldigt positiva ordalag, men majoriteten ville inte ha mer och 

flera till och med mindre föräldramedverkan.  

6.2 Metoddiskussion 
Med en kvalitativ metod eftersträvas ett djup och en känsla i studiens resultat, vilket vid ett så 

pass litet urval som var aktuellt i detta fall försvårar överförbarheten till andra studier. Det är 

även svårt att på detta lilla urval dra några säkra slutsatser som kan förväntas vara något annat 

än en slump varför resultatet endast kan antas relatera till det för studien specifika urvalet.  

När det gäller aktuell intervjuguide finns det flera beröringspunkter som kan ha kommit att 

påverka resultatet av studien. Även om testintervjuer genomfördes finns en osäkerhet kring 

huruvida guiden fångade det väsentliga i ungdomarnas berättelser och även hur väl det 

överensstämde med valda frågeställningar. Vid önskan om att få ut så mycket som möjligt av 

intervjuerna kan kärnan och helheten lätt ha gått förlorad i detaljer, även om detta undveks i 

största möjliga mån genom generella, övergripande frågor med enbart vissa mindre 

djupdykningar där det setts som relevant. Samma sak gäller tolkningen av intervjumaterialet. 

Frågornas följdordning kan också ha varit ofördelaktig. Hade man istället använt sig av en 

kvantitativ insamling skulle man ha undkommit intervjuareffekten på materialet, se mer om 

detta senare. Den kvantitativa enkäten kan även den ifrågasättas, trots att dess betydelse för 

studien var ringa. Den kan ha varit förvirrande för respondenterna, det är svårt att vara säker 

på hur användarvänlig den var och ifall den avlästes på rätt sätt. 
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6.2.1 Bortfallsanalys 

Eftersom det av sekretesskäl var Perrongens personal som tog den inledande kontakten med 

ungdomarna fanns det vissa svårigheter att följa den listordning som lottats fram inför valet av 

respondenter. Då personalen endast kunde söka upp ungdomarna i mån av tid, uteblev de som 

var svårare att få tag på och urvalet blev således mer av ett bekvämlighetsurval (Bryman 

2002). 

Då samtycke till uppföljning inhämtades först vid avslutandet av fullgången insats, föll de 

som avbrutit insatsen i förtid bort vilket kan ha snedvridit resultatet åt det positiva hållet. 

Information som varför en ungdom väljer att avsluta Perrongens insats i förtid fångades inte 

upp, och resultaten speglar således enbart de ungdomar som insatsen lämpats bäst för. 

Värdefull kritik har gått förlorad som kan vara svår att införskaffa på annat håll. Enligt 

Spencer (2006) har det för ungdomar som avbrutit en kontaktpersonsinsats inom tre månader 

från insatsens start, uppmätts en nedgång i självförtroende gentemot innan insatsens början. I 

utvärderingen av insatsen skulle dessa avhoppande ungdomars svar kunnat ge ytterligare en 

dimension till resultatet. 

Det kan ha varit något i insatsen avhopparna inte var bekväma med, att det hände det något 

under insatsens gång som påverkade ungdomarna negativt. Hur gick det för de ungdomarna 

sedan? Alla nämnda faktorer, och säkert ännu fler, hade kunnat påverka resultatet av 

utvärderingen negativt. 

För vissa av ungdomarna gick kontaktuppgifter inte att finna av okänd anledning. En hypotes 

är att de inte längre är bosatta i Uppsala eller av något skäl har dold kontaktinformation. 

Kanske är det dessa ungdomar det gått sämre för; att de är utan telefon eller rent utav bostad, 

och att de av den anledningen inte står att finna. Några av ungdomarna ville heller inte längre 

delta i uppföljningen, även om de sagt ja vid insatsens avslut. Även här går det endast att 

spekulera kring anledningarna. En gissning är att de ungdomar som har fallit tillbaka i sitt 

tidigare beteende inte vill att detta ska uppdagas. En annan är att man har klippt banden till 

Perrongen, kanske för att man känner sig färdig med den delen av livet eller att man inte vill 

röra upp tankar och känslor rörande insatsen.  

Något som också är värt att notera är att det, trots större andel män som deltar i Perrongen, 

mestadels var kvinnor som deltog i studien. Detta kan visserligen bero på slumpen under 

lottningen. En annan teori är att det i högre grad är kvinnor som tackar ja till att delta, kanske 
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för att de har en mer positiv bild av insatsen eller att insatsen haft mer positiv effekt på 

kvinnor.  

Vidare kan man fråga sig om ifall de som det gått bra för efteråt ser på Perrongen i mer 

positivt ljus. De tillskriver Perrongen den aktiva ingrediensen i förändringen medan det i 

själva verket kan ha legat i dem själva att styra upp sin situation, att det var en period som 

skulle gått över med eller utan Perrongens inverkan.  

6.2.2 Intervjusituation 

Fyra av intervjuerna genomfördes som tidigare nämnt i en av Perrongens 

övernattningslägenheter. Några av ungdomarna hade varit där under tiden för insatsen och 

hade i huvudsak positiva minnen av platsen, vilket kan tänkas ha haft viss inverkan på 

intervjun. En möjlighet är att den bekanta omgivningen hade en lugnande inverkan på 

respondenten som känner sig bekväm i den välbekanta lägenheten. Detta kan i sin tur att gjort 

respondenten lättare öppnade upp sig och gav ärliga svar. Dock måste man även se även till 

motsatsen, att det kan ha funnits negativa känslor förknippade till lägenheterna som gjorde 

respondenten mer inbunden och därför gav mindre uttömmande svar. 

6.2.3 Intervjuareffekter 

Bryman (2001) beskriver effekten intervjuaren kan ha på respondenternas svar. Bland annat 

kön, etnicitet och social bakgrund tycks påverka utfallet, samt, oavsett tidigare egenskaper, en 

vilja från respondentens sida att ge en positiv bild av sig själva att eventuella negativa 

händelser, egenskaper eller resultat utesluts och resulterar i en skevhet i resultatet av studien. 

Vad som också kan tänkas påverka situationen är det sätt frågorna ställs på, att de varit öppna 

och inte slutna, hur mycket utrymme som lämnats för respondenten att styra samtalet och hur 

mycket tillfälle som givits för respondenten att tänka efter. Att som intervjuare fånga upp 

underliggande meningar och ställa följdfrågor är också av stor vikt, och känslan under 

intervjun och under analysen av materialet vittnar om en positiv intervjusituation för 

respondenten. Övning är något som Kvale & Brinkmann (2009) benämner som det som gör 

en intervjuare bra på sin uppgift. Då jag är en nybörjare på intervjuande kan jag bara hoppas 

att jag förmedlat det förtroende och den atmosfär som gynnar situationen. 

Då vi var två som genomförde intervjuerna ställs man mot det faktum att resultatet kunde sett 

annorlunda ut om det varit samma person som genomfört alla intervjuer och haft liknande 

effekt på respondenterna.  
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6.3 Övergripande diskussion 
Utvärderingar av den multisystemiska terapin (MST) ett par år efter avslutad insats har visat 

att många ungdomar som medverkar i programmet har återfallit i sitt gamla beteende (Andrée 

Löfholm et. al. 2009). För Perrongens ungdomar ser det däremot mer positivt ut. Vad är det 

som påverkar utfallet? Det finns en stor skillnad i tid, MST ger inte ungdomarna mer än ett 

halvår på sig att förändra sitt beteende, medan Perrongens ungdomar har minst två år, ofta 

längre. Perrongen menar att ungdomarna behöver lång tid på sig att ”skolas in” i insatsen och 

lära känna sin kontaktperson. De ungdomar vi intervjuat har till och med ur Perrongens 

synvinkel gått lång tid på Perrongen, haft kontakt med sin kontaktperson längre. Det finns en 

möjlighet att tiden är en avgörande faktor när det kommer till beteendeförändring hos 

ungdomar, vilket vid flera tillfällen skymtat i resultatet.  

Spencer (2008) lyfter även fram vikten av utbildade kontaktpersoner, men utfallet i 

Understanding the mentoring process between adolescents and adults var inte lika positivt 

som det från Perrongen, trots Perrongens icke utbildade kontakter, och trots att Spencer på 

förhand hade valt ut de mest lyckade paren kontaktperson - ungdom. Perrongens 

kontaktpersoner kan mycket väl haft lättare att sätta sig in i ungdomarnas perspektiv då de 

själva hade snarlik uppväxt, och detta kan vara den mest avgörande faktorn i Perrongens 

insats. Spencer (2008) ser det positiva i utbildade mentorer när det gäller förmågan att 

studiemotivera ungdomarna, vilket kan tänkas ofta är ett av målen hos ungdomarna även hos 

Perrongen. Om personalen inte är utbildad – hur säkerställer man att till exempel ett skol-mål 

uppnås? Frågan är om kontaktpersonens närhet i sig uppmuntrar ungdomen till att göra gott, 

att anstränga sig och att betygen därmed blir bättre, men för detta finns ingen garanti.  

MST och Perrongen skiljer sig också åt när det gäller tillvägagångssättet. Inom MST har 

ungdomen ingen kontaktperson eller dylikt som stöd, någon att reflektera över insatsen 

tillsammans med. Det kan istället tänkas att ungdomen lämnas ganska ensam i 

förändringsprocessen och att MST med det blir allt för lösningsfokuserat. Det är en möjlighet 

att Perrongen lyckas bättre för att de har just kontaktpersonen, att ungdomen har chansen att 

hela tiden reflektera över insatsen och dess verkan på ungdomen som person. Behandlingen 

för MST fortgår i 4-6 månader. Om man ska se till Perrongens tidslinje är man då fortfarande 

inne i den så kallade anknytningsfasen
6
, man utforskar vad man har att jobba med framöver 

under insatsens gång och motiverar ungdomen. Det kan vara naivt att tro att man ska bli 

                                                           
6
 Information från en introduktion till Perrongen i ett samtal med Pia Sandqvist 1/12-2011, då hon förklarar de 

olika faserna under behandlingstiden. 
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färdig med en hel insats på 4-6 månader. Det tycks, om man ser till tidigare utvärderingar av 

de båda insatserna där det väger över positivt för Perrongen, som om det är av vikt att en 

insats måste pågå längre tid för att vara verksam, eller att det i alla fall finns någon annan 

professionell instans som fångar upp ungdomen vid insatsens avslut för att kunna säkra en 

hållbar utveckling. 

Enligt den tidigare utvärderingen av Perrongen (FoU 2003) var det ungdomens ålder och 

mognad som påverkade tidpunkten för avslutandet av insatsen, samt att ungdomarna, eftersom 

man jobbar med så pass tydliga mål, är förberedda på att avslutandet är i antågande. Trots det 

var det flera av ungdomarna i studien som kände en stor ensamhet och nedstämdhet efter 

insatsens slut vilket kan ha något att göra med det faktum att flera av ungdomarna sade sig 

vara ovetandes om målen för insatsen under insatsens gång. Frågan är om man blickar framåt 

för att försöka förutse eventuella hinder som ungdomarna inom en snar framtid kan komma 

att stöta på, eller om man bara ser den tid som varit och de mål som under insatsen gång 

uppnåtts.  

6.4 Implikationer för forskning och praktik 
En mer noggrann utredning vid anlitande av kontaktperson skulle vara en fördel när det gäller 

att sålla bort dem som inte är seriösa med sitt åtagande och exempelvis bara är ute efter 

extrapengar. Trots att ingen av ungdomarna lyfter det som något som ligger på Perrongens 

ansvar, är det flera av dem som under insatsen mött kontaktpersoner dåligt lämpade för den 

sortens arbete. Å ena sidan kan det vara just matchningen mellan ungdom och kontaktperson 

som inte fallit väl ut, å andra sidan personer som anställts av Perrongen som istället borde 

nekats. Att se över rutinerna kring anlitandet av kontaktpersoner är en god idé, även om man 

har en metod man tycker fungerar väl. Det har fastställts som en potentiellt positiv sak att 

kontaktpersonerna inte är just utbildade, men då bör det på ett effektivt sätt gå att fånga upp 

personer som inte är lämpade för arbetet.  

 

Rutinen kring avslutandet av ett uppdrag kan också med fördel ses över. Då ungdomarna 

introduceras för Perrongen och mål sätts upp, bestäms även en tid för avslutandet av insatsen. 

För vissa har denna tid varit fast och absolut, för andra har den gått att skjuta upp, fördröja. 

Kanske borde man se över hur man beslutar vem som behöver mer hjälp och stöd och vem 

som är redo för ett liv utan kontaktperson, för att göra lika i alla situationer. Huruvida man 
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själv ska kunna påverka avslutet kan diskuteras, och även hur man ska undvika att de som 

behöver fortsatt hjälp men inte skriker högst ska slippa falla mellan stolarna.  

En rekommendation kan vara att se över eventuella samarbeten med professionella instanser 

som kan ta över där Perrongens insats tar slut. Kanske en psykolog att förespråka där 

ungdomen har mycket kvar att arbeta med istället för att släppas vind för våg. 

 

För att i en framtida uppföljning inte tappa de ungdomar som redan tidigt i insatsen hoppat av, 

kan ett bra tillvägagångssätt vara att fråga ungdomarna om medverkan i uppföljning i början 

av insatsen istället för vid avslut. Rösterna om varför ungdomar hoppar av är viktiga för att 

kunna se även hur de ungdomar som hoppat av insatsen under tidens gång resonerade kring 

Perrongen. Värdefull information gällande utvecklingen av Perrongen som insats finns i 

ungdomarnas röster kring vad som gjorde att de inte fullföljde insatsen, kanske var det något 

som inte fungerade och som skulle kunna göras bättre. Det finns en möjlighet att ungdomarna 

påverkades av faktorer utanför Perrongens kontroll, men det kan vi inte veta innan vi frågar. 

Många viktiga röster har uteblivit på grund av att frågan om uppföljning endast ställs i slutet 

av en insats. För framtiden önskas bättre framförhållning för en mer heltäckande uppföljning 

och utvärdering av insatsen.  

 

Familj och nätverk viktigt – men tappa inte ungdomen på vägen. I senaste utvärderingen av 

Perrongen redovisades en önskan från föräldrarna gällande att bli mer involverade i sina barns 

behandling. Sedan dess har Perrongen reviderat sin arbetsplan och till planen tillfört bland 

annat familjesamtal och föräldrastöd. I nuvarande studie uppfattas inte längre viljan, från 

ungdomarnas sida, till mer familjeorienterat arbete. I nuläget är det snarare tvärt om, att vissa 

ungdomar känner att insatsen borde fokusera mer på dem snarare än lägga fokus på familj och 

omgivning i lika hög grad. Perrongen visar på en flexibilitet att utifrån brukare och anhöriga 

förändra och förbättra insatsen, men måste vara noggranna med att inte göra det på bekostnad 

av ungdomarna. Här finns en stor möjlighet att ta tillvara rösterna från de ungdomar som 

medverkat i studien och forska vidare i hur man ska lägga upp arbetet på ett sätt som gynnar 

både nätverksarbete och ungdomens plats i centrum för insatsen. 

”det är verkligen vuxna människor som vill att man ska bli det bästa man kan bli, 

oavsett vilka förutsättningar man har.” Anja 
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Bilaga 1 - Enkät 
 

Kryssa i det alternativ som stämmer bäst med din situation. Vill du lägga till övrig information finns 

utrymme för detta i slutet av enkäten. 

Tack för din medverkan! 

 

1. Är du man eller kvinna? 

 Man 

 Kvinna 

2. Ålder? _____ 

3. Etniskt ursprung? 

Mamma: ___________________ 

Pappa:      ___________________ 

4. Har du en stadig partner? 

                 Ja                         Nej 

5. Hur ser din boendesituation ut? 

 Sambo med stadigvarande partner 

 Ensamboende 

 Bor med föräldrar 

 Bor med en vän/vänner 

 Annat ______________________________________________________________________ 

5. Vad stämmer in på din vardagssysselsättning? 

 Studerar på högstadienivå 

 Studerar på gymnasienivå 

 Studerar på universitetsnivå 

 Studerar en yrkesutbildning 

 Arbetar 

 Arbetslös 

 Annat ______________________________________________________________________ 

6. Inkomst? 

 Ingen inkomst 

 Studiestöd 

 Lön 
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Bilaga 1 - Enkät 

 

 Försörjningsstöd 

 Annat _____________________________________________________________________ 

 

7. Hur gammal var du när insatsen Perrongen påbörjades? __________________________________ 

8. Hur kom du i kontakt med Perrongen? ________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

8. Hur kände du inför insatsens start? 

 Positiva känslor 

 Neutral 

 Negativa känslor 

8. Hur länge varade insatsen?__________________________________________________________ 

9. När avslutades Perrongen i ditt fall?___________________________________________________ 

10. Fullföljde du hela Perrongen? 

  Ja  Nej 

12. Har du haft någon insats eller något stöd efter att Perrongen avslutades? 

  Ja  Nej 

Om ja, vilken/vilka? __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Övriga kommentarer _________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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Bilaga 2 - Intervjuguide 
 

Innan insatsen:  

 

 

 

 

 

Insatsen utformning: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livet efter insatsen: 

 

 

 Hur var ditt liv innan Perrongen? 

 Skälen till Perrongen? (kriminalitet, 

alkohol/droger, umgänge, 

skolproblem, hemmaproblem) 

 Hur såg ditt nätverk ut? 

 Hur var relationen med nätverket? 

(föräldrar, släkt, vänner, andra 

vuxna) 

 

 Hur såg insatsen ut för dig? 

 Vad skulle hjälpen leda till, som du 

förstod det? 

 På vilket sätt fick du påverka 

insatsens utformning?  

 Kände du dig förstådd? 

 Litade du på Perrongens 

medarbetares kompetens?  

 Kan du beskriva relationen till 

kontaktpersonen?kompetens? 

 Är det någon speciell del i 

Perrongens arbete som gett dig 

mer? Vad och varför? 

 Vad har varit mindre 

bra/meningslöst? 

 Hur kom det sig att du slutförde 

insatsen? 

 Hur engagerade var dina föräldrar? 

 Vilken betydelse hade det för dig? 

 Hur fungerade ditt nätverk med 

kontaktpersonen? 

 Hur påverkade KP din 

familj/nätverket? 

 

 Hur ser kontakten med din 

kontaktperson ut idag? 
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Bilaga 2 - Intervjuguide 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hur ser du på insatsen idag: 

 

 

 

 

 

 

 

Hälsa idag: 

 

 

 

 

 

 Hur ser din familjekontakt ut idag? 

 Berätta hur din självkänsla 

utvecklats sedan du avslutade 

Perrongen? 

 Hur självständig känner du dig? 

 Känner du dig trygg idag? 

 Du och din kontaktperson 

utvecklade en ganska nära relation, 

hur har det påverkat ditt sätt att 

knyta an till nya/befintliga personer 

i din omgivning? 

 Om du har någon annan person i 

din närhet nu, som fyllt rollen 

kontaktpersonen hade, berätta om 

er kontakt. 

 Hur förändrades relationen till dina 

föräldrar? 

 Hur förändrades ditt nätverk? 

 

 Vad minns du som din starkaste 

upplevelse under perioden? 

 Har du fått någon insikt eller aha-

upplevelse efter att insatsen 

avslutades? 

 Om du skulle berätta för någon som 

just blivit inskriven på Perrongen 

vad det handlar om, vad skulle du 

säga då? 

 Skulle du önskat mer/mindre 

medverkan av föräldrar/nätverk? 

 

 Hur mår du idag? 

 Vad får dig att trivas och må bra? 

 På vilket sätt har Perrongen haft del 

i ditt mående idag? 

 Finns det något särskilt som har 

hänt i ditt liv sen Perrongen 

avslutades som du vill dela med dig 

av? 
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Bilaga 2 - Intervjuguide 

 

 

 

 

 

 I enkäten svarade du att du 

dricker alkohol, varför gör du 

det? 

 Hur skulle ditt nätverk fungera 

idag, om du fick problem?

 


