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Sammanfattning      

Studiens fokus ligger på sociala nätverkets betydelse för personer med beroendeproblematik 

och psykisk ohälsa. Syftet med studien är att undersöka hur sociala nätverket skapar 

förutsättningar för känsla av sammanhang och upplevelser av utanförskap. Så här skulle vi 

vilja beskriva sociala nätverk med egna ord: ”Utan varandra är vi ingenting och vi alla 

behöver någon att bry oss om”. När en individ är socialt utsatt blir de sociala nätverken ännu 

mer nödvändiga. Studien bidrar till ökad förståelse för hur det kan vara att vara socialt utsatt 

och vilka svårigheter en individ kan möta i sina dagliga liv och vikten av stödjande relationer 

för att underlätta tillvaron, känna välbefinnande och motverka utanförskap. Studien är baserad 

på intervjuer med gäster från frivilligorganisationernas träffpunkter.    

  

 

Nyckelord: psykisk ohälsa; beroendeproblematik; socialt nätverk; träffpunkt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

 
The study's focus is on the social network for people with addictions and mental illness. 

The study aims to investigate how social network creates conditions for the sensibility of 

coherence and experiences of exclusion. So here we would like to describe social networks in 

our own words: "Without each other we are nothing and we all need someone to care about." 

When an individual is socially vulnerable will be the social networks even more necessary  

The study contributes to the understanding of how it is to be socially vulnerable and what 

difficulties an individual may face in their daily lives and the importance of supportive 

relationships to facilitate life, experience well-being and prevent alienation. The study is 

based on interviews with guests from the NGO (Non-Governmental Organization) meeting 

points. 

 
 

   

 

Keywords: mental health; addictions; social network; meeting place  



 
 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

1 Inledning ......................................................................................................................... 1 

1.1 Syfte och frågeställningar ............................................................................................. 1 

1.2 Avgränsningar ............................................................................................................... 2 

1.3 Disposition .................................................................................................................... 2 

2 Bakgrund ........................................................................................................................ 3 

2.1 Presentation av verksamheterna .................................................................................... 3 

2.1.1  Träffpunkt 1 .............................................................................................................. 3 

2.1.2 Träffpunkt 2 ............................................................................................................... 4 

2.1.3 Träffpunkt 3 ............................................................................................................... 4 

2.1.4 Privat Boende ............................................................................................................. 4 

2.2 Begreppsförklaringar .................................................................................................... 4 

3 Teorier ............................................................................................................................. 5 

3.1 Social nätverksteori ....................................................................................................... 5 

3.2  Teorin om känsla av sammanhang (KASAM) ............................................................. 5 

3.2.1 Generella motståndsresurser(GMR) och livssektorer ................................................ 6 

3.3 Stigmateorin .................................................................................................................. 6 

4 Tidigare forskning ......................................................................................................... 8 

4.1 Primära och sekundära nätverks betydelse ................................................................... 8 

4.2 Missbruk i förhållande till sociala nätverk .................................................................... 9 

4.3 Stigmatisering ............................................................................................................. 11 

4.3.1 Social isolering och psykisk ohälsa ......................................................................... 11 

4.4 Kunskapslucka ............................................................................................................ 11 

5 Metod ............................................................................................................................ 12 

5.1 Urval och datainsamlingsmetod .................................................................................. 12 

5.2 Metodanalys: Abduktion ............................................................................................. 13 

5.3 Validitet, Reliabilitet och Generaliserbarhet ............................................................... 14 

5.4  Begränsningar ............................................................................................................ 15 

5.5  Etiska överväganden .................................................................................................. 16 

6 Resultat ......................................................................................................................... 17 

6.1 Presentation av informanter ........................................................................................ 17 

6.2 Sociala nätverk ............................................................................................................ 18 

6.3 Uppväxt ....................................................................................................................... 20 

6.4 Livssituation ................................................................................................................ 22 



 
 

6.5 Identitet ....................................................................................................................... 23 

6.6 Utanförskap ................................................................................................................. 24 

7 Avslutande diskussion    ............................................................................................... 26 

7.1  Sammanfattning av resultat i förhållande till syfte och frågeställningar  ................... 26 

7.2  En övergripande diskussion av resultat i förhållande till teori och tidigare forskning 

 ........................................................................................................................................... 27 

7.3  Implikationer för forskning och praktik ..................................................................... 29 

8 Referenslista ................................................................................................................. 31 

9 Bilagor ........................................................................................................................... 34 

Bilaga 1 ............................................................................................................................. 34 

Bilaga 2 ............................................................................................................................. 35 

 



1 
 

1 Inledning  

Människans ”hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, 

inte endast frånvaro av sjukdom och funktionsnedsättning” enligt WHO:s 

definition(WHO, 2015). Människans hälsa formas i ett samspel mellan individen och dess 

omgivning. En vanlig förklaring till varför vissa människor behåller sin goda psykiska hälsa 

och klarar svåra utmaningar bättre än andra brukar vara deras känsla av sammanhang. En 

annan förklaring kan vara deras sociala nätverk. Dessa nätverk kan bestå av nära 

familjemedlemmar eller bekanta. Men alla människor har inte ett socialt nätverk till sitt 

förfogande. Människor som är i störst behov av det har minst tillgång till ett socialt 

nätverk.  För att en människa ska må bra behöver den känna delaktighet och kunna påverka 

sitt liv. Delaktigheten i det sociala livet har i sin tur också stor påverkan på känslan av 

sammanhang (KASAM), vilken är en så viktig hälsofaktor i det att den ger en upplevelse av 

kontroll och inflytande – något som är i sig hälsofrämjande. (SOU 2000:91)  
  

Runt 790 000 svenskar har ett omfattande missbruk och är beroende av sinnesstimulerande 

substanser såsom alkohol och narkotika, däribland smärtstillande och lugnande medel 

(Bergstedt, 2012/13: So290) Missbruk klassas enligt Världshälsoorganisationen (WHO), som 

en sjukdom som äventyrar både den individuella och sociala utvecklingen av relationer. 

Dessutom räknas missbruk som ett folkhälsoproblem. Personer som har ett missbruk eller 

beroende samt en psykiatrisk störning eller sjukdom är en extra utsatt grupp med åtta gånger 

högre dödlighet än normalgrupp. (Västra Götalandsregionen, 2015a) Personer med psykisk 

ohälsa är allmänt mer utsatta och sårbara för missbruk, dels därför att risken att utveckla en 

beroendeproblematik då är högre och dels för att påföljderna kan bli mycket svårare då det 

föreligger samverkan mellan missbruk, psykiatriska problem och funktionshinder. En 

fjärdedel av patienterna som söker hjälp inom psykiatrin har ett pågående missbruk. Av de 

personer som lider av bipolär sjukdom eller schizofreni riskerar hälften att utveckla ett 

missbruk. När det gäller alkohol- och narkotikamissbrukare, så har mellan 40 och 60 % av 

dem även en psykiatrisk sjukdom. (Västra Götalandsregionen, 2015b) Personer med psykisk 

ohälsa och beroendeproblematik lider således av psykiatrisk samsjuklighet eller har med 

andra ord en dubbeldiagnos. Detta innebär att personer med psykisk ohälsa och 

beroendeproblematik utgör en extra utsatt grupp, vilken är i behov av mer hjälp och stöd. 

Psykiatrisk samsjuklighet är ett komplicerat och svårlöst socialt problem, då den ena 

problematiken kan orsaka eller förvärra den andra. (Västra Götalandsregionen, 2015a)  
 

Vi vände oss till frivilligorganisationernas träffpunkter för att komma i kontakt med personer 

med psykisk ohälsa och beroendeproblematik, då dessa personer vänder sig dit. Särskilt 

intresserade vi oss för på vilka sätt som det sociala nätverket på dessa ställen kunde vara en 

arena för att utveckla generella motståndsresurser, känsla av sammanhang och upplevelser av 

stigma. Vårt intresse för dessa personer grundar sig i att deras problematik inte lyfts upp så 

ingående inom utbildningen på socionomprogrammet, samt att vi inte så ofta kommer i 

kontakt med den här typen av personer eller frivilligorganisationer. Detta har bidragit till vår 

nyfikenhet på just dessa klienters egna upplevelser och erfarenheter av det sociala nätverket. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar  

 

Studien syftar till att beskriva hur sociala nätverk ser ut och dess betydelse för personer med 

beroendeproblematik och psykisk ohälsa, samt hur dessa nätverk ger förutsättningar 

för individernas känsla av sammanhang och eventuella upplevelser av stigma.  
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 Hur ser personernas primära och sekundära sociala nätverk ut?   

 På vilka sätt tycks de sociala nätverken ge förutsättningar för personernas känsla av 

sammanhang?  

 På vilka sätt tycks de sociala nätverken bidra till deras eventuella upplevelser av 

stigma? 

1.2 Avgränsningar 

Studien är baserad på individernas perspektiv, men slutsatserna kommer dras på gruppnivå.  

Studiens avsikt är inte i strikt mening att operationalisera känsla av sammanhang hos enskilda 

individer utan att diskutera relationerna mellan sociala nätverk och känsla av sammanhang. 

1.3 Disposition 

Efter denna inledning följer ett kapitel om bakgrund, i vilket en presentation av 

verksamheterna och centrala begrepp för studien redogörs för. Här ges en överblick över det 

studerade ämnet och varför vi valt att utforska detta närmare. Sedan kommer ett kapitel om 

teorier kring sociala nätverk, KASAM, generella motståndsresurser och livssektorer samt 

stigma. Detta är viktiga teoretiska referensramar som vi har funnit passande till studien utifrån 

nämnda syfte och frågeställningar. Därpå följer ett kapitel med tidigare forskning för att ge en 

bild av vad som har studerats inom området och den kunskapslucka vi ämnar att fylla. I 

metodkapitlet redovisas hur urvalet av informanter har gått till, datainsamlingsmetod, vilka 

metodologiska utgångspunkter och vilken analysmetod som använts. Här återfinns även 

resonemang kring studiens validitet, reliabilitet, generaliserbarhet och begränsningar samt 

etiska överväganden. Följt av detta kommer resultatet att presenteras i förhållande till de 

teoretiska referensramar som valts. I diskussionen kommer en sammanfattning av resultatet 

och en övergripande diskussion om resultatet i förhållandet till teori och tidigare forskning, 

samt till sist en reflektion avseende implikationer för forskning och praktik inom socialt 

arbete. 
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2 Bakgrund  

 

Myndigheter som t.ex. Folkhälsomyndigheten har den officiella målsättningen att befrämja 

hälsa för hela befolkningen (Folkhälsomyndigheten, 2015). Viktiga förutsättningar för att 

kunna uppnå detta är att människor ges möjlighet att vara socialt delaktiga och engagerade i 

samhälleliga händelser. Därför är det viktigt för samhället att främja skapandet av socialt 

stödjande miljöer för individen i civilsamhället; det kan då handla om t.ex. 

frivilligorganisationer som ger medmänskligt stöd till människor i behov av hjälp. Det är 

således viktigt att förutsättningar finns till att bryta isolering, att ge alla människor möjlighet 

att delta i en social gemenskap och att det finns strukturer som hjälper individen om han eller 

hon har hamnat i en svår kris. Vår studie kommer bland annat fokusera på hur 

frivilligorganisationernas verksamheter jobbar med stödjande miljöer d.v.s. syftar till att öka 

personernas generella motståndsresurser. Till dessa stödjande miljöer räknas även det privata 

boende som – tillsammans med övriga verksamheter i studien – kommer att presenteras 

nedan. 

 

Människor med låg social delaktighet och låg tillit löper betydligt högre risk för psykisk 

ohälsa jämfört med människor som litar på andra och är socialt delaktiga (SOU 2000:91). 

Kontakten mellan människor är även av stor betydelse för att hålla ihop grupper och 

samhällen. Den enskildes bristande sociala nätverk utgör ett problem för denne i form av 

ensamhet, isolering och utanförskap men kan samtidigt också medföra ett samhällsproblem i 

form av marginalisering, minskande tillit människor emellan och social desintegration. Det 

sociala nätverket har således betydelse för individens psykiska och fysiska hälsa. 

   

Vi har valt att belysa vikten av sociala relationer för individers välmående och känsla av 

sammanhang och utgår från individers egna perspektiv. Denna studie avser att öka vår 

förståelse för socialt utsatta människor och för hur goda och stödjande relationer kan påverka 

den enskildes hälsa och välmående. Vidare avser den att ge inblick i hur social delaktighet 

motverkar ensamhet, utanförskap och isolering som i sin tur förebygger samhälleliga problem 

i form av folkhälsoproblem, marginalisering och andra negativa konsekvenser. Informanterna 

i denna studie kommer från tre verksamheter som bedrivs av frivilligorganisationer och ett 

boende som tillhör ett privat bolag. Uttrycket ”träffpunkt” används i uppsatsen som en 

gemensam benämning för dessa olika verksamheter. Träffpunkt används också i syfte att 

behålla anonymitet. 

2.1 Presentation av verksamheterna  

Verksamheterna valdes på grund av att de riktade sig till vår målgrupp och på olika sätt kunde 

bidra till ett socialt sammanhang dit vår målgrupp kunde vända sig till. Detta gjorde 

verksamheterna relevanta för vår studie. De verksamheter som beskrivs nedan är ett sätt för 

kommunen att uppfylla socialtjänstens krav på samverkan med andra samhällsorgan, 

organisationer och andra föreningar som det står i 3 kap 4, 5 § § SoL.  

2.1.1  Träffpunkt 1  

Träffpunkt 1 är ett ställe dit hemlösa, personer med psykisk ohälsa och beroendeproblematik 

samt andra socialt utsatta människor vänder sig. Dessa människor kan vara socialt utsatta, 

sårbara och därmed i behov av stöd och hjälp från samhället. Denna verksamhet utgår i sin 

policy från KASAM – d.v.s. känsla av sammanhang – och fokuserar på det friska och det som 
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behöver styrkas. Dessutom handlar det för träffpunkt 1 om att se hela människan utifrån både 

ett fysiskt, psykiskt, andligt och ett existentiellt perspektiv. Inom verksamheten handlar det 

konkret om att bryta isoleringen för den enskilda människan och skapa ett sammanhang för 

individen att vara i. Denna verksamhet arbetar för att lindra akut nöd bland sina besökare. 

På träffpunkt 1 erbjuds målgruppen hjälp med sociala behov och basala behov såsom mat, 

sömn, kläder, dusch- och tvättmöjligheter. De har även en lotsverksamhet som ett 

samverkansprojekt med ansvarig kommun, genom vilken besökarna får stöd och hjälp i deras 

kontakt med sociala myndigheter.   

2.1.2 Träffpunkt 2  

Träffpunkt 2 har huvudinriktning mot äldre, ensamma, arbetslösa, sjukskrivna och människor 

med psykiska besvär. Denna verksamhet fokuserar mest på gemenskap. Träffpunkt 2 har 

restaurang- och caféverksamhet. Där blir sociala behov och basbehov såsom t.ex. mat 

tillgodosedda. Träffpunkt 2 är en plats dit besökarna kan vända sig för lugn och ro, för 

förtroliga samtal, skapande grupper samt studiecirklar.  

2.1.3 Träffpunkt 3  

Träffpunkt 3 erbjuder hjälp med sociala behov och basbehov såsom mat, sömn, posthantering, 

kläder, dusch- och tvättmöjligheter. Denna verksamhet hjälper även personer till 

rehabilitering, samt bistår med stödpersoner eller ledsagare till sjukhus och domstol. Denna 

verksamhets vision är inte bara att mätta magar utan även att bygga förtroendefulla relationer 

med sina besökare, för att kunna ge dem långsiktig hjälp så att de kan återintegreras i 

samhället. 

2.1.4 Privat Boende   

Det privata boendet är ett boende för vuxna personer med beroendeproblematik och psykisk 

ohälsa. Boendet är en kommunal insats. I anslutning till de boendes lägenheter finns 

gemensamma lokaler där de fikar och gör aktiviteter tillsammans med personal. De boende 

får hjälp med sociala och basala behov såsom mat, sömn, posthantering, handling och 

städning. Personalen på boendet (s.k. boendeassistenter) och de andra boende står för den 

sociala gemenskapen. 

2.2 Begreppsförklaringar   

I studien kommer begreppen beroendeproblematik, psykisk ohälsa, social utsatthet och 

sociala nätverk att förekomma. Därför vill vi tydliggöra vad vi menar med dessa 

begrepp. Psykisk ohälsa kan vara allt från psykisk sjukdom till psykiska besvär som stör 

välbefinnandet och påverkar ens vardag. I studien innefattar psykisk 

ohälsa framförallt neuropsykiatriska diagnoser/psykiska funktionshinder såsom autism, 

ADHD, Tourettes syndrom, ångest- och psykossjukdomar, och 

schizofreni. Beroendeproblematik kan handla om missbruk av antingen alkohol, narkotika, 

tabletter eller blandmissbruk som är en kombination av dessa. Med social utsatthet menas en 

sårbar livssituation, vilken kan medföra att personens eller gruppens framtidsmöjligheter och 

möjligheter att få en någorlunda trygg livssituation hämmas. Med sociala nätverk menas både 

primära och sekundära nätverk.   
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3 Teorier  

Teoretiska utgångspunkter för denna studie är social nätverksteori, teorin om känsla av 

sammanhang (KASAM), generella motståndsresurser samt stigmateorin. Dessa teoretiska 

utgångspunkter har valts på grund av att de har relevans för studiens syfte och 

frågeställningar. 
 

3.1 Social nätverksteori  

Social nätverksteori handlar om att se individen i förhållande till den grupp han eller hon 

tillhör. Individer förenas genom ett sammansatt nätverk av sociala relationer, där en del har 

direkt kontakt med varandra och andra har det inte. Relationerna individer emellan i nätverket 

kan se olika ut och ha olika innehåll; individerna inom nätverket kan ha olika 

funktioner. Inom det sociala nätverket sker en socialiseringsprocess där individer övertar de 

åsikter, normer och regler som gäller i den grupp de tillhör. Ett normalt nätverk brukar vara 

22-25 personer med fem till sex personer i varje undergrupp och individen har regelbunden 

kontakt med de flesta i nätverket. Kontakterna är positiva och känslomässigt engagerande 

och relationerna är ömsesidiga. (Klefbeck & Ogden, 2003, 62ff) 

  

Det finns två typer av nätverk: primärt och sekundärt nätverk. Till det primära nätverket hör 

umgängeskretsen av föräldrar, syskon, släkt, vänner och grannar. Det sekundära nätverket 

präglas i stället av mer professionella relationer. Nätverken påverkar förutsättningarna att 

klara av belastningar och påverkar därmed individernas tillvaro. Inom social nätverksteori 

brukar det talas om bra och dåliga nätverk. Ett bra nätverk ger känslomässigt stöd, 

information och praktisk hjälp samt bistår individen i händelse av svåra påfrestningar. Att 

leva i ett dåligt socialt nätverk innebär däremot att basala behov av trygghet, kärlek, 

bekräftelse och identitet inte blir tillgodosedda. (ibid.) De sociala nätverken är även av stor 

betydelse för individers upplevda känsla av sammanhang och generella motståndsresurser. 

3.2  Teorin om känsla av sammanhang (KASAM)  

Forskning visar tydligt att människors känsla av sammanhang – som förkortas KASAM – har 

betydelse för hanteringen av svåra och stressande situationer. Sociologen Aaron Antonovsky 

(2005) menar att en människas hälsa beror på hans eller hennes grad av KASAM. En 

människa är aldrig helt frisk eller helt sjuk, utan han eller hon befinner sig alltid någonstans 

mittemellan dessa två ytterligheter. Graden av friskhet bestäms utifrån de tre beståndsdelarna i 

KASAM: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Om individen upplever dessa tre 

aspekter av KASAM blir han eller hon motståndskraftig mot de negativa effekterna av stress. 

Begriplighet handlar om i vilken utsträckning individen upplever sig förnuftsmässigt kunna 

förklara inre och yttre händelser som sker. En individ behöver struktur och regelbundenhet i 

sitt liv för att må bra; med andra ord behöver individen kunna förutsäga händelser och kunna 

förklara överraskande moment. Hanterbarhet handlar om vilka resurser som individen 

upplever att han eller hon har i sig själv och i sin omgivning (som t.ex. anhöriga, Gud, 

läkaren) för att hantera motgångar, exempelvis då omvärlden ställer krav på individen eller då 

olyckliga händelser inträffar. Meningsfullhet handlar om att individen upplever delaktighet, 

medverkan och engagemang i livets utmaningar. (Antonovsky, 2005, 44ff) 

 

Höga värden på begriplighet innebär att individen förväntar sig att de händelser som han eller 

hon kommer att möta i framtiden är förutsägbara, eller att – om de skulle komma som 
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överraskningar – de går att ordna eller förklara. Död, krig och misslyckanden kan inträffa men 

en människa som upplever hög grad av begriplighet i denna bemärkelse kan göra sådana 

upplevelser greppbara. Höga värden på hanterbarhet innebär att individen inte känner sig som 

ett offer under omständigheterna eller tycker att livet är orättvist.  

Den motivationsskapande beståndsdelen meningsfullhet handlar om områden som 

har betydelse för individen i kognitiv och emotionell mening. Höga värden på meningsfullhet 

innebär att individen alltid förstår och hittar ”rätt” resurser. Meningsfullhet är den viktigaste 

aspekten av KASAM; utan den infinner sig inte några över tid bestående upplevelser av 

begriplighet eller hanterbarhet. Den näst viktigaste aspekten är begriplighet, vilken följs 

av hanterbarhet eftersom den aspekten är beroende av begriplighet för sin egen existens. De 

tre beståndsdelarna ska inte ses som separata enheter eller företeelser, utan det är i själva 

samspelet dem emellan som KASAM uppstår. Karakteristiskt för individer med låg KASAM 

är att de upplever sig vara ”olycksfåglar”, vilka anser sig vara ständigt otursförföljda 

och tenderar att skylla t.ex. psykisk ohälsa på dålig uppväxt, bristfälliga nätverk eller 

bristande stöd från omgivningen. Individer med hög KASAM upplever i stället att de har 

ett starkt socialt nätverk och de uppvisar även ett preventivt förhållningssätt när det gäller den 

egna hälsan. (ibid.)    

3.2.1 Generella motståndsresurser(GMR) och livssektorer  

Generella motståndsresurser(GMR) är biologiska, materiella och psykosociala faktorer som 

ger styrka att klara av stressorer(livets utmaningar). Exempel på detta är socialt stöd, kunskap, 

god självkänsla, pengar och kulturell stabilitet. Generella motståndsbrister(GMB) är 

motsatsen till GMR. Alla stressorer som stärker KASAM placeras in under GMR och alla 

stressorer som försvagar KASAM går in under GMB. Individers upplevda känsla av 

sammanhang (KASAM) påverkas av den trygghet och det stöd som ett socialt nätverk ger. 

Det sociala nätverket utgör en generell motståndsresurs så till vida att det förstärker 

individens förmåga att t.ex. hantera stressorer, d.v.s. krav från omgivningen som på ett eller 

annat sätt medför en påfrestning i individens vardag. En individ som har god tillgång till den 

generella motståndsresurs som ett bra socialt nätverk utgör har bättre förutsättningar att skapa 

ordning och reda i sin tillvaro, vilket i sin tur motverkar ohälsa. Antonovsky nämner fyra 

grundläggande livssektorer: känslor, de nära relationerna, den huvudsakliga sysselsättningen 

och existentiella frågor (som kan aktualiseras av t.ex. nära anhörigas död, personliga 

misslyckanden eller ensamhet). Om en individ inte upplever att en eller flera av dessa 

livssektorer är värda att lägga ned sitt engagemang i, är detta ett tecken på låg grad av 

meningsfullhet i individens liv – och därmed i förlängningen på låg KASAM. (ibid., 51ff) 

Betydelsen av primära nätverk (d.v.s. de nära relationerna) och sekundära nätverk (som den 

huvudsakliga sysselsättningen i regel medför) är som synes stor i teorin om känsla av 

sammanhang och generella motståndsresurser. För personer som är stigmatiserade så kan 

betydelsen av sociala nätverk, känsla av sammanhang och generella motståndsresurser bli 

ännu viktigare för att kunna klara av sin vardag och sin situation. 

3.3 Stigmateorin  

Personer med beroendeproblematik upplever ofta att de är nedvärderade och stigmatiserade, 

därför är Goffmans(2003) stigmateori intressant att undersöka. Goffmans (2003) stigmateori 

är en socialpsykologisk teori som förklarar samspelet mellan ett avvikande beteende och det 

omgivande samhällets sätt att reagera. En individ som uppvisar ett avvikande beteende 

nedvärderas i omgivningens syn på honom eller henne; individen blir stigmatiserad och ses 

som okunnig, oduglig eller rentav funktionshindrad. Det normala samhällets attityder och 
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åtgärder mot den stigmatiserade är välkända: godhjärtade sociala insatser med fokus på att 

mildra eller kompensera för exempelvis en svår uppväxt. Stigmatiseringen blir ett problem i 

samband med att omgivningen ställer krav på den avvikande individen. Lyckas individen inte 

leva upp till kraven kan han eller hon börja avskärma sig i sitt utanförskap, för att skydda sin 

integritet och kunna känna sig som en normal människa fastän andra betraktar honom eller 

henne som annorlunda. Individen i fråga har då ett stigma, men mår själv inte särskilt dåligt 

på grund av det. (Goffman, 2003, 14) Detta leder till en skillnad mellan den skenbara 

identiteten – d.v.s. hur individen uppfattas av omgivningen – och den verkliga, självupplevda 

identiteten. För att ta sig ur detta dilemma och ge en sammanhängande innebörd av sin 

situation, kan det hos individen uppstå ett behov av att få berätta sitt livs historia eller ge en 

förklaring till hur tidigare svårigheter har lett till den nuvarande situationen. (ibid., 120) En 

påtaglig skillnad mellan skenbar och verklig identitet enligt ovan kan alltså innebära en låg 

KASAM hos individen, vilken då alltså kan komma till uttryck t.ex. i form av ett behov av att 

– inför andra och inför sig själv – förklara sin situation. 

 

De sociala avvikarna kan även vara människor som har ett slags öppen kollektiv förnekelse 

och vägran gentemot den sociala ordningen. Sådana avvikare tar inte tillvara på de 

möjligheter som ges av samhället och de visar öppet sitt förakt för de välanpassade 

medborgarna. Den sortens avvikare kan ses som representanter för den bristande 

funktionsförmågan hos samhällets motivationsmekanismer. (ibid., 155f) Detta slags social 

avvikelse representerar då inte på samma sätt en låg KASAM hos individen, i den mån som 

den kollektiva förnekelsen gentemot det normala samhället inte medför en skillnad mellan 

skenbar och verklig identitet enligt ovan. Individen kan då ha ett socialt nätverk som ger en 

känsla av sammanhang, fastän detta nätverk befinner sig vid sidan om det normala samhället. 

 

En individ kan utnyttja sitt stigma för att få ”sekundära vinster”, genom att ursäkta sig för den 

otur han eller hon har drabbats av. Sekundära vinster kan vara att slippa ta itu med sina 

tillkortakommanden, alla besvikelser, allt som den vill skjuta på framtiden och alla obehagliga 

plikter i sociala livet. För att bli accepterad enligt de normala förväntningarna måste dock 

individen vara beredd att leva upp till vissa kanske smärtsamma krav, i stället för att avskärma 

sig från det sociala ansvaret. (ibid., 17f) I vissa fall kan den stigmatiserade känna att han eller 

hon är ensam med sin problematik och att världen är emot honom eller henne. I andra fall kan 

den stigmatiserade känna att andra med samma stigma är sympatiskt inställda medmänniskor 

som delar hans eller hennes bild av omvärlden och bekräftar att han eller hon är ”normal”. 

Ibland kan de andra med samma stigma även ge vägledning och moraliskt stöd, så att 

individen därmed kan få hjälp att hantera sitt stigma. (ibid., 28) Beroende på hurdant den 

avvikandes sociala nätverk är, kan alltså såväl graden av begriplighet som graden av 

hanterbarhet – d.v.s. olika aspekter av KASAM – vara olika hög hos honom eller henne.  

 

Det är inte alla slags avvikande beteenden som blir stigmatiserande, utan endast sådana som 

skiljer sig från de normer för ”rätt” beteende som finns i samhället. Goffman nämner två typer 

av stigma: den första är stigma relaterat till synbara brister i den personliga karaktären och 

den andra är stigma relaterat till ras eller nation. (ibid, 10ff) I opersonliga kontakter mellan 

främlingar är stereotypa föreställningar av varandra vanliga, men när främlingarna kommer i 

närmare kontakt med varandra ersätts ofta stereotyperna av sympati, förståelse och en mer 

verklighetsnära bedömning av varandras personliga egenskaper. (ibid., 60) Därför är det 

troligt att ju mer en stigmatiserad individ umgås med ”normala” människor, desto mindre 

stigmatiserad kommer han eller hon att känna sig (ibid., 119). Det är alltså troligt att 

individens upplevelse av stigma – och därmed individens KASAM – påverkas av hurdant 

hans eller hennes sociala nätverk är. Om det sociala nätverket präglas av ”normala” 
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människor, blir sannolikt inte stigmatiseringen lika kännbar som om det sociala nätverket 

främst utgörs av andra avvikande individer. 

4 Tidigare forskning       

I detta kapitel presenterades tidigare forskning gällande primära och sekundära 

nätverks betydelse, missbruk i förhållande till sociala nätverk, stigmatisering, social isolering 

och psykisk ohälsa. Som det tidigare framgick i teorikapitlet så finns det tydliga samband 

mellan sociala nätverk och upplevelser av stigma, det fanns det även i detta kapitel. Både 

nationell och internationell forskning ingick i kunskapsöversikten.  

4.1 Primära och sekundära nätverks betydelse  

Det sociala nätverkets betydelse för hälsa återkom i flera studier. Här kommer en presentation 

av några av dem som har varit relevanta för vår studie. Eftersom de precis som i vår studie 

utgår från sociala nätverk som socialt stöd och dess påverkan individens hälsa och välmående, 

men också att de tar upp exempel på situationer när sociala nätverk inte fungerar såväl på 

grund av t. ex konflikter och hur detta i sin tur påverkar individens hälsa. Skårner (2001) såg 

det sociala nätverket som personcentrerade nätverk vilket innebar att individens relationer till 

andra människor bildade individens sociala sammanhang. Individen föddes in i ett socialt 

sammanhang som bestod av familj och släkt vilka var av stor betydelse för individen. Oavsett 

om individen distanserade sig från personer i sin släkt, kom dessa fortfarande att bevara sina 

roller då blodsbandet hade ett symboliskt värde. En partner var en av de viktigaste 

relationer en individ hade och den enda familje- och släktrelation som individen själv valde. 

Vänskapsrelationer var en annan form av relationer vilka är de mest föränderliga och kan 

påverkas av vändpunkter i livet eller uppbrott. Eftersom vänner hade olika funktioner och 

förväntningar så måste individen underhålla vänskapsrelationer för att kunna bevara dem. 

(ibid.)   

 

Skårners (2001) syfte var att studera narkotikamissbrukares sociala nätverk och dess betydelse 

i deras liv. Hon gjorde kvalitativa intervjuer med 29 narkotikamissbrukare som hade ett 

pågående eller tidigare missbruk och gjorde även uppföljningsintervjuer. Studien visade att 

utvecklingen av det sociala nätverket var beroende av komplexa interaktioner mellan faktorer 

i själva nätverket, individens nuvarande livssituation och hans eller hennes egna val och 

förmåga att etablera och ta hand om sociala band. Bara ett fåtal av informanterna i denna 

studie hade förhållandevis stora och varierande sociala nätverk. Nätverken bestod ofta av 

viktiga familjemedlemmar och vänner som också använde droger. Dessa nätverk hade i sin tur 

två mönster, det ena mönstret består av svaga band på grund av konflikter, död, skilsmässor 

och andra former av separationer inom nätverket och detta varade över flera generationer. 

Detta andra mönster bestod av nära sammankopplade relationer med extremt starka sociala 

band. Relationer med starka band och som överlevt genom svårigheter stärktes av missbruket. 

Relationer med svaga band blev ännu mer svaga av omständigheterna runt missbruket.  

 

Det sociala nätverket var ständigt i förändring, på grund av olika livshändelser. Det sociala 

nätverket påverkades av stora förändringar såsom skilsmässor, arbetslöshet, pensionering eller 

flytt till annan ort. Skårner (2001) menade att det sociala nätverket ofta är anslutet till 

speciella miljöer och när individen upphör att vistas i miljön så upphörde också 

relationen till det sociala nätverket eftersom de inte längre hade lika mycket 

gemensamt. (ibid.) Majoriteten av informanterna hade svaga länkar till arbetslivet. Det sociala 

nätverket bestod huvudsakligen av vänner och bekanta. Vänner var rekryterade från de sociala 
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arenor som informanterna hade tillgång till. Sociala nätverket för dem som fortfarande hade 

ett aktivt missbruk bestod huvudsakligen av vänner som också använde droger. Informantens 

relation till hans eller hennes barn var speciellt viktigt som drivkraft till förändring. Studien 

visade även betydelsen av att tillhöra en social kontext utanför den närmaste familjen. 

 

Skårner (2001) utgick från att professionella hjälpare fyller en specifik funktion i 

informanternas sociala nätverk. Vi vill undersöka om det kunde vara så för våra informanter. 

Relationerna med professionella kom förmodligen att innehålla dimensioner av hjälp och 

support som informanten uppfattade som svåra att finna eller motta från hans eller hennes 

informella nätverk. Relationen till den professionelle handlar för informanten om tillit och 

förståelse, och informanten behövde inte ”betala tillbaka” för den mottagna hjälpen. Detta 

förutsatte i sin tur att hjälpen och kontakten från den professionelle var äkta, personlig och 

stödjande. 

 

I en teoretisk sociologisk studie av Ferlander (2007) diskuterades begreppet socialt kapital, 

samt dess relevans för hälsan. Begrepp som är återkommande är exempelvis socialt stöd, 

sociala nätverk, tillit och socialt deltagande. Ferlander skrev att sociala relationer kan vara 

såväl positiva som negativa för människor och att dessa hade betydelse för olika 

hälsorelaterade beteenden som t.ex. fysisk aktivitet på fritiden, rökning, missbruk, 

etc. Ferlander lyfte fram att sociala relationer kunde ha en negativ inverkan om de blir 

ansträngda, något som kan skapa konflikter av olika slag. I slutänden kunde detta resultera i 

en försämrad hälsa. Sociala relationer kan också stärka viljan och styrkan hos personer som 

hade psykisk eller fysisk problematik, så dessa i slutänden kunde övervinna sina 

svårigheter. (Ferlander, 2007)   

 

En kvantitativ studie med övergripande data från en hälsoundersökning på den vuxna finska 

befolkning av Nieminen et al.(2010)som kompletterar Ferlanders (2007) undersökning kring 

vilka fysiska och psykiska effekter som det sociala umgänget kan ha, där Nieminen et 

al. (2010) undersökte hur individerna själva uppfattar det egna hälsotillståndet och psykiska 

välbefinnandet. I undersökningen använde Nieminen et al. (2010) faktorerna tillit, socialt 

deltagande samt sociala nätverk för att mäta sambandet mellan socialt kapital och psykisk och 

fysisk hälsa. Resultatet i studien visade att ett högt socialt deltagande, tillit och andra nätverk 

bidrar till ett självupplevt psykiskt välbefinnande, vilket överensstämmer 

med Ferlanders resultat då de undersökningsdeltagare som var fysiskt sjuka upplevde sig 

själva må betydligt bättre än vad deras faktiska tillstånd var då de deltog i sociala 

sammanhang.   

4.2 Missbruk i förhållande till sociala nätverk  

Schäfer(2011) gjorde en djupgående intervjustudie på 12 nyzeeländare som tillsammans med 

sina familjer gick i familjeterapisamtal. Syftet med dessa intervjuer var att förstå sambandet 

mellan familjesamspelet och upplevelser av missbruk. Studier om familjeförhållanden i 

familjer med missbruksproblematik visade att vuxna missbrukare ofta har upplevt en svår och 

smärtsam uppväxt med exempelvis föräldrar med psykisk sjukdom, föräldrar med 

missbruk eller föräldrar som separerat. Avsaknad av trygghet under uppväxten kan vara en 

anledning till missbruk senare i livet. Dödsfall eller övergrepp kan också vara bidragande 

orsaker till missbruk. (Schäfer, 2011) Skårner & Regnérs (2003) har genomfört en kvalitativ 

studie där de intervjuar klienter, klienters kontaktpersoner och personal på ett LVM- hem med 

syfte att kunna kartlägga LVM-vårdade narkotikamissbrukares sociala nätverk och vilken 

betydelse nätverket hade i deras liv. Studien pekar på att relationen till mor- och farföräldrar 
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kunde bli starkare när missbrukande föräldrar var frånvarande; individen kunde finna stark 

känslomässig närhet till den som var närvarande, mer eller mindre oavsett vem den personen 

var. Statens Folkhälsoinstituts (FHI, 2008:28) studie tydde på att det fanns stor instabilitet, 

ovisshet och besvikelse i missbrukarfamiljer, vilket med tiden har lett till försämrad tillit till 

andra.   
 

Relationer tenderade att försämras eller upphöra till följd av missbruk; exempelvis kunde 

separationer, skilsmässor och förlorad vårdnad av barn bli följden (Schäfer, 2011). Skårner & 

Regnér (2003) menade att de sociala nätverken för personer med missbruksproblematik är 

små, bristfälliga och distanserade. Nätverken byttes ständigt då missbrukaren strävade efter att 

finna en miljö där användandet av droger var legitimt. Sådana nätverk bestående av nya 

”vänner” kunde i vissa fall helt och hållet ersätta familjen. Relationerna var då mestadels 

ytliga och kortvariga, eftersom det gemensamma enbart var drogerna. Dessutom slapp 

missbrukaren de krav och emotionella konfrontationer som kunde uppstå inom ramen för 

familjerelationerna.  

 

Olaussens (2008) avhandling handlade om tre intervjuundersökningar som resulterade i 4 

delarbeten som undersökte substansmissbruk och psykisk ohälsa hos två grupper av kvinnor, 

den ena gruppen sökte behandling och den andra var i pågående behandling. Två delarbeten 

var kvalitativa och uppmärksammar hur unga kvinnor sökte sig till behandling och hur de 

uppfattade bemötande och erbjudande av behandling. De två andra delarbetena hade 

kvantitativ karaktär, där den ena beskrev kvinnor som var i behandling på grund av sina 

multipla problem och den andra beskrev om vad det var som förändras över tid hos 

kvinnornas missbruk och levnadsförhållanden samt deras upplevelse av belastning och 

livskvalitet. Studien hävdar att missbrukaren har svårt att klara av långvarig relation med sin 

partner då relationen präglas av missbruket. Olaussens (2008) avhandling visar att 

missbrukaren har svårt att hitta stabila, trygga och sunda relationer och detta är 

enligt Skårner & Regnér (2003) anledningen till att missbrukaren känner sig ensam, 

annorlunda och utanför vilket leder till avståndstagande.  

 

Hawkins och Abrams(2007) utförde en korsstudieanalys med 72 djup kvalitativa intervjuer 

med 39 tidigare hemlösa psykiskt sjuka män och kvinnor som är missbrukare. Alla deltog i 

New Yorks service studie(HYSS), en statlig finansierad studie av psykiskt sjuka vuxna i New 

York City. Hawkins och Abrams(2007) studie undersökte varför missbrukare hade 

förhållandevis små nätverk. En anledning var att familj och vänner hade minskat på grund av 

dödsfall. För missbrukarna i studien var detta en svår upplevelse som bidrog till att de drog 

sig undan. En annan anledning var att missbruket tärde på deras relationer med andra, vilket 

ledde till att familj och vänner drog sig undan. Missbrukarna drog sig undan då de kände att 

familj och vänner började ställa krav på dem, vilket ledde till konflikter och kunde ibland 

även leda till återfall.  
 

De Maeyer et al. (2008) undersökte i en kvantitativ studie en grupp missbrukare och hur de 

upplevde behandlingstiden samt hur de mådde efter behandlingen. Viktiga faktorer för att bli 

drogfria var att det funnits ett socialt stöd för dem, att de känt sig accepterade, värdefulla, 

förstådda, lyssnade på och att de hade blivit visade respekt och ömhet. För missbrukaren var 

det viktigt att ha stabila och trygga nätverk för att hitta drivkraften till att bli drogfri. 

Missbrukarna i studien hade ingen familj eller vänner att vända sig till för att få socialt stöd, 

antingen på grund av att de inte hade någon familj eller hade dålig kontakt med denna p.g.a. 

att familj och vänner hade distanserat sig till följd av missbruket. För missbrukarna blev 

istället vårdarna på behandlingen deras sociala stöd. Det viktiga för missbrukarna var inte 

vem som gav det sociala stödet; i stället var det viktigt att de fick det. Detta överensstämmer 
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med Skårners och Regnérs (2003) uppfattning om att individen kan finna stark 

känslomässig närhet till den som är närvarande oavsett vem den personen var. Även om De 

Mayer et al. (2008) visade att det många gånger är det vårdarna som utgör det sociala stödet, 

så framhåller de ändå att familj och vänner i de flesta fall gav en upplevelse av trygghet och 

var en förutsättning för människors tillfrisknande – inte minst för missbrukare som levde i en 

utsatt situation.    

4.3 Stigmatisering  

Corrigan et al. (1999) beskrev stigma som ett slags fördomar baserade på negativa 

stereotyper och utgick från att stigma inte bara reflekterar ofördelaktiga stereotyper, utan 

också negativa attityder och beteenden från den som 

stigmatiserar. Avison (1996) resonerade kring att sociala nätverk (faktiska och 

uppfattade) ibland tycks förstärka eller ”upprepa” psykiska sjukdomar. Vissa slags sociala 

nätverk kan alltså ibland ha en negativ verkan på människors psyke. Vidare 

menade Avison (1996) att en brist på socialt nätverk tydde på social exkludering och 

förekomsten av stigma. Sayce (2000) utgick från att om människor skulle vara accepterade i 

samhället, skulle de inte vara stigmatiserade och deras sociala nätverk skulle ha en normal 

storlek. Stigmatisering handlar om att en individ eller grupp stämplas med ett stigma. För en 

individ som stämplats som exempelvis ”psykiskt sjuk” infinner sig såväl interna 

konsekvenser (hemligheter, låg självkänsla och skam) som externa konsekvenser (social 

exkludering, fördomar och diskriminering). Utifrån vad Corrigan et al. (1999), Avison (1996) 

och Sayce (2000) tar upp, borde fokus flyttas från mottagaren av stigmat (den psykiatriske 

patienten) till människor eller instanser som orsakade stigmat. Stigmatisering var alltså inte 

enbart ett individuellt problem; det var även ett problem på samhällsnivå. Warren-Findlow et 

al. (2011) menade att en individ som upplevde någon typ av diskriminering eller avsaknad av 

stöd och trygghet i relationen till sin familj eller vänner löpte större risk för att falla in i en 

depression och därefter isolering.  

4.3.1 Social isolering och psykisk ohälsa  

Sambandet mellan psykisk ohälsa och bristande sociala relationer i form av isolering, ångest 

och oro är uppenbara enligt tidigare forskning och nya studier. Personer med psykisk ohälsa i 

form av ängslan och ångest undvek eller var inte i sådan formen att de själva kunde söka 

kontakt med omgivningen och samhället. Omgivningen i sin tur undvek kontakt och relationer 

med personer med psykiska besvär, vilket ledde till en ond cirkel som många gånger var svår 

att ta sig igenom utan professionell hjälp och stöd. (Mental Health Forum, 2015)  

 

Individer med psykisk ohälsa var den mest isolerade gruppen i samhället. En publicerad 

studie från Australien pekade på att två tredjedelar av denna grupp kände sig 

ensamma. Ensamhet i sig skapade stress och påverkade individen mentalt och fysiskt på ett 

negativt sätt. Social isolering som en effekt av psykisk åkomma ledde till mer psykisk och 

somatisk sjukdom och var direkt livshotande om individen inte fick hjälp och stöd i tid. Detta 

på grund av att dessa personer undvek att söka hjälp och gå på behandling, vilket i sin tur 

utsatte dem för ökad risk för att begå självmord. Omgivningen hade här ett ansvar att 

genom attitydförändring öppna dörren för personer med psykisk ohälsa, så att de hade 

möjlighet att ropa på hjälp innan det var för sent. (ibid.)  

4.4 Kunskapslucka  
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Studien avsåg att intervjua gäster på frivilligorganisationernas träffpunkter och de boende 

på det privata boendet. Vi upptäckte att det finns mycket skrivet om hemlösa och hur 

professionella ser på deras livssituation, men vi saknade inblickar utifrån de utsattas egna 

perspektiv. Dessutom saknade vi forskning om den specifika målgruppen i denna uppsats, 

nämligen personer med psykiatrisk samsjuklighet – d.v.s. personer med både psykisk ohälsa 

och beroendeproblematik. Vi vill som nämnts undersöka betydelsen av sociala nätverk och 

dess relation till känsla av sammanhang, generella motståndsresurser samt stigma. Andra 

studier har fokuserat på hemlösas nuvarande situation, men vi har valt att uppehålla oss vid 

individers uppväxt som en viktig faktor. Fastän fokus i denna uppsats ligger på nuvarande 

sociala nätverk, har det för oss framstått som viktigt att ta i beaktande också uppväxt- och 

familjeförhållanden eftersom det visat sig att dessa haft inverkan på informanternas sociala 

nätverk och därmed deras välmående. 

 

5 Metod  

I detta kapitel presenteras våra metodologiska utgångspunkter, hur urvalet av informanter gått 

till, datainsamlingsmetod och analysmetod. Dessutom behandlas studiens validitet, 

reliabilitet, generaliserbarhet, begränsningar och etiska överväganden.   

 

Vi fann att det bästa tillvägagångssättet för att besvara frågeställningarna var att tillämpa en 

kvalitativ forskningsdesign, eftersom uppsatsens syfte handlar om individers subjektiva 

upplevelser och levda erfarenhet (Padgett, 2008, 2). Den levda erfarenheten eller livsvärlden 

är verkligheten som den omedelbart och oreflekterat uppfattas av individen i hans eller hennes 

medvetande, vilket står under påverkan från omvärlden; medvetandet och omvärlden går inte 

enligt detta fenomenologiska synsätt att skilja åt. (Howell, 2013, 56ff) Det är en förståelse av 

individers levda erfarenhet i denna bemärkelse som vi vill uppnå i studien.  

5.1 Urval och datainsamlingsmetod  

Det bästa tillvägagångssättet för att besvara frågeställningarna var att tillämpa en kvalitativ 

forskningsdesign (Trost, 2005, 14f), eftersom uppsatsens syfte handlar om individers 

subjektiva upplevelser och levda erfarenhet (Padgett, 2008, 2). Den levda erfarenheten eller 

livsvärlden är verkligheten som den omedelbart och oreflekterat uppfattas av individen i hans 

eller hennes medvetande, vilket står under påverkan från omvärlden; medvetandet och 

omvärlden går inte enligt detta fenomenologiska synsätt att skilja åt. (Howell, 2013, 56ff) Det 

är en förståelse av individers levda erfarenhet i denna bemärkelse som vi vill uppnå i studien.  
 
Vi använde oss av ”snöbollseffekten”, d.v.s. en typ av bekvämlighetsurval som innebär att 

personer på fältet bistod oss i sökandet efter lämpliga informanter till studien. (Repstad, 

2007, 61) Då en del av klienterna sannolikt inte skulle vilja ställa upp eller 

hade fysiska eller psykiska hinder som skulle kunna göra det svårt för dem att besvara 

frågorna, fick vi hjälp av cheferna på de olika träffpunkterna med att hitta intressanta 

intervjupersoner. Ovilja att delta i vår undersökning kunde ha med deras rädsla för 

myndighetspersoner att göra och att de då kunde tro att vi representerade myndigheter. Andra 

problem av detta slag kunde vara att en del informanter inte var i lämpligt skick för att 

intervjuas eller kunde ha problem med att förstå innebörden i de frågor som ställdes. Platsen 

för samtliga intervjuer har överenskommits med informanter, personal eller enhetschefer. 

Platsen eller lokalen för intervjun har kunnat påverka resultatet och det har varit viktigt för oss 

att informanten kunnat känna sig hemma och bekväm i den nya situation som en intervju är. 
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Nackdelen med att söka informanter via kontakter på fältet är att en mer homogen och 

likasinnad grupp av informanter sannolikt kan ha valts än om vi själva kunnat välja 

informanter mer slumpvis (ibid.). Vår strävan har inte desto mindre varit att informanterna 

skulle vara så olika varandra som möjligt. Detta för att öka chansen att materialet från de olika 

intervjuerna skulle variera, vilket i sin tur skulle leda till en mer mångskiftande empiri att 

arbeta med (ibid., 89). Målet vid urvalet av informanter var också att hitta personer med olika 

kön och ålder.  
 

Vi genomförde åtta kvalitativa intervjuer som tog mellan 60 - 90 min, i en medelstor kommun 

i Sverige. Informanternas boendesituation såg sinsemellan annorlunda ut. Vissa sov ute på 

någon bänk eller i någon trappuppgång, någon på natthärbärge, vissa hade egen lägenhet eller 

bodde på ett boende. Gemensamt för dem alla var att de hade någon form av psykisk ohälsa 

och hade eller har haft beroendeproblematik. De var ganska jämnåriga och alla såg sig själva 

som svenskar. Enhetscheferna på de tillfrågade träffpunkterna kontaktades och blev 

informerade om uppsatsens syfte och frågeställningar. Intervjuerna spelades in via 

bandspelaren på en mobiltelefon, under förutsättning av att informanterna samtyckte till detta. 

Före intervjuerna bestämde vi oss för vem som skulle ha den framträdande rollen under 

intervjun. Den andra intervjuaren fick då anteckna och granska intervjun. När den första 

intervjuaren var nöjd med sina frågor, fick den som hade antecknat täcka in med efterfrågor. 

Detta för att om möjligt uppnå ett större djup i samtalet än vad som vore fallet om enbart en 

intervjuare samtalade med informanten. Under intervjutillfällena utgick vi inte från några 

teorier, utan vi försökte helt och hållet utgå från deltagarnas egna upplevelser då vi under 

intervjun försökte tolka det som sades. Vi använde oss av semistrukturerade intervjuer, 

då vi ansåg att den intervjuformen var den bästa för att uppsatsens frågeställningar skulle 

kunna bli besvarade. Padgett (2008) framhåller att det är viktigt att ställa frågorna i 

ordningsföljd, så att informanten känner sig så bekväm som möjligt. Viktigt innan intervjun 

inleds är att småprata en stund; sedan kan intervjuaren fortsätta med enkla och öppna frågor 

som får informanten att känna att han eller hon kan prata fritt och slappna av. De svårare 

frågorna ställs med fördel en bit in i samtalet, eftersom de kräver mer förtroende från 

informantens sida. Vid slutet av intervjun kan intervjuaren övergå till att småprata igen och 

informanten kan ges tillfälle att ställa sina frågor. (ibid., 107) Intervjuerna transkriberades 

av oss inom några dagar efter det att intervjuerna hade blivit genomförda.  

5.2 Metodanalys: Abduktion  

Intervjuguiden var inspirerad av tre teoretiska utgångspunkter. De valda teorierna var social 

nätverksteori, KASAM-teorin och stigma-teorin. Intervjuguiden utformades med dessa i 

åtanke. Själva intervjuerna genomfördes induktivt så långt som det var möjligt för att 

informanternas egna perspektiv och erfarenheter var centrala för studiens syfte. Genom att 

använda oss av ett abduktivt arbetssätt d.v.s. en kombination av induktiv och deduktiv ansats 

präglad av ett ständigt pendlande mellan teori och empiri så kunde vi utveckla en ny teoretisk 

förståelse. Vi blev även genom detta abduktiva tillvägagångssätt – d.v.s. genom detta 

växelspel mellan teori och empiri – friare än om vi skulle ha arbetat mer utpräglat deduktivt 

eller induktivt. (se Danermark, 2003, 185) Denna nyvunna teoretiska förståelse prövades då 

på nya fall och arbetssättet blev under analysens gång mer deduktivt, vilket ledde till att den 

teoretiska förståelsen blev mer utvecklad. (Patel et al., 2003, 24f) Eftersom intervjuerna 

styrdes av informanternas egna berättelser så blev det svårt att använda sig av valda teorier på 

ett omfattande sätt. Då vi har varit induktiva vid insamling av datamaterial, så har vi funnit en 

ny teoretisk utgångspunkt vilket handlar om generella motståndsresurser. Detta nya teoretiska 

perspektiv underlättade analysen och kopplingen mellan de valda teorierna och empirin. 
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Det är även vår uppfattning att denna abduktiva forskningsansats har underlättat för oss att 

kunna bidra med ny kunskap om t.ex. betydelsen av sociala nätverk till ett annars ganska 

väletablerat forskningsområde som dock hittills mest fokuserat individuella riskfaktorer. 
 

Även om vi arbetade utifrån ett abduktivt tillvägagångssätt så färgades vi av våra erfarenheter 

och av tidigare forskning, vilket innebar att vi inte kunde vara helt förutsättningslösa vare sig 

under intervjun eller vid analysen av data. Risken fanns därmed att vi kunde komma att tolka 

informanternas utlåtanden utifrån våra egna erfarenheter och utesluta tolkningar som kanske 

kunde vara värda att ta under övervägande. Detta kunde i sin tur leda till att den nyvunna 

teoretiska förståelsen stagnerade och enbart blev bekräftad, d.v.s. inte kom vidare till nästa 

induktiva fas i samband med nästföljande intervju. I det abduktiva arbetssättet utvecklades 

som resultat av de induktiva faserna en så kallad ”lokal” teori, d.v.s. en teoretisk förståelse 

endast giltig för just den kontext som vi studerade. En sådan ”lokal” teoretisk förståelse är det 

dock mycket svårt att applicera på någon annan kontext, d.v.s. det är mycket svårt att 

generalisera utifrån den ”lokala” teoretiska förståelse. Styrkan i detta abduktiva 

tillvägagångssätt var ändå att många teoretiska förståelser kunde finnas sida vid sida; 

abduktionen medger en teoretisk pluralism. (jfr Patel et al., 2003, 24f) De teorier vi kom att 

använda oss av i vår analys hade också flera gemensamma nämnare och de samverkade i hög 

grad med såväl varandra som med den induktivt uppkomna ”lokala” teorin. 
 

Vid analysen försökte vi hålla oss på det klara med vad som var vår förförståelse och vad som 

var verkligheten enligt informanternas livsvärld. Vi styrde heller inte intervjuerna med vår 

förförståelse, eftersom det skulle vara informanternas egna upplevelser som studien skulle 

fokusera på. Under den första fasen i analysarbetet skrevs intervjuerna ut och lästes igenom 

ett antal gånger för att hitta koder. Denna fas är utpräglat induktiv och fokuserar på 

vad informanterna vill lyfta fram i sina berättelser. Koder tas fram i form av meningar. Dessa 

koder blir sedan till kategorier i den andra fasen, exempel på kategorier är ”relationer till 

familjemedlemmar”, ”under uppväxten gick livet snett”, ”diskriminerad på grund av 

missbruk” och ”psykisk ohälsa”. I tredje fasen blir kategorierna till teman som 

exempelvis ”sociala nätverk”, ”uppväxt” och ”utanförskap”. I utformandet av kategorierna 

och teman blev analysen alltmer deduktiv. Där skedde även en sammankoppling med de valda 

tidigare redovisade teorierna och med vår förförståelse, vilket resulterade i fem övergripande 

teman: sociala nätverk, uppväxt, livssituation, identitet och utanförskap. Ett viktigt syfte med 

utkristalliserandet av teman är att skapa en överskådlighet över materialet. (jfr Hjerm et al., 

2010, 86ff)   

5.3 Validitet, Reliabilitet och Generaliserbarhet  

Vi strävade vid utformningen av intervjuguiden efter att intervjufrågorna skulle vara av 

relevans för uppsatsens syfte och frågeställningar, samtidigt som de skulle ha anknytning till 

våra valda teorier (se Trost, 2005, 113). Kvalitativa intervjuer syftar inte minst till att få en 

rättvisande förståelse av vad informanten menar med – och hur han eller hon uppfattar - olika 

ord och/eller företeelser. Vi kom därmed att anpassa vårt språk till målgruppen. Vid 

intervjutillfällena undvek vi begrepp som kanske skulle kunna åstadkomma missförstånd eller 

förvirring hos informanterna. Språket skulle vara begripligt och inte mångtydigt; exempelvis 

försökte vi vara så tydliga som möjligt med vad vi avsåg med begreppet "sociala nätverk". 

Denna strävan påverkade oss till att vara så precisa som möjligt i valet av ord och 

frågeformuleringar till intervjuguiden. Ambitionen i kvalitativa studier är att upptäcka 

företeelser, att tolka och förstå innebörden av livsvärlden och att beskriva uppfattningar och 

kultur. Begreppet validitet gäller hela den forskningsprocessen. (Patel et al., 2003, 102f)  
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Det handlar alltså inte bara om att vi ska göra oss så pass begripliga så att informanterna 

förstår, utan det handlar lika mycket om att vi förstår informanterna och det de berättar på ett 

korrekt vis. Denna ömsesidiga förståelse blir sedan ett underlag för att kunna göra en 

trovärdig tolkning av informanternas livsvärld i samband med analysen. Intervjun kom att 

spelas in med bandspelare, vilket bidrog till att vi kunde vid upprepade gånger lyssna 

på vårt material. Därmed minskade risken för misstolkning av informanterna i datamaterialet, 

vilket ledde till att vi kunde tolka materialet så korrekt som möjligt. Vi strävade även efter att 

vara förutsättningslösa vid analysarbetet, för att uppnå en så god validitet som möjligt.  
 

Med reliabilitet menas att en undersökning är stabil och inte utsatt för t.ex. slumpinflytanden; 

vid kvalitativa studier handlar det exempelvis om att det frågas på samma sätt och att 

intervjusituationen är likadan för alla informanter. Vid kvalitativa studier kan rena 

felsägningar eller missuppfattningar komma att utgöra delar av den information som 

används vid analysen, vilket kan bidra till en låg reliabilitet. Vi har så gott vi har kunnat 

försökt minimera den sortens slumpinflytanden på analysen.  

 

Med reliabilitet menas även att en undersökning vid en viss tidpunkt ska ge samma resultat 

om den upprepas vid en ny tidpunkt. Detta förutsätter stabila förhållanden av ett slag som är 

nästan omöjligt att uppnå vid kvalitativa studier. Vi utgick snarare från att människor hela 

tiden deltar i processer och att vi av denna anledning kan förvänta oss skilda resultat vid 

skilda tidpunkter. Vi förutsatte att människor inte har fasta och beständiga egenskaper utan att 

det rör sig hela tiden om processer, om förändringar. Genom att människor 

inte är eller har utan snarare gör eller handlar, så är människor aktiva och detta bidrar till 

förändringar. (Trost, 2005, 111f) Studiens resultat kommer alltså sannolikt att skilja sig vid en 

förnyad mätning, dels på grund av att intervjuarens förhållningssätt gentemot den intervjuade 

kan påverka svaren och dels på grund av förändrade omständigheter. Studiens resultat gäller 

för en liten grupp och är unikt, d.v.s. det kan med all sannolikhet inte återskapas. Denna 

uppsats syfta till att undersöka informanternas sociala nätverk och sociala relationer är hela 

tiden i förändring på grund av olika livshändelser eller när personen upphör att vistas i samma 

miljö.   

 

Resultat från kvantitativa studier kan generaliseras till större populationer, över tid och till 

händelser i olika sociala och geografiska rum (Danermark, 2003, 165). Detta kan däremot 

vara svårt när det gäller kvalitativa studier eftersom det är svårt att skapa samma situation, 

hitta samma typ av informanter eller hitta sätt att kunna genomföra en ny studie på liknande 

sätt för att därmed kunna säga huruvida resultatet stämmer in på en större grupp i samhället. 

Utifrån detta resonemang menar vi att det inte går att applicera generaliseringar på kvalitativa 

studier, men vill ändå i vår studie belysa några generella faktorer som skulle kunna användas i 

en mer avancerad kvalitativ studie eller i en kvantitativ studie. Vi har i denna studie funnit 

några gemensamma nämnare i relationernas struktur, och har genom våra jämförelser tagit 

bort tillfälliga skillnader och på så vis fått fram det gemensamma och mer generella 

i informanternas livsberättelser (ibid., 197ff). 
 

 

5.4  Begränsningar  

För att uppfylla syftet med studien valde vi att intervjua ett antal informanter och under 

samtalen med dem fick vi ta del av deras livsberättelser om familjeförhållanden och sociala 

relationer under uppväxten, vuxenlivet och i nuläget. Vi var intresserade av att undersöka hur 

deras relationer i de primära och sekundära nätverken såg ut och om det var så att deras 
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primära nätverk var små och sårbara och att de var i behov av sekundära nätverk för att kunna 

få ihop ett större socialt nätverk – och det visade sig vara som vi hade trott. Vi hade hoppats 

få mer information om de primära nätverken, men detta var svårt på grund av att deras 

problematiska relationer till sina familjemedlemmar väcker jobbiga känslor och minnen och 

därför kan vara smärtsamma att prata om med en främling. Det kan också ibland vara svårt att 

vara ärlig och säga att man inte längre har någon kontakt. Överlag fick vi ändå en känsla av 

att informanterna var ärliga och inte försökte dölja något eller få relationerna att framstå som 

bättre än de i själva verket var. Det var desto lättare att prata om de sekundära nätverken.   

 

Målgruppen hade både beroendeproblematik och psykisk ohälsa och var på så sätt svårare att 

intervjua än andra grupper. Vi fick ta hänsyn till deras fysiska och psykiska hälsotillstånd, 

dagsform och positiva inställning till att intervjuas för att kunna genomföra intervjuerna. 

Dessutom ville vi visa respekt mot enhetscheferna, personalen och de andra som vistades på 

träffpunkterna och frågade alltid om lov att intervjua och tvingade oss inte på någon. 

Nackdelen var att vi då även fick ta hänsyn till enhetschefernas och personalens aktuella 

inställning till att intervjua i deras lokaler eller närliggande område. Därför intervjuade vi 

bara åtta informanter och inte 10 som vi ursprungligen hade tänkt oss. Autenticiteten i vad 

som har sagts har ibland varit svårtolkat med tanke på en del informanters psykiska ohälsa. I 

och med tidsbrist och omständigheterna som vi inte kunde styra över, gjorde vi bedömningen 

att det inte gick att genomföra intervjuerna på något annat sätt fastän materialet på så sätt 

kunde komma att bli begränsat. Materialet som vi fick in var dock tillräckligt för att besvara 

studiens syfte och frågeställningar.  

 

Vi upplevde under intervjuerna att informanterna ibland hade svårt att uttrycka sig. Detta 

ledde till ett antal slutna följdfrågor, vilka blev svåra att analysera då citaten blev korta eller 

bara svar såsom ja eller nej på dessa frågor. Vi var i först hand intresserade av deras sociala 

relationer, men informanterna var mer intresserade av att berätta om sin bakgrund och varför 

de var i sin nuvarande situation. Genom vårt val av metod fick vi likväl en personlig kontakt 

med informanterna och fick därmed ta del av deras upplevelser och livserfarenheter, vilket vi 

inte kunnat få om vi använt oss av en kvantitativ metod. Hade vi använt oss av andra 

kvalitativa analysmetoder skulle vi möjligen ha kunnat fånga informanternas livsvärld på ett 

mer detaljerat och kanske även djupare plan. Vi övervägde även om vi skulle ha intervjuat 

med mer strukturerade intervjuer, för att om möjligt få fram mer precisa svar. Vi anser dock 

att denna metod inte skulle fungera på informanterna i studien utifrån våra erfarenheter av 

dessa personer.   

5.5  Etiska överväganden   

Etiska överväganden är viktiga vid forskning och dessa har beaktats under hela 

forskningsprocessen. Vi var noggranna med att behandla informanterna med empati och 

respekt. Vi utgick från Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer som har fyra 

huvudkrav. De fyra huvudkraven är: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Informationskravet handlar om att informera informanterna om syftet med studien och 

betydelsen av deras medverkan. Vi informerade enhetscheferna och informanterna via ett 

informationsbrev om deltagandets villkor i studien och studiens syfte. Vi inhämtade 

även samtycke från enhetscheferna. Genom samtyckeskravet så informerade vi om villkoren 

för samtycket som bland annat handlade om att det var frivilligt att medverka i studien och att 

de fick avbryta deltagandet när de så önskade. Med hänsyn 

till konfidentialitetskravet, så blev informanterna och platserna i studien anonyma och 
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uppgifterna behandlades med konfidentialitet. Vi bevarade materialet så att inga obehöriga 

fick tillgång till det. Vad gäller nyttjandekravet, så användes materialet endast utifrån studiens 

syfte och utlånades inte i kommersiellt bruk eller andra vetenskapliga syften. Insamlade 

data ska efter avslutad studie förstöras så att ingen obehörig kan ta del av känslig 

information.   
 

Vi tänkte även på de etiska aspekterna när det gäller att intervjua personer som är 

drogpåverkade. Träffpunkterna och boendet strävade efter drogfrihet allmänt, men kunde inte 

försäkra alkohol- eller drogfrihet bland informanterna. Eftersom det är enhetscheferna 

som tog första kontakten med de potentiella informanterna, såg vi det ändå som etiskt möjligt 

att genomföra intervjuerna.  

6 Resultat   

Här nedan kommer först en kort presentation av varje informant. Med i presentationen finns 

deras ålder, boendesituation och familjerelationer. Namnen på informanterna är fiktiva. Efter 

denna bakgrund om informanterna följer avsnitt om Sociala nätverk(primära och sekundära), 

Uppväxt, Livssituation, Identitet och Utanförskap. Dessa avsnitt motsvarar de teman som 

framkommit vid analysen av de transkriberade intervjuerna. 

 Bokstaven x kan stå för ett namn på en plats, en person eller något annat som skulle avslöjas 

om namnet skrevs ut. Vi har strävat efter att göra vårt datamaterial så anonymt som det har 

varit möjligt.  

 
6.1 Presentation av informanter  

 

Maria är singel i 40-årsåldern. Hon är hemlös. Hon har kontakt med sin far, mor, syster och 

andra släktingar. Det finns inte någon information om egen familj.    

  

Birgitta är singel i 40-årsåldern. Hon är hemlös. Hon har växt upp med sin mamma. Pappan, 

andra släktingar eller egen familj finns det ingen information om.   
 

Susan har en partner och är i 50-årsåldern. Hon bor på ett boende sedan några år tillbaka. 

Hennes mamma har dött och hennes fader har hon inte någon kontakt med. Hon har kontakt 

med syster och bror. Barn och barnbarn har hon även kontakt med.     
 

Oskar är singel och är i 30-årsåldern. Han bor på ett boende. Han har växt upp med sin 

mamma, styvpappa och syskon och blivit socialt omhändertagen.   
 

Sten är singel i 50-årsåldern. Han bor på härbärge. Han har kontakt med sin mor och bror. 

Han har ingen kontakt med sin syster. Han träffar sin son ibland.     
 

Roger är i 50-årsåldern, är singel för närvarande och har ett eget boende. Han har kontakt med 

sina barn, bland annat genom sociala myndigheter på grund av konflikt med exfrun. Han har 

kontakt med sin mor och bror.    
 

Petrus är i 50-årsåldern. Han är singel och har ett eget boende. Han har ingen släkting kvar i 

livet. Han har växt upp på barnhem. Hans föräldrar hade utländsk bakgrund. Har ingen 

kontakt med dotter eller barnbarn.   
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Mikael är i 60-årsåldern. Han är singel och har ett eget boende. Hans föräldrar är döda, syskon 

finns det ingen information om. Han har växt upp med mor- och farföräldrar.  Hans exfru har 

vårdnaden om barnen. Två av fyra barn har han kontakt med.     

6.2 Sociala nätverk   

Detta avsnitt handlar om informanternas sociala nätverk och dess betydelse för dem. Vårt data 

visar huvudsakligen att samtliga informanters dagliga och regelbundna kontakt sker på 

träffpunkterna. Kontakten med familj är oregelbunden och sker inte så ofta. De sociala 

relationerna på träffpunkterna kan vara med personal som informanterna har god kontakt med, 

kan anförtro sig till och få hjälp och stöd av när de behöver det. Det kan även vara kamrater 

eller vänner med liknande situation som umgås med informanterna innanför och utanför 

träffpunkterna. Det är huvudsakligen denna typ av nätverk där de känner tillit och förtroende 

och där de har skapat relationer. Vänskapsrelationerna är viktiga för att uppleva 

en meningsfull tillvaro, känna gemenskap och bli bekräftad och accepterad när man hamnat i 

utkanten av samhället på grund av att informanternas primära och sekundära nätverk har 

förändrats genom oförutsedda händelser såsom dödsfall, flytt eller diverse konflikter som kan 

grunda sig i missbruk eller psykisk ohälsa. Dessa händelser kan i slutändan leda till ett mindre 

socialt nätverk för informanterna. Med avseende på uppsatsens syfte och frågeställningar vill 

vi närmare se på sociala nätverkets betydelse för personer med psykisk ohälsa och 

beroendeproblematik.  
  

Den generella bild vi får över våra informanters nätverk är att de har runt 10 personer med 5-6 

i vardera undergruppen. En undergrupp består av personal och vänner på träffpunkten och 

kontakter med myndigheter. Den andra undergruppen består av det primära nätverket. Den 

första undergruppen har informanterna regelbunden kontakt med, den andra undergruppen har 

informanterna oregelbunden kontakt. Detta kan vi se bland annat genom ett citat från en 

av informanterna, Mikael där han beskriver sitt nätverk på följande sätt: 

   

”Det behöver inte vara 20 vänner, det räcker med en nära vän, tidigare hade jag 50-70 som jag umgicks med, 

men idag räcker det med 2-3 stycken kompisar som jag kan prata med”  
 

Mikael har några vänner som han umgås mer frekvent med på träffpunkten. Ytterligare en 

informant, Birgitta menar att hon kan prata med alla och har daglig kontakt med alla som 

kommer till träffpunkten, men bara en av dem är en uttalad vän. Samtliga informanter har ett 

socialt umgänge med nätverket, men de har ett närmare förtroende till ett fåtal av dem i 

nätverket.        
 

Sten besöker dagligen träffpunkten och har goda kontakter som han både får hjälp och stöd av 

och umgås med. Kontakterna på träffpunkten kompenserar bristen på primärt nätverk – d.v.s. 

föräldrar, syskon, släktingar och vänner. Bristande primärt nätverk innebär i detta fall en 

generell motståndsbrist(GMB). Genom kontakterna på träffpunkterna ges han socialt stöd 

vilket med andra ord utgör en generell motståndsresurs(GMR), och därmed förstärks hans 

KASAM. Det sekundära nätverket fungerar som ett primärt nätverk i Stens fall, då 

relationerna är av nära och stödjande slag (Klefbeck & Ogden, 2003). Träffpunkterna ger 

informanterna delaktighet i ett socialt sammanhang och kan motverka isolering 

och depression m.m. som de är mer sårbara för än andra grupper på grund av sina svaga 

familje- och vänskapsband samt utsatta situation i samhället. Med andra ord, utan 

träffpunkterna skulle förmodligen informanternas psykiska och fysiska hälsa vara sämre och 

deras livssituation skulle kunna vara otrygg på så vis att de skulle inte ha något annat nätverk 

att vända sig till. Detta betonar informanters sårbarhet i situationer när de är mer beroende av 
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de sociala kontakter som de har i det sekundära nätverket. Sten, beskriver i följande citat den 

hjälp hans kontakt på träffpunkten har erbjudit honom och vad den personen har betytt för 

honom på träffpunkten: 

   

”Vi sitter och snackar, x är min kontaktperson (på träffpunkten), hon hjälper mig med kontakt med myndigheter, 

eftersom jag har x (sjukdom)… och när jag far utanför ramarna, så märker hon det. X är från samma ställe som 

jag. ”  
 

Ovanstående citat är hämtat från en intervju med Sten och tyder på en positiv och 

betydelsefull relation som samtidigt ger honom känslomässigt stöd och en känsla av 

samhörighet, vilket i regel finns bland familjemedlemmar och släktingar. Kontaktpersonen är 

den närmaste han kan få hjälp av för att hantera olika situationer och för att ha ett fungerande 

liv. På träffpunkten känner sig Sten välkommen och omhändertagen. Han känner att han blir 

accepterad och respekterad som han är och känner sig trygg i kontaktpersonens sällskap. Sten 

känner att han blir högt värderad när kontaktpersonen tar sig tid att sitta ned med honom på tu 

man hand och lyssna på honom. Sten upplever att han blir tagen på allvar, blir sedd som en 

jämlike samt får bekräftelse på att han duger som han är. Denna kontaktperson på 

träffpunkten finns tillgänglig när Sten är i behov av hjälp. Detta överensstämmer med de 

generella motståndsresurser som Antonovsky (2005) lyfter fram. Han menar att det i det 

sociala nätverket finns personer som hjälper individen att hantera svåra tider och som finns till 

hands när han eller hon behöver dem. I detta fall har kontaktpersonen funnits där för Sten och 

hjälpt honom att hantera svåra situationer och gett honom en känsla av hanterbarhet. 

Människor som upplever att de kan hantera livet blir mer motståndskraftiga mot ohälsa. 

(Antonovsky, 2005)   
  

Återigen till tidigare informant, Mikael. Mikael är tacksam och uppskattar vad träffpunkten 

erbjuder människor i svåra livssituationer. Han är besviken på myndigheterna på grund av 

hans tidigare erfarenheter av dem och uttrycker detta under hela samtalet. Här nedan lyfter vi 

fram väsentliga delar från samtalet som visar på detta.   

  

”X (träffpunkten) tar det sociala ansvaret för människor, skulle inte x finnas så skulle det bli misär,.. jag förstår 

inte varför att det ska vara en skarp skillnad mellan att vara med i sociala systemet eller att vara utanför och att 

man skickar människor mellan olika avdelningar då myndigheter lovar att de ska se till individens hela 

situation,… den som klagar på träffpunkten får hitta en annan lösning, gratis fika, frukt, mat, det finns instrument 

som jobbar hela tiden för att vi ska må bra... men det finns för lite resurser... alla sorters politiker skulle behöva 

jobba här ett år på träffpunkten för att se hur det är här och få tips hur man kan jobba med oss.”  
 

Mikael anser att träffpunkterna tar det sociala ansvaret för människor i en utsatt situation. 

Träffpunkten är en plats där han känner sig hemma. Han tycker att personalen på träffpunkten 

inte dömer och ser till individens hela levnadssituation. På träffpunkten finns ett nätverk inom 

vilket de känner sig trygga och väl omhändertagna, i jämförelse med andra nätverk utanför. 

Nätverket beskrivs som ett bra nätverk som bidrar till att individernas basala behov av 

trygghet, bekräftelse och identitet blir tillgodosedda (Klefbeck & Ogden, 2003). Sammantaget 

förefaller kontakterna på träffpunkterna underlätta en svår situation för samtliga informanter 

och de stärker i mer eller mindre omfattning känslan av trygghet, bekräftelse och delaktighet i 

sociala livet. Oskar är en annan informant som beskriver sitt nätverk på boendet så här:   
 

”Man kan alltid prata med personalen, de är schyssta mot mig... slutmålet blev när jag kom hit, då hittade jag 

tillbaka till mig själv mer och mer... Jag trivs väldigt bra, personalen de är jätte snälla... Jag brukar sitta och prata 

med mina vänner på telefonen.”  
 

Personalen på boendet finns tillgängliga och ger Oskar känslomässigt stöd och praktisk hjälp. 

Detsamma gäller Oskars goda vänner. Oskar känner att vännerna hjälper honom att klara av 

svåra påfrestningar. Båda nätverken utgör i det här fallet exempel på bra nätverk som 
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påverkar individens tillvaro på ett positivt sätt (Klefbeck & Ogden, 2003). Med avseende på 

detta framstår det som att personal och vänner hjälper Oskar att hantera sin tillvaro och må 

bra vilket är en bidragande faktor till känslan av sammanhang. Genom det sociala nätverket 

kan informanterna få hjälp med att förstå och göra händelser och situationer begripliga och 

hanterbara. Detta kan i sin tur hjälpa individen att förutse och sortera oförutsedda händelser. 

(Antonovsky, 2005)   
 

Samtliga informanter har någon form av kontakt med sociala myndigheter genom deras 

boende eller andra sociala insatser. De måste hålla sig till regler och normer som finns på 

träffpunkterna för att få komma dit, de måste uppfylla de regler som gäller för deras boende 

gentemot hyresvärd och sociala myndigheter. Informanterna är på vis och på andra sätt i 

beroendeställning gentemot myndigheter och personal. Vissa av informanterna har sedan 

tidigare dåliga erfarenheter av kontakt med polis och sociala myndigheter och är bland annat 

därför misstänksamma och avståndstagande mot dessa grupper i samhället. Deras sociala 

nätverk är därför inte enbart uppbyggda på frivilliga relationer, en del av relationerna är 

tvingande.    

6.3 Uppväxt    

De flesta av informanterna har familjerelationer som brister i ömsesidig kärlek och omtanke, 

vilket minskar individernas känsla av trygghet, bekräftelse och tillfredställelse. De svaga 

banden mellan familjemedlemmarna anses av samtliga informanter vara en anledning till att 

de söker sig till träffpunkterna. I våra data framgår det att samtliga informanter menar att 

deras nuvarande situation beror på deras arv och svåra uppväxt. Därav kommer detta 

avsnitt att beröra informanternas uppväxt. Informanten Mikael förklarar sin uppväxt på 

följande vis:    
 

”I uppväxten det var då det började, LHS (Livets Hårda Skola) och mina föräldrar söp ihjäl sig, det skäms jag 

inte för... jag hinner inte kliva ut på perrongen innan det är kört igen och myndigheter kommer in och stör i mitt 

liv... jag har läst vad myndigheter har skrivit om mig när jag var ett barn och det var inte lätt att läsa, men jag 

accepterade det de skrev och gick vidare, för att jag inte vill längre leva i en dysfunktionell klick med mig själv 

där jag ständigt påmindes om min svåra uppväxt ”   

  

Mikael menar att han fick en dålig start i livet och att det på många sätt redan från 

barndomen var ämnat att han skulle misslyckas. Han hävdar samtidigt att det varit viktigt för 

honom att acceptera sin uppväxt, för annars skulle han må väldigt dåligt över plågsamma 

minnen från uppväxten vilket i sin tur skulle kunna leda till depression. Mikaels föräldrar har 

precis som han själv haft problem med missbruk och detta har lett till att relationerna med 

föräldrarna har varit problematisk under hans uppväxt. Något som är gemensamt för de flesta 

informanterna är att de haft en problematisk och dysfunktionell relation till sina föräldrar. 

Detta kan exempelvis bero på att föräldrarna antingen varit frånvarande under deras uppväxt 

eller haft egna problem med till exempel psykisk ohälsa eller beroendeproblematik. Andra 

former av dysfunktionella uppväxtförhållanden som framkommer i datamaterialet är 

exempelvis sexuellt utnyttjande, fysisk misshandel, skilsmässor, kriminalitet eller dåliga 

erfarenheter av sociala myndigheter och polis genom till exempel omhändertagande. Särskilt 

papporna har varit frånvarande under deras uppväxt och informanterna uppger själva att de 

inte är intresserade av att ha kontakt med dem. Informanterna är också själva frånvarande i 

sina egna barns liv. Deras barn har också i sin tur problematiska relationer till 

dem. Informanten Petrus har inte hört av sig till sin dotter på några år, på grund av hans 

skuldkänslor över att inte ha blivit drogfri och det faktum att hon inte vill att han ska höra av 

sig när han är påverkad. Han uppger att han mår dåligt över att inte kunna träffa henne och sitt 

barnbarn, vilket går att uttolka från följande citat:    
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”Jag mår riktigt dåligt… jag kan inte ringa min dotter, hon blir ganska sned, jag har inte hört av mig till min 

dotter på några år… jag ser ingen mening just nu”    
 

Petrus relation till sin dotter har påverkats negativt på grund av hans pågående missbruk och 

att han inte har lyckats leva upp till dotterns krav, vilket påverkar hans självbild och 

välmående negativt då han inte kan leva upp till kraven för att behålla 

kontakten. Ovanstående citat tyder på att livet utanför träffpunkten är meningslöst för Petrus 

och att han saknar att ha kontakt med sina nära och kära. Han har begripit varför han förlorade 

sin familj, men skyller allt på den bristande hanterbarheten i hans liv. Detta framgår av hans 

uppfattning att han inte kan ändra på omständigheterna och inte ser möjligheter i 

framtiden därför kan livet kännas meningslöst. Träffpunkten höjer graden av KASAM 

i Petrus fall, vilket hjälper honom att kunna klara av tillvaron. Petrus känslor av 

meningslöshet och hopplöshet över att inte få träffa sina barn och barnbarn har förlamat 

honom och livet har inte en känslomässig innebörd för honom som han kan investera energi i, 

vilket är i motsatsen till Antonovskys syn på meningsfullhet. Hans låga känsla av 

meningsfullhet ger honom även ett svagt KASAM (Antonovsky, 2005). Orsaken till Petrus 

svaga KASAM ligger i hans uppväxt, och att han inte haft några släktingar eller andra 

närstående personer som haft positiv inverkan på honom eller varit närvarande under hans 

uppväxt. För Mikael har uppväxten varit nästan lika tuff som för Petrus, skillnaden är den 

positiva inverkan som hans släktingar haft på honom:    
 

”Jag är uppväxt hos farmor och farfar. Farmor sådde frön, faster tog sedan över… detta har gjort mig till den jag 

är idag”    

  

Mikael lyfter fram sina släktingar som alla på olika sätt brytt sig om honom och utan deras 

omsorg och ord i rätt tid skulle han inte ha klarat sig så bra. Hans nuvarande identitet har 

formats av deras stöd och positiva inverkan. Mikaels utlåtanden visar att han, trots en svår 

uppväxt, och senare svårigheter i livet får hjälp av sina släktingar och vänner att inte se sig 

själv som misslyckad och otursförföljd. Så här lydde ett råd som Mikael fick av sina vänner:   
 

"Vill du gå omkring och må dåligt så ska du inte förlåta, vill du må bra så ska du förlåta"   
 

Själv reflekterar han över detta råd på följande vis:   
 

 ”Man måste lära sig att älska, glömma och förlåta, kan man inte göra det så blir det tufft och man låter sig 

ständigt påminnas om sina misslyckanden... det gör ont att glömma och förlåta... och det beror på hur man 

hanterar sina misslyckanden, det som hjälpte mig var att komma in i rätt miljö och lyssna på dem som har gett 

råd och gått före mig ”    
 

Mikaels ovanstående resonemang visar på en förmåga att hantera sina tillkortakommanden 

och misslyckanden. Det visar även på en förmåga att lyssna på det som sägs från 

omgivning trots att det som sägs ibland är svårt och kan göra ont.   

Denna förståelse som Mikael har gjort visar att han har kognitiva resurser för att hantera sina 

problem och att han har förståelse av hur andras bild av honom kan se ut. Dessutom kan det 

observeras att han inte lever i självförnekelse eller självömkan över den han är eller vad 

han har gjort. Tack vare de sociala relationerna på träffpunkten får han mening i sin 

tillvaro samtidigt som han visar en egen förmåga att kunna göra sin tillvaro 

meningsfull. Genom följande citat förstärker det Mikael menar om mening och känslan av 

sammanhang:  
 

”Jag har valt livet, jag vill leva... jag går hit (träffpunkten) på dagarna, sedan går jag hem och läser mina böcker 

och tittar på internet... jag läser böcker om psykologi, jag lyssnar på musik, jag lyssnar på x(artist)... jag får lära 

mig att älska mig själv, jag får älska att lära känna mig själv, jag får lära mig att förlåta mig själv”   
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Mikael är en informant som visar upp en stark KASAM; han har förmåga att göra sitt problem 

begripligt, hanterbart och skapa mening i sin svåra tillvaro. Han kan misslyckas och vara med 

om hemska upplevelser, men trots omständigheterna så fortsätter han inte att se sig som en 

olycksförföljd och misslyckad människa (Antonovsky, 2005). Händelser han möter kan han 

bli sårad av dock tillåter han inte sig själv att bli handlingsförlamad av dessa. Under samtalet 

berättar Mikael om olika knep som han har för att inte bli deprimerad. Han berättar 

exempelvis att han hjälper andra och att han väljer att skämta och vara glad mitt i det svåra.    

 

Familjeförhållandena har enligt alla informanterna format deras liv på betydande vis. De 

positiva familje- och släktrelationerna har verkat uppbyggande och stärkt deras identitet, 

medan de problematiska relationerna uppges som orsaken till deras problematiska livsstil. 

Informanternas problematiska familje- och släktrelationer är av olika karaktär men de brister 

alla i ömsesidig kärlek och omtanke, vilket minskar individernas känsla av trygghet, 

bekräftelse och tillfredställelse (Klefbeck & Ogden, 2003).  

6.4 Livssituation  

Att informanterna har en otrygg boendesituation kan troligtvis ha en negativ påverkan 

deras nuvarande känslor av trygghet och tillit. Informanten Sten är hemlös och har i nästan ett 

år bott på natthärbärget som räknas som ett dygnsboende, och så här säger han själv om sin 

boendesituation:    
 

”Där orkar jag oftast bo några dagar i sträck, max 5 dagar i sträck innan jag blir less på att leva med andra. De 

dagarna som jag inte sover där så är jag hemlös och bor i trappuppgångar, parker eller andra allmänna platser 

som jag hittar... Reglerna på natthärbärget ändras ofta, och reglerna kan variera och vara hårda eller “mjuka” 

beroende på vem som jobbar och de som bestämmer högre upp”      
 

Miljön på natthärbärget upplevs som oförutsägbar och utanför Stens kontroll. Han saknar 

tydlighet och tycker inte att han kan påverka sin livssituation som han vill. Han skulle helst 

vilja ha en egen lägenhet. Han har fått ett bostadssocialt kontrakt sedan 6-7 månader tillbaka, 

men har ännu inte fått någon lägenhet. Sten och några andra informanter får leva sitt liv på 

offentliga platser där de inte får vara ifred och där de ständigt kontrolleras av polis och vakter. 

Deras situation gör att de inte kan sova så länge då de ständigt väcks av vakter och utan sömn 

kan det vara svårt för dem att göra det som förväntas av dem vad gäller besök till 

myndigheter, frivilligorganisationer och att leva upp till de krav som ställs på dem. De 

förstår att de måste leva upp till de villkor och krav som ställs på dem från olika myndigheter 

och organisationer för att få vissa ekonomiska resurser som till exempel ett bostadssocialt 

kontrakt. Det kan vara svårt för vissa av informanterna att hitta mening i de krav och villkor 

som ställs på dem. Antonovsky (2005) menar att det är viktigt för individer att hitta mening i 

de upplevda krav och villkor som ställs på dem, för att de ska kunna lägga kraft på andra 

situationer och relationer.    
 

Alla informanterna utom en saknar en partner att dela livet med. Susan har en partner, men 

vill inte bo ihop med denna på grund av tidigare jobbiga och svårhanterliga relationer till sina 

exmän och uttrycker det på följande sätt:     
 

”Jag är så bränd, vill inte bo ihop med min partner”    
 

De flesta informanterna tycker att partnerskap är svårt att hantera på grund av deras 

svårigheter när det gäller deras tidigare erfarenheter och upplevelser av att det är svårt att leva 

med andra. Familjekontakterna är inte lika frekventa och är mer problematiska än deras 

vänskapsrelationer och relationerna till personal på träffpunkterna. Familjen menar ofta att de 

får skylla sig själva för att de ”hamnat i skiten” och relationerna kan vara infekterade på grund 
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av de besvikelser som familjemedlemmarna har på grund av informanterna. Informanterna 

saknar sina familjer och är inte längre med dem eftersom de har svikit dem; de känner själva 

skuldkänslor och skam över de skador de förorsakat andra.    

6.5 Identitet     

Datamaterialet visar att många av informanterna trots sina stora svårigheter har överlevt sina 

livskriser och utmaningar mot alla odds. Deras självbild har påverkats negativt av föräldrar, 

klasskamrater, kollegor m.fl. Trots detta visar informanterna upp en förmåga att förlåta dem 

som har gjort dem illa och en viss insikt i deras egen del i det hela. De visar även upp en 

förmåga att inte lägga ned för mycket energi på sådant som de inte kan göra något åt. Dessa 

förmågor, vilka vi har beskrivit ovan, är starkt sammankopplade med den egna självbilden 

och är alldeles avgörande för deras välmående och känsla av sammanhang(Antonovsky, 

2005).  Detta kan motiveras utifrån Antonovskys teoretiska utgångspunkt där dålig självbild 

ses som en generell motståndsbrist(GMB) vilket försvagar individens känsla av sammanhang. 
 

Vissa informanter lyfter upp att de har fått hjälpa andra människor med psykisk ohälsa och 

beroendeproblematik till värdiga liv; detta har gett dem en funktion och självkänsla i deras liv. 

De känner att deras liv har en mening genom att de kan hjälpa andra människor. Detta kan 

vara oerhört viktigt då många av dem har brist på sociala nätverk och då detta i sin tur kan 

påverka deras självbild positivt. Informanterna får härigenom möjlighet att känna att de har 

positiva förmågor som kan vara till glädje och hjälp för någon annan. Informanten Oskar 

beskriver i citatet nedan hur han ser på att få hjälpa andra och vad han har för målsättning 

med det han gör för andra:    
 

”Jag finns där om någon behöver någon att prata med för att den mår dåligt… det kan synas som att jag inte har 

riktning men det har jag... jag kämpar för MR (Mänskliga Rättigheter)... jag vill att andra ska ha frihet, och det 

vill jag ha med mitt arbete också... livet är så stort, större än vi kan se och kärleken större än livet självt... och det 

innebär kärlek, förnuft, empati, vänlighet... att vi ska finnas där för varandra”    
 

Oskar beskriver ovan hur han har fått finnas där för andra och vilken betydelse detta har 

haft för honom. Så här skildrar han hur han fick hjälp av andra att hitta sig själv. 

    

”Idag mår jag så bra som jag aldrig hade trott att jag skulle göra… vändpunkten var rättspsyk, de gav aldrig upp, 

de sa vi ser att det här är inte du… jag började hitta tillbaka till mig själv igen. Folk gav inte upp… de sa du kan 

om du vill och om du jobbar riktigt hårt… så jag började tro att jag kommer må bra en dag… slutmålet blev när 

jag kom hit till x, då hittade jag tillbaka till mig själv ännu mer och jag trivdes väldigt bra här”  

   

Andra hjälpte honom att inte ge upp och de sa till honom att han kan om han bara vill och 

jobbar riktigt hårt för det. Det var svårt för honom att tro att han skulle hitta tillbaka till sig 

själv, men blev till slut överbevisad av personal på rättspsykiatrin och på träffpunkten och 

insåg att han hade blivit förändrad och funnit sig själv. Oskar hade alltså människor i sin 

omgivning som hjälpte honom att till slut finna sig själv och hantera sin problematik. I början 

begrep han inte hur han skulle hitta tillbaka till sig själv, men tack vare omgivningens resurser 

blev världen så småningom begriplig och hanterbar för Oskar (Antonovsky, 2005).   

Vissa av informanterna har som följd av sin hemlöshet eller nuvarande livssituation fått 

mycket tid som de inte vet hur de ska fördriva. De tycker att deras liv har varit hårt och 

upplever sitt liv för närvarande som meningslöst. En låg grad av känsla av meningsfullhet 

leder även till en svag känsla av sammanhang (Antonovsky, 2005). Roger har på grund av sin 

beroendeproblematik förlorat kontakten med sina barn och för att vinna tillbaka sin förlorade 

kontakt försöker han bli drogfri. På detta vis berättar han själv om händelsen då han försökte 

bli drogfri:  
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”Gjorde en cold turky, köpte mat för 900 kr, satte på kabeltv:n och väntade ut effekterna av drogen... när man 

försöker att bli drogfri på egen hand så kan det vara livsfarligt eftersom livsviktiga organ kan lägga av... jag höll 

på med denna behandling i 14 dagar... jag var väldigt envis, jag åt fast jag inte var hungrig... jag var spyfärdig, 

det är något inte många klarat av så jag är stolt över att jag har klarat av det, men det är svårt för mig och andra 

som har beroende att bli fria eftersom drogerna är så beroendeframkallande och så svåra att bli av med” 

  

Denna informant beskriver här hur maktlös han känner sig inför att bli drogfri. Han vet att för 

att han ska få vara med dem som han älskar och bryr sig om mest av allt i världen, så måste 

han bli drogfri. Han har försökt utan att lyckas och detta gör att han känner sig dömd att 

misslyckas och att han inte har det som krävs för att bli drogfri. Antonovsky (2005) menar att 

känslor av maktlöshet kan påverka hur en individ ser på sig själv och sin förmåga att hantera 

olika situationer. För att kunna hantera denna typ av svårigheter behöver individen använda 

sina egna motståndsresurser, försöka hitta mening i det svåra och ett socialt nätverk som han 

eller hon kan använda sig av i svåra situationer. Roger visar att han förstår vad han måste 

göra, men han har inte förmågan i sig själv att övervinna denna svårighet enbart genom att bli 

drogfri. Han visar ändå upp en förmåga att försöka göra det bästa av den rådande situationen 

med barnen och för barnen. På olika sätt försöker han att samarbeta med myndigheter och sin 

exfru för att komma överens. Han visar i detta fall upp en förmåga att kunna hantera och finna 

mening i det svåra, precis som Antonovsky (2005) beskriver det. Det är rollen som förälder 

som har gett honom motivation att förändra sin livssituation. Om livet har en känslomässig 

innebörd för en individ, så kan individen investera energi i händelser som de finner värda 

engagemang (Antonovsky, 2005).    

 

Ovan har beskrivits informanternas egen förmåga att hantera sin situation och förmågan hos 

människor i deras omgivning att stötta dem på ett positivt sätt i rätt tid. I datamaterialet 

framkommer det dock att deras starka identifiering med psykisk ohälsa, beroendeproblematik 

och utanförskap gör det svårt för dem att omdefiniera vilka de är och de fastnar vid sitt 

förflutna och vid sina misslyckanden. Det förefaller således som att de sociala nätverk som 

står informanterna till buds i viss mån tillgodoser deras basala behov av bl.a. identitet 

(jfr Klefbeck & Ogden, 2003), men att denna identitet ofta inte är en särskilt positiv sådan. 

Dessvärre är också de flesta av informanterna sjuka eller förtidspensionärer. Vilket leder till 

att de inte kan få någon arbetsidentitet, titel eller förmåga som de kan presentera, vara stolt 

över eller identifiera sig med.  
 

När familjen inte finns där för att stötta, så är det meningen att socialtjänsten ska gå in och 

hjälpa dem och vara deras sociala skyddsnät. Detta överensstämmer inte med våra data som 

visar att informanterna har dåliga erfarenheter av socialtjänsten. Viktigt att tillägga är ändå 

en informant som hade ett positivt minne av en socialsekreterare som bemötte honom på rätt 

sätt och gav honom den hjälp han behövde i sin utsatta sociala situation.  

6.6 Utanförskap     

Studiens syfte var även att undersöka om det framkommer stigma i informanternas berättelser. 

Av det insamlade data framgår att samtliga informanter i mer eller mindre utsträckning har 

upplevt eller upplever diskriminering och utanförskap. Detta har upplevts på grund av 

individernas bakgrund, psykiska ohälsa eller beroendeproblematik. Så här 

beskriver Birgitta sin tillvaro i samhället och på träffpunkten:    
 

”Jag har blivit misshandlad, dåligt bemött, avvisad från offentliga platser, men på Träffpunkten känner jag att 

folk bryr sig om mig... Träffpunkten är mitt hem, här får jag vara i fred... Detta är min fristad.”   
 

Hennes situation resulterar i att hon får en känsla av att både tillhöra och inte tillhöra 

samhället. På träffpunkten får hon känna att hon tillhör samhället, men på offentliga platser 
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får hon känna att hon inte tillhör samhället. I och med att hon är hemlös, så har hon beskrivit 

hur hon blivit misshandlad och illa bemött. Hon har varit otrygg utanför träffpunkten och 

blivit diskriminerad. Innanför träffpunkten blir hon omhändertagen och personer med samma 

stigma är vänliga mot henne. Där känner hon sig ostörd och ifred. Goffmans (2003) teori om 

stigma förklarar sambandet mellan det avvikande beteendet och det omgivande samhällets sätt 

att reagera. Enligt denna teori blir endast de avvikande beteenden som skiljer sig från det 

normativa samhället stigmatiserade. Personer som är hemlösa i samband med missbruk anses 

vara ansvarslösa människor som belastar samhället och orsakar problem. Informanten berättar 

vidare:    
 

”Utanför Träffpunkten blir jag illa bemött och människor tittar snett på mig...Sällskapsdjur är 

allergiframkallande och utestängs från vissa platser... Jag är hemlös och mina sällskapsdjur har tagit skada över 

hur jag blivit behandlad... De har blivit misshandlade och rädda för ljud som påminner om misshandlingen”  
 

Goffmans (2003) stigmateori förklarar omgivningens attityd gentemot denna informant. Att 

vara hemlös är ett avvikande beteende, vilket nedvärderas i medvetandet hos omgivningen 

därför att det avviker från samhällets normer. Detta orsakar reaktioner hos omgivningen, vilka 

i sig är stigmatiserande. Den stigmatiserade personen – i detta fall informanten – känner sig 

ensam och tycker att världen är emot henne. Hon tycker att människor med samma stigma på 

träffpunkten är sympatiskt inställda och visar mer medmänsklighet än människorna utanför 

träffpunkten. Detta upplever hon på grund av att människor med samma stigma bekräftar att 

hon i deras ögon är normal och ger henne moraliskt stöd för att klara av stigmat.   

 

Mikael har förlorat vårdnadsrätten till sina barn på grund av sin missbruksproblematik.     
 

”Jag har fyra barn, två har jag inte sett på 12 år... jag kan mycket om vårdnadshavandet... det är en tävling, 

vinnare är advokater, förlorare är barnen... sår i hjärtat fortfarande... det är brottsligt att utföra 

umgängessabotage, då påverkar mamman så hårt att de bara pratar med mamman...har du djävulens advokat 

klarar du det här...Barn ska ha rätt till båda föräldrarna... förlorare är hela tiden barnen..” 

  

Missbruk är ett avvikande beteende som föraktas och nedvärderas i samhället. Personer med 

missbruksproblematik är stigmatiserade och anses av flera vara odugliga, okunniga, inte 

kunna ta ansvar för sitt liv och framför allt inte för sina barn. Det finns ett dilemma för den 

stigmatiserade: Han ser sig själv som normal medan omgivningen stämplar honom som 

annorlunda (Goffman, 2003). Med hänvisning till detta kan det hävdas att Mikael inte inser att 

han har ett avvikande beteende, vilket är oacceptabelt speciellt då barnens välmående och 

hälsa står på spel. Mikael kan utnyttja sitt stigma för att få ”sekundära vinster” genom att 

ursäkta sig för den otur han eller hon har drabbats av. Personen slipper då ta ansvar 

för obehagliga plikter i sociala livet. I följande exempel skyller Mikael på sitt tidigare liv och 

uppväxt och menar att han är straffad och ett offer för 

sina omständigheter. Vidare beskriver han sin saknad över sitt tidigare liv på följande sätt:  

   

”Jag saknar det liv jag en gång hade, speciellt vid julafton, och blir då påmind om det livet... jag formas igen av 

trauma och tragedi... sedan kommer jag in i ensamhet... och jag tänker att jag inte har gjort någonting fel... men 

jag är straffad resten av livet... det är en kedjereaktion av min uppväxt”   
 

Under samtalet med Maria framgår tydligt hennes känslor av utanförskap och hur hon ständigt 

mår illa över att bli utesluten från ställen om hon inte uppfyller vissa regler.    
 

”Jag måste uppfylla de tio regler som vi har kommit överens om för att få fortsätta att komma, jag kommer inte 

alltid ihåg allt som vi har kommit överens och mår dåligt över att jag inte kommer ihåg...jag förstår inte alltid 

vad det är som jag gör fel när folk blir arga och upprörda på mig...jag förväntas vara äldre och mognare än vad 

jag är”    
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Enligt citatet ovan så är hennes utanförskap kopplat till hennes självbild och psykiska ohälsa. 

Hon kan inte alltid läsa av det sociala spelet och det leder till en negativ självbild, samt 

känslor av att göra fel och inte passa in. Trots att hon försöker på många olika sätt så försvåras 

hennes ansträngningar av hennes psykiska ohälsa. Hon identifierar sig starkt med sin dåliga 

självbild och sin psykiska ohälsa. Våra insamlade data visar i Marias fall och de andra 

informanternas fall en stark identifikation med deras psykiska ohälsa, utanförskap och för 

vissa även deras beroendeproblematik. Fungerande sociala nätverk medför att behoven av 

bekräftelse och identitet blir tillgodosedda (jfr Klefbeck & Ogden, 2003), tyvärr kommer det 

fram under intervjuerna att Maria och de andra informanterna har bristande sociala nätverk, 

vilket leder till att deras behov av bekräftelse och identitet inte blir tillgodosedda och att den 

egna identiteten i stället präglas av det upplevda utanförskapet. Att bli fri från denna negativa 

identifiering försvåras i Marias fall av hennes svårigheter att fullt ut förstå sin situation; 

hennes psykiska ohälsa bidrar till bristande begriplighet (jfr Antonovsky, 2005). Hennes värld 

tenderar att kollidera med andras värld och det blir då svårt för henne och personalen att 

kommunicera och förstå varandra. Marias svårigheter att begripa sin situation kan även göra 

det svårt henne att kunna hantera sin situation; eftersom begriplighet efterföljs av 

hanterbarhet, så leder hennes tillkortakommanden i termer av begriplighet till att också hennes 

hanterbarhet blir lidande (jfr Antonovsky, 2005).   

7 Avslutande diskussion     

Här kommer först en sammanfattning av det väsentligaste från resultatkapitlet i förhållande till 

uppsatsens syfte och frågeställningar. Därefter följer en övergripande diskussion av resultatet i 

förhållande till tidigare forskning och teori samt till sist implikationer för forskning och 

praktik.    

7.1  Sammanfattning av resultat i förhållande till syfte och frågeställningar   

De teoretiska utgångspunkter som används i denna uppsats har valts för att fördjupa 

förståelsen av våra informanters livssituation. Familjen påverkar individen och individen i sin 

tur påverkar familjen; individen har egna tankar och upplevelser som också påverkar hur han 

eller hon interagerar med sitt sociala nätverk. En individs hälsa och välmående påverkas av 

hur han eller hon själv mår, men också av i vilken utsträckning som det sociala nätverket finns 

tillgängligt för stöd och hjälp. Våra informanter anser vi ligger i riskzonen för depression och 

ensamhet, då det sociala nätverket runt dem är små på grund av olika anledningar och då de är 

stigmatiserade från samhället på grund av deras avvikande beteende. Deras nuvarande 

situation visar att de inte klarar sig bäst på egen hand, utan de är sociala varelser som är 

beroende av andra för sitt välbefinnande. Detta vill vi lyfta fram genom vår studie och att det 

behövs ett samspel mellan dessa teorier för att bättre kunna beskriva och förstå våra 

informanter och deras komplexa situation, samt även för att kunna erbjuda relevant hjälp till 

dem.   

Vår studie synliggör 1) primära- och sekundära nätverkets betydelse för personer med psykisk 

ohälsa och beroendeproblematik, 2) hur dessa nätverk utgör viktiga förutsättningar för 

individens generella motståndsresurser och känsla av sammanhang, KASAM 3) 

hur nätverket motverkar utanförskap för informanterna. Resultatet visar att det dagliga 

umgänget sker med likasinnade vänner och personal på träffpunkterna. Med vänner och 

personal från träffpunkterna har de nära, regelbundna och välfungerande relationer, vilket som 

tidigare nämnts som GMR som är en förutsättning för hög KASAM. Relationerna till det 

primära nätverket är inte alltid så väl fungerande, på grund av infekterade konflikter och 
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besvikelser som har uppkommit mellan informanterna och deras anhöriga och vänner. Detta i 

sin tur leder till skuld- och skamkänslor och gör att kontakten med anhöriga blir mer 

känsloladdad och oregelbunden än andra kontakter. Skuld och skamkänslor påverkar 

individens självbild på ett negativt sätt och blir därmed en generell motståndsbrist(GMB), 

vilket leder till låg KASAM. I de fall då relationerna till det primära nätverket ändå har 

fungerat, så har det bidragit till att individen känner mening, blir bekräftad och uppmuntrad till 

att kämpa på trots sina svårigheter. Relationerna till anhöriga motiverar då individen att 

anstränga sig för att ta sig ur missbruket. Denna motivation är sammankopplat med 

meningsfullhet och att individen känner ett värdefullt engagemang för att hantera sitt problem. 

Eftersom de flesta av våra informanter har svaga och distanserade band till det primära 

nätverket, så har de sökt sig till ett nytt sammanhang det vill säga träffpunkterna för att få det 

praktiska och emotionella stöd som de annars troligen skulle ha fått genom det primära 

nätverket. Genom träffpunkterna blir informanternas 

basala(materiella)och sociala(existentiella)behov således tillgodosedda. Dessa materiella och 

existentiella resurser utgör generella motståndsresurser(GMR), vilka räknas som positiva 

resurser som förstärker KASAM. Relationerna på träffpunkterna hjälper informanterna att 

övervinna svårigheter som hade varit besvärliga att klara av på egen hand. Detta leder till att 

individens hanterbarhet stärks. Graden av hanterbarhet påverkar KASAM. Det sociala stödet 

från bl.a. personalen bidrar till att informanterna har ett socialt sammanhang att gå till. Detta 

bryter destruktiva mönster som informanterna kan hamna i på grund av deras 

stigmatisering. Träffpunkterna motverkar således risker för informanterna att hamna i 

ensamhet, isolering eller depression.   

Informanterna har det gemensamt att uppväxten och deras tidigare livserfarenheter samt 

psykisk ohälsa och beroendeproblematik har bidragit till deras nuvarande situation och 

identitet. Alla dessa faktorer utgör generella motståndsbrister(GMB) för informanterna, vilka 

resulterar i låg KASAM. Träffpunkterna utgör ett meningsfullt socialt sammanhang där 

informanternas självbild förstärks genom att de blir accepterade, respekterade och lyssnade på 

som individer. Både sekundärt nätverk och god självkänsla som utgör i detta sammanhang 

generella motståndsresurser(GMR) och verkar ha inverkan på informanternas känsla av 

sammanhang. Resultatet har ökat vår förståelse för vikten av fungerande sociala nätverk, då 

de bidrar till att göra det möjligt för personer med psykisk ohälsa och beroendeproblematik 

att hålla sig friska och nyktra – något som i sin tur leder till ett ökat välmående.  

Sammanfattningsvis så har studien visat att dåliga familjeförhållanden under uppväxttiden, 

dålig självkänsla, brist på materiella och existentiella resurser, bristande socialt nätverk och 

utanförskap utgör generella motståndsbrister(GMB) vilka försvagar individens känsla av 

sammanhang.  Socialt stödjande nätverk, materiella och existentiella resurser, och god 

självkänsla utgör generella motståndsresurser(GMR) vilka förstärker individens känsla av 

sammanhang. 

 7.2  En övergripande diskussion av resultat i förhållande till teori och tidigare 

forskning   

Vi vill härmed visa på de väsentliga delarna av denna studies resultat jämfört med 

tidigare forskning och teorier. Skårner (2001) har beskrivit att det sociala nätverket kan 

påverkas av stora förändringar som sker i individens liv såsom skilsmässor, flytt, konflikter 

och separationer. Av vårt datamaterial framkommer det att samtliga informanter har varit med 

om liknande förändringar i deras nätverk. Schäfer (2011) menar att familjesituationen 

försämras och att relationer kan upphöra till följd av missbruk och-/eller psykisk ohälsa, vilket 
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även bekräftas i denna studie. Resultatet tyder på att familjeförhållandena har förändrats för 

samtliga informanter på grund av deras egna problem med psykisk ohälsa och missbruk. 

Vissa informanter har även haft föräldrar med liknande problematik. Olaussen (2008) hävdar 

att missbrukaren har svårt att klara av en långvarig relation till sin partner då relationen 

präglas av missbruk, vilket överensstämmer med samtliga informanter från vår studie då de 

berättat att de inte klarar av att ha en partner. Utifrån vår studie finns det skäl att tro att 

missbruk och-/eller psykisk ohälsa har för samtliga informanter varit en starkt bidragande 

orsak till deras skilsmässor eller separationer. Sammantaget vill vi hävda att alla de faktorer 

som nämns i ovan nämnda studier har påverkat informanternas sociala nätverk.   

I studiens resultat framgår att samtliga informanter har fungerande sekundära nätverk vilka 

består av personal och likasinnade vänner. Vi kan hävda att primära nätverket har ersatts av 

det sekundära för samtliga informanter. Det sekundära nätverket är av stor betydelse då 

nätverket utgör generell motståndsresurs vilket exempelvis kan förstärka samtliga 

informanters förmåga att hantera stressorer de utsatts för, d.v.s. de krav från omgivningen som 

på ett eller annat sätt medför påfrestningar i deras vardag. Antonovsky menade att en individ 

som har god tillgång till den generella motståndsresurs som ett bra nätverk utgör har bättre 

förutsättningar att skapa ordning och reda på sin tillvaro, vilket motverkar ohälsa och leder till 

hög känsla av meningsfullhet som i sin tur ökar förutsättningar för hög KASAM. Ett 

fungerande sekundärt nätverk kan även ge informanter en huvudsaklig sysselsättning som de 

upplever att de är värt att lägga ned engagemang i. Detta är ett tecken på hög grad av 

meningsfullhet i individens liv, därmed i förlängningen på hög KASAM.  

De Maeyer et al. (2008) visar att stabila och trygga nätverk är viktiga faktorer för att hitta 

drivkraften att bli drogfri. I deras studie hade klienterna inte någon familj eller några vänner 

att vända sig till; vårdarna på behandlingen var i stället deras sociala stöd. Poängen är att det 

inte var viktigt för klienterna vem som gav det sociala stödet, utan att de fick det (ibid.). Med 

avseende på detta vill vi hävda att stödjande relationer med personal och vänner på 

träffpunkterna också i vår studie är betydelsefulla för samtliga informanter. De Maeyer et al. 

(2008) framhåller inte desto mindre att familj och vänner i många fall ger en upplevelse av 

trygghet, samt är en förutsättning för människors tillfrisknande – inte minst för missbrukare 

som lever i en utsatt situation. Även om vi i denna studie lagt största tyngdpunkten på 

träffpunkternas sociala sammanhang, så vill också vi ändå betona vikten av det primära 

nätverket för individers välbefinnande och känsla av sammanhang.   

I resultatet framkom det att samtliga deltagare är stigmatiserade och känner tillhörighet till en 

grupp som är stigmatiserad från övriga samhället. Stigmatiseringen är sannolikt kopplad till 

deras psykiska ohälsa, beroendeproblematik och grupptillhörighet. På grund av att 

informanterna mest umgås med denna stigmatiserade grupp, har de kommit att se sig själva 

mer som stigmatiserade än normala. Samhällets diskriminering och stigmatisering av 

informanterna gör att de isolerar sig och drar sig till likasinnade för att kunna överleva. För att 

bryta utanförskap och isolering behöver dock individen vara socialt delaktig och ha goda 

sociala relationer. Avison 

 (1996) menar att brist på sociala nätverk medför social exkludering. Träffpunkterna fungerar 

som en bro mellan dessa individer och övriga samhället, där personalen hjälper dem att 

komma i kontakt med sociala myndigheter samt bidrar till att deras röster blir hörda.    

Nackdelen som vi ser det kan dock vara att likasinnade på träffpunkterna ”hjälper” 

informanterna att fortsätta med sitt missbruk, eftersom det i dessa miljöer inte krävs drogfrihet 



29 
 

vilket kan ha ett dåligt inflytande på dem när det gäller detta beteendemönster. Informanterna 

själva ser inte det problematiska i deras beteende och skyller till exempel på sociala 

myndigheter för att de inte får den hjälp eller bostad de behöver. Om miljön med likasinnade 

vänner är skadlig för dem innanför och utanför träffpunkterna – och om de inte har insikt i 

deras problem – så är det svårare att kunna hjälpa dem till drogfrihet. Just det är ett av målen 

som träffpunkterna strävar efter, men sedan har informanterna också ett eget ansvar när det 

gäller drogfrihet. Vi tror inte att det finns några enkla recept för att uppnå drogfrihet, utan det 

är olika faktorer som tillsammans bidrar eller försvårar för informanterna att lyckas med detta. 

7.3  Implikationer för forskning och praktik   

Kunskapen om de sekundära nätverken är betydelsefull för praktiskt socialt arbete, vilket bör 

vara inriktat mot individens hela situation. Genom att ha kunskap om såväl klienternas sociala 

nätverk som deras individuella sårbarhet, så tror vi att t.ex. socialtjänsten kan fatta beslut som 

stämmer bättre överens med deras sociala nätverk, geografiska tillhörighet, vardag 

och ekonomiska situation. Vi tror även på ett förbättrat samarbete mellan socialtjänsten och 

frivilligorganisationer, där de inte slår ned på varandras verksamheter och säger att den egna 

verksamheten är bra medan den andra är dålig. Såväl klienterna som socialtjänsten och 

frivilligorganisationerna tror vi skulle gynnas av ett samarbete. Vi vill dock inte att 

träffpunkterna och socialtjänsten ska blanda sig i varandras verksamheter eller gå ”bakom 

ryggen” på klienten, eftersom vi anser att deras kanske viktigaste funktion är att bygga upp ett 

förtroende hos informanten och att detta kan försvåras av ett samarbete mellan dessa aktörer. 

Dock ser vi positivt på att personal från träffpunkterna kan vara med som socialt stöd på 

möten hos socialtjänsten, tillsammans med klienten. 
 

Den sociala praktiken överlag behöver kunskap om träffpunkterna och hur de motverkar 

ensamhet, utanförskap och isolering bland klienterna för att kunna göra en rättvisande 

bedömning av klientens psykiska hälsa. Risk för depression och isolering är lika viktigt att ta i 

beaktande vid bedömningen som drogfrihet och andra faktorer som kan påverka klientens 

situation. Det bör även tilläggas att en kombination av depression och beroendeproblematik 

kan förvärra klientens fysiska och psykiska tillstånd. Kunskap om klientens psykiska hälsa är 

därför oerhört viktig inom den sociala praktiken.  
 

Något som skulle vara intressant att studera ytterligare är i vilken utsträckning som kontakten 

med träffpunkterna ur ett mer långsiktigt perspektiv bidrar till att upprätthålla stigma, 

utanförskap och beroendeställning. Detta kan emellertid vara en tillfällig lösning på deras 

situation och vi är tveksamma till om detta sätt att hjälpa människor verkligen på lång sikt 

hjälper dem till ett normalt och självständigt liv. Vi undrar om det är bra för denna grupp att 

umgås med likasinnade vilka kan ha en negativ påverkan på deras självbild och beteende. 

Socialt utsatta människors känsla av tillhörighet till en sådan stigmatiserad grupp kan ha 

negativa följder som t.ex. återfall och en än starkare identifikation med denna grupp, vilket 

kan försämra förutsättningarna att en gång kunna leva ett normalt liv. Om andra 

stigmatiserade utgör den grupp som influerar klienter mer än människor och grupper från det 

normala samhället: Hur kan man bryta det mönster som gör att dessa människor 

fortsättningsvis söker sig till miljöer som är avsedda för utsatta grupper? Vi frågar oss detta 

särskilt med tanke på att våra informanter faktiskt hävdar att de har blivit drogfria, fått boende 

och har bra kontakt med sin omgivning. Vidare forskning kan bidra med kunskap om varför 

de i så fall fortsätter att identifiera sig med och söka sig till denna stigmatiserade grupp, samt 

hur man kan bryta denna inställning och få dessa personer att helt ta avstånd från sin tidigare 

miljö.   
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Som vi ser det är det två utmaningar som den sociala praktiken står inför. Den första 

utmaningen är att så länge informanterna inte själva begriper eller kan hantera sina problem, 

så kommer det vara svårt för dem att ta emot hjälp och kunna uppleva meningsfullhet. Den 

andra är att hjälpa informanterna att se sig själva mer som normala än som stigmatiserade och 

att de sociala myndigheterna har resurser att hjälpa dem i deras utanförskap och inge dem en 

känsla av sammanhang (KASAM) (Antonovsky, 2005). Där skulle framtida forskning om 

identifikation med den stigmatiserade gruppen kanske kunna utgöra ett bidrag. Det skulle 

även vara intressant att studera hur personal på träffpunkterna, på olika slags boenden eller på 

sociala myndigheter arbetar med empowerment (hjälp till självhjälp) med denna grupp. 

Träffpunkterna erbjuder främst hjälp med basala och sociala behov. Detta är som vi ser det 

bara en tillfällig lösning och vi undrar vad det finns för framtida planering från 

frivilligorganisationers sida – men också från sociala myndigheter – för att hjälpa denna grupp 

till ett självständigare liv. Det skulle även vara intressant att studera hur detta att ”hjälpa 

andra” bidrar till klienters hälsa och välbefinnande.   
 

I studien har informanter förklarat sin beroendeproblematik och psykiska ohälsa med 

hänvisning till familjeförhållanden, fosterhemsplaceringar och andra negativa livshändelser 

såsom skilsmässor, sjukdomar, dödsfall, misshandel, föräldrarnas psykiska ohälsa och/eller 

missbruk. Detta tolkar vi som bidragande orsaker till informanternas egna destruktiva 

beteende och till deras nuvarande svåra situation. Deras nuvarande sociala utsatthet hade 

kanske kunnat bli avhjälpt av tidiga förebyggande sociala insatser. Eftersom det redan finns 

forskning runt förebyggande insatser för denna grupp skulle det vara intressant att även 

undersöka andra slags grupper som är socialt utsatta, för att få fördjupad kunskap om dem. 

Genom att på det viset bredda perspektivet och vända sig till flera olika slags grupper, kan 

man kanske nå en riskgrupp innan den blir en problemgrupp. Social utsatthet innebär en 

sårbar livssituation som kan medföra att personens eller gruppens framtidsmöjligheter och 

möjligheter att få en någorlunda trygg livssituation hämmas. Den livssituationen delas av flera 

målgrupper som t.ex. ensamstående mödrar, invandrare med traumatiska upplevelser eller 

grupper från segregerade områden som på olika sätt blir stigmatiserade från det övriga 

samhället. Det kan finnas anledning att undersöka vad dessa socialt utsatta grupper har 

gemensamt, för att därigenom kanske få insikt om vad som kan göras för att förbättra deras 

situation i livet. 
 

Denna studie har gett oss ökad kunskap och förståelse för informanters sociala relationer och 

deras påverkan på hälsa och välbefinnande. Denna kunskap anser vi vara viktig för att kunna 

göra bedömningar som bättre stämmer överens med informanternas sociala och geografiska 

tillhörighet. Då informanternas livsvärld är komplex och inte enkelsidig, tycker vi att denna 

studie gett en ökad förståelse för dem och vi tror att vi genom denna nyvunna förståelse 

kommer att kunna fatta bättre beslut som socionomer. Vi kommer att fästa större vikt vid 

deras sociala sammanhang och den resurs som det utgör.  
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9 Bilagor 

Bilaga 1    

Information till dig som kommer att medverka i vår studie!  

Hej!  

Vi är två studenter från Uppsala universitet som är intresserade av att skriva vårt 

examensarbete om x. Därför skulle vi vilja intervjua några personer som vistas/bor på x och 

som kan tänka sig att ställa upp och svara på våra frågor. Vad vi är särskilt intresserade av är 

att få reda på hur era sociala relationer ser ut innanför och utanför x. Nu hoppas vi att du vill 

bli en av dem vi intervjuar.  

Vi tror att vår undersökning bidrar till ökad förståelse för sociala nätverkets betydelse just för 

dig som vistas på/ bor på x. Helst skulle vi vilja spela in intervjun med Dig, men ingen utom 

vi själva kommer att få veta Ditt namn. Det kommer inte att kunna gå att spåra vem som har 

sagt vad i den färdiga uppsatsen. Givetvis får du avbryta din medverkan när som helst utan att 

behöva förklara varför. Du behöver heller inte svara på frågor som du inte vill svara på.  

Om Du vill ställa upp på en intervju, så kommer vi att ta en fika tillsammans och prata om hur 

det dagliga livet kan se ut.   

Vi skulle bli väldigt glada om du vill delta i vår undersökning! Meddela oss om du vill 

medverka, så kan vi bestämma en tid och dag då vi kan träffas.   

 

Med vänliga hälsningar  
 

Rebecka Risberg Hakizimana          Shahin Nezami Kuraneh  

Mobil:                                Mobil:  

Email:                               Email:  

 

Handledare:  

Thomas Öst  

Universitetslektor i sociologi, Uppsala universitet  

Tel:  

Email:  
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Bilaga 2  

Intervjuguide 

   
Bakgrund:   

Berätta lite om dig själv…   

Kön?  

Ålder?   

Hur ser din civilstatus ut?( Partner, familj, barn)  

Livssituation   

Hur länge har du bott på Mikaelsgården?  

Var har du bott innan du flyttade hit?  

Hur trivs du på Mikaelsgården? Äter ni, gör aktiviteter tillsammans?  

Vad är bra med Gottsundagården?   

Vad är dåligt med Gottsundagården?  

Vad brukar du göra under en dag på Mikaelsgården?  

Vad gör du på helgerna?   

Kan du lita på andra på Mikaelsgården?   

Vad gör du tillsammans med personal?  

Litar du på personalen på Mikaelsgården?   

Vilka umgås du med på Mikaelsgården, vilka umgås du utanför Mikaelsgården?  

Har du möjlighet att påverka din livssituation? Om ja i så fall på vilket sätt? Om nej på vilket 

sätt?   

Upplever du att det finns någon mening med de saker du gör i ditt dagliga liv? Om ja eller nej 

på vilket sätt?    
  

Socialt stöd-Familj, Vänner och andra relationer  

Hur ser din civilstatus ut?( Partner, familj, barn)  

Har du kontakt med familj, släkt, vänner, gamla klass- eller arbetskamrater? Om ja, på vilket 

sätt? Hur ofta? Om nej, varför?   

Vilka saknar/ älskar du i ditt liv?  

Vilka vill du umgås med?  

Vilka träffar du av: Familj, släktingar, vänner, andra kontakter?  

Vem är bäst att kontakta när du behöver någon att prata med?   

Vilka tycker du kan hjälpa dig med att hitta arbete, bostad?  

Vad har du arbetat med tidigare, har du kontakt med dina arbetskollegor?  

Vill du arbeta och har du möjlighet att arbeta igen? Om nej, vad är det som gör att du inte får 

arbete?  

  
  

Erfarenhet av myndigheter och samhället  

Har du haft kontakt med någon myndighet, till exempel socialtjänsten? Om ja, hur har du 

blivit bemött av de myndigheter du varit i kontakt med?   

  

 Har missbruket/hemlöshet/etc. påverkat ditt arbete, dina relationer till familj, vänner, 

släktingar? Om ja, Hur? Och Varför?  

  
  
Avslutande frågor   

Är det något som du skulle vilja tillägga som du känner att vi har missat?  


