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Abstract 
Title of this master thesis is “But what are you doing? Working with young people in difficult 

life situations focusing on the life stories.” 

Through practical knowledge theory, I will try to find ways to depict knowledge that cannot 

be fully explained in models or methods. I want to highlight what my career is about. I'm not 

a social worker, I'm not a therapist, a bit of an behaviourist, but without an exam. I do this by 

showing how I work with the individual's life stories, helping young people in vulnerable life 

situations to gain an understanding of their skills, abilities and interests. I have a narrative 

starting point in my work. By this I mean that through my conversations with young adults 

and their networks, are interested in how people use and relate to their life stories. I have also 

given some examples of how I use fictional stories like as a mask, to help the individual 

reflect on their own life situation. 

Through conversations with young adults and professional partners I have tried to show how I 

work for the individual to own his own process. 

Keyword 

Story, life story, fictional stories, mask, narrative, abuse, interaction, social work.  

 

Sammanfattning 
Genom praktisk kunskapsteori försöker jag finna vägar att gestalta den kunskap som inte 

fullständigt kan förklaras i modeller eller metoder. Jag vill belysa vad min yrkesroll går ut på. 

Jag är inte socionom, jag är inte terapeut, lite beteendevetare, men utan examen. Jag gör detta 

genom att visa hur jag arbetar med individens livsberättelser, hjälper unga i utsatta 

livssituationer att få syn på sina färdigheter, förmågor och intressen. Jag har i mitt arbete en 

narrativ utgångspunkt. Med det menar jag att genom mina samtal med unga och deras nätverk 

är intresserad av hur människor använder och förhåller sig till sina livsberättelser. Jag har 

också givit några exempel på hur jag använder fiktiva berättelser som mask, för att hjälpa 

individen att reflektera kring den egna livssituationen.  

Genom samtal med unga vuxna och professionella samverkansparter har jag försökt visa hur 

jag arbetar för att individen ska äga sin egen process.  

Nyckelord 

Berättelse, livsberättelse, fiktiva berättelser, mask, narrativ, missbruk, samverkan, socialt 

arbete. 



   

 

  



   

 

Förord 
Jag vill tacka de personer som har varit modiga att dela en del av sina livsberättelser med mig. 

Tack till modiga chefer som har vågat anställa mig och till de kunniga kollegor som jag har 

samarbetat med. Utan alla Er hade det inte varit något att skriva om.  

Tack till Södertörns högskola och alla Ni fantastiska undervisare på Centrum för praktisk 

kunskap. Ni har inspirerat mig, givit mig nya infallsvinklar och möjlighet att sätta ord på det 

jag gör. Tack till alla medstuderande som har delat tankar, funderingar, frustrationer och 

skratt.  

Tack till min handledare Adrian Ratkic som har uppmuntrat och inspirerat mig, och givit mig 

konstruktiv kritik i skrivandet av denna uppsats. Tack för ditt tålamod och din tro på mig.  

Sist men inte minst vill jag tacka min familj; Mina döttrar Linnea och Astrid för att Ni har 

uppmuntrat mig och frågat intresserat om Er mammas tokiga påhitt. Olle, min man som har 

stöttat mig i flera års pendlande till Stockholm och stått ut med ensamma helger när jag har 

isolerat mig med travar av böcker.  

 

This seeking my friend 

is a tremendous task 

a raging fire it is. 

Jump in 

if you wish to be baked  

for if you are merely curious  

this fire will destroy you. 

Kabir (1398 – 1448) 
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Inledning 
Sommaren 1988 packade jag ihop mitt liv i en Opel kadett och lämnade min lilla tvårums 

lägenhet i Köpenhamn för ett nytt liv i Göteborg. Jag var 23 år, nykär och tänkte att allt löser 

sig säkert på bästa sätt om jag bara får in en fot på arbetsmarknaden i mitt nya hemland. 

Hemtjänstens kvällspatrull som vårdbiträde blev min första arbetslivserfarenhet i Sverige, att 

arbeta med äldre gjorde att jag snabbt fick lära mig språket. Livet såg bra ut och vi bestämde 

oss för att bli föräldrar, 1990 och 1992 föddes två välskapta flickor. Men mitt i lyckan 

förändrades den svenska arbetsmarknaden, en förändring som påverkade hela befolkningen. 

Krisen slog hårt både mot grupper med stark förankring på arbetsmarknaden och mot dem 

med svagare ställning. Min man som hade flera år inom militärsjöfart och en 

universitetsutbildning inom transport, blev arbetslös och tog det arbete som fanns, vilket var 

som matros inom civilsjöfart. Detta innebar veckovis av arbete borta från familjen. Som ung 

mamma ensam i Göteborg med gymnasiekompetens, men utan fast anställning och utan 

etablerat nätverk, gick jag till arbetsförmedlingen och anmälde mig som arbetssökande. Det 

blev en arbetsmarknadsåtgärd som innehöll en datakurs med möjlighet till ECDL-körkort och 

praktik på lämplig arbetsplats.1 Min lärare i data såg en potentiell undervisare i mig och efter 

praktik och förhandling blev jag anställd som datapedagog på utbildningsföretaget. 

Utbildningsföretaget levererade utbildningar till Arbetsförmedlingen och i takt med en 

förändrad arbetsmarknad förändrades också omständigheterna för mig som anställd. Jag 

utbildade mig vid sidan om arbetet inom pedagogik, mentalträning, projektledning och 

symbolpedagogik, allt som jag trodde skulle hjälpa mig, för att bättre kunna möta de 

människor som kom till de arbetsmarknadsutbildningar som företaget levererade. Jag fick 

möjlighet att arbeta mot arbetsgivare och myndigheter som Arbetsförmedlingen, 

Försäkringskassan och Kommunen. Jag samlade på mig mycket erfarenhet och ett brett 

kontaktnät.  

En dag berättar en kollega om ett projekt för kvinnor som står långt från arbetsmarknaden 

inom Göteborgs stad. Jag är redo att prova något nytt och söker tjänsten. Chefen lyfter på 

ögonbrynet när han ser att jag inte har en samlad universitetsexamen, utan enbart enstaka 

kurser och privata utbildningar. Han vågar sig ändå på att anställa mig under en begränsad 

tidsperiod på tre år. Arbetet resulterar i att jag blir väl insatt i socialtjänstens arbete, regler och 

lagar. Dessutom ökar mitt kontaktnät inom övriga myndigheter och resultaten för 

                                                           
1 Datakörkortet ECDL är ett kompetensbevis på att innehavaren känner till grundbegreppen inom IT, kan 

använda en persondator samt behärskar datorns vanligaste användningsområden. 
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verksamheten är höga. Jag får en tillsvidareanställning inom Göteborgs stad och fortsätter att 

utbilda mig vid sidan om arbetet, nu inom etnologi, då intresset för livsberättelser och fiktiva 

berättelser ökar i takt med kvinnornas berättelser. Intresset för berättelser som fenomen tar 

över och jag tar tjänstledigt i sex månader för studier i England. På The School of 

Storytelling, vid Emerson college, badar jag i livsberättelser, sagor, myter och legender och 

jag stiftar bekantskap med narrativ praxis. Med nyvunnen kunskap kommer jag tillbaka till 

min anställning inom Göteborgs stad, dock utan en fast arbetsplats. Min chef spänner blicken 

i mig och säger ”Men vad är det egentlig du gör? Du visar strålande resultat, du är omtyckt 

både av klienter och kollegor, du utbildar dig kontinuerligt vid sidan om arbetet, men jag får 

inget helhetsgrepp… du är inte socionom, du är inte terapeut, du är…. ja lite av en 

beteendevetare, men utan examen.”  

Som svar försökte jag sätta ord på mina erfarenheter och kunskap, men lyckades inte riktigt. 

Under tiden blev jag utlånad av Göteborgs stad till Samordningsförbundet under ett antal år, 

för att arbeta med unga vuxna, 18 till 25 år med psykisk ohälsa, neuropsykiatriska diagnoser 

och intellektuella funktionsnedsättningar.2 Mitt intresse för ett narrativt förhållningssätt växte 

i arbetet med den nya målgruppen och jag utbildade mig inom systemiskt nätverksarbete.3 

Samtidigt gnagde chefens fråga i mig; Vad är det jag gör? Varför är det för många så svårt att 

förhålla sig till individer utan en formell examen och deras praktiska kunskap? I detta skede 

fick jag kunskap om Södertörns högskola och magisterprogrammet i praktisk kunskap. Jag 

såg min chans att sätta ord på 25 års erfarenhet, kunskap och utbildning. I min 

magisteruppsats i praktisk kunskap, fick läsaren möta Mia och våra samtal kring hennes 

livssituation.4 Mia var en 23 årig kvinna som kom till den verksamhet där jag arbetade, för att 

få stöd till ett självständigt liv, efter flera års beroende av socialtjänsten. I min uppsats beskrev 

jag också, hur jag berättade fiktiva berättelser för henne och hur vi arbetade med dem som 

metaforer för hennes väg mot ett självständigt liv. Jag kände att jag med nya begrepp från den 

filosofiska begreppsvärlden fick redskap att förklara min praktiska kunskap. Fortsatt utan 

examen fick jag möjlighet att arbeta på en psykosocial medicinsk öppenvårdsmottagning för 

                                                           
2 Samordningsförbundet är en finansiell samordning mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, 

kommunerna och regionen för att rehabilitera människor och hitta åtgärder för att förebygga ohälsa och 

utestängning från arbetsmarknaden. Målet är att använda de gemensamma resurserna på ett så bra sätt som 

möjligt och att personerna ifråga får ut mesta möjliga av insatserna. 
3 Människor står alltid i relation till andra i ett system. Det kan vara avgörande för individen att alla inblandades 

synpunkter kommer fram och en gemensam bild av situationen skapas. Detta kommer jag att utveckla i kapitlet 

Min narrativa utgångspunkt. 
4 Tine Winther, LIVETS BERÄTTELSER – En reflekterande undersökning om berättelsens roll i coachens 

praktiska kunskapsutövande, Södertörn högskola, Institutionen för kultur och lärande, 2015. 
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barn och unga upp till 25 år i en mindre kommun norr om Göteborg. Det var ett treårigt 

projekt där vi fick i uppgift att bygga en annorlunda mottagning, en mottagning som skulle 

titta utanför boxen, arbeta horisontellt bort från stuprör och traditionella behandlingsmetoder, 

hitta ett förhållningssätt mer än en ny modell. Under projektets gång fortsatte jag mina studier 

på Södertörns högskola och påbörjade denna masteruppsats i praktisk kunskap. Jag vill här i 

min masteruppsats fortsätta att undersöka vad det är jag egentligen gör i min yrkesroll genom 

att göra en djupdykning i ämnet livsberättelser och fiktiva berättelser som en möjlig väg att 

hjälpa individer som befinner sig i en utsatt livssituation, att hitta en identitet, en egen 

livsberättelse som känns meningsfull och som kan ge stöd i deras ansträngningar att hantera 

sina liv. Jag hoppas att jag med denna masteruppsats kommer närmare min tidigare chefs 

fråga ”Vad är det du gör?” 

 

Möte med Mia 
Det är kvavt i rummet. Jag borde ha vädrat innan mötet. Mia sitter mitt emot mig, i en tjock 

röd jacka. Jag frågar om hon vill hänga av sig, men hon vill helst behålla jackan på. Droppar 

av svett rinner ned för hennes panna, hennes hår har hon satt i en stram hästsvans. Hon 

påminner mig om tanterna som sitter på konditoriet nere vid torget, lite satt, lite avmätt och 

alldeles för åtsittande kläder. Hennes sätt att sitta, att klä sig, att försöka undvika att prata om 

sig själv påminner mig om när jag var i hennes ålder, jag var på väg att bli som hon. Av någon 

anledning drog den spralliga, spontana Tine sig tillbaka och blev en satt tant, lite avmätt och 

med alldeles för strama kläder. Hur skall jag få henne att se att det finns en väg framåt? Jag 

vill få henne att se en annan väg, som jag såg en annan väg då. 

Vi har träffats två gånger i veckan under ett och ett halvt år och inte en enda gång har hon 

tagit av sig jackan. Mia är alltid på språng, kanske ringer mamma eller Robert, hennes ex-

pojkvän. Då måste hon gå, de behöver henne. Hon ser på mig, det är något avvaktande i 

blicken. Jag måste hitta en ingång, en fråga att börja med. Sätta fingret på vad jag ser och 

känner.  

”Du har varit sjuk en längre period nu, har du varit i kontakt med vårdcentralen?” frågar jag, 

och känner direkt att frågan låter anklagande. Fan också, kunde jag verkligen inte komma på 

något bättre? Jag vet att hon gör vad hon kan just nu för att ändra sin situation. Jag försöker 

komma på en ny fråga som inte känns hotfull. Hon bryter tystnaden med en kort harkling. 
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”Nej, jag har inte orkat gå ut bara, jag har haft ont i bröstet och mina ben krampar. Jag har inte 

sovit en hel natt på hur länge som helst.” Hennes blick flackar mellan mig och fönstret. Jag 

följer hennes blick till fönstret. En gren från fasadens vildvin, slår mot rutan. Är hon nervös? 

Är det något hon inte berättar? Det är svårt att greppa Mia, hon ger tvetydiga signaler. Jag 

bryter flackandet med en fråga: ”Kan du inte berätta lite om vad du gör på dagarna, Mia?” 

Hon har flera gånger klagat över att inte hinna med allt jag ber henne. Hon tycker jag ställer 

orimliga krav. Hon kanske har rätt, kanske ställer jag orimliga krav? Det som är rimliga krav 

för mig, betyder ju inte absolut att de är rimliga i hennes värld. Det känns som om hon har en 

dold agenda. Det är något hon inte berättar för mig. Är hon rädd för mig? Rädd för att bli 

bedömd utifrån det hon säger eller gör? Frågorna snurrar i mitt huvud. Jag har försökt olika 

strategier för att få henne att berätta. Jag känner mig frustrerad, otålig. Var är det jag gör fel? 

Jag tycker att jag lyssnar, men jag känner samtidigt att det är något jag inte hör. Vad är det jag 

inte hör? 

”Jag gör inte så mycket, ser TV, röker, kanske går jag till min syster, det beror på. Det är ju 

svårt för mig att gå ut, känns jobbigt när jag inte vet vem jag kommer att möta ute på gatan. 

Han den där langaren som jag brukade köpa amfetamin av, han bor en bit bort, jag kan bara 

inte stöta på honom på gatan.” För ett kort ögonblick tänker jag att krampen i benen, smärtan i 

bröstet och svårigheten att sova, beror på att hon fortfarande använder droger. Men hon har ju 

sagt hon inte håller på längre, och jag har valt att tro henne. 

Mia tar upp handväskan som hon just ställt på golvet. Hon öppnar den och tittar lite tankspritt 

ned i väskan, som om hon plötsligt kom på något hon skulle ta upp. ”Jag har aldrig kunnat 

koncentrera mig på att läsa, jag blir rastlös direkt. I skolan var det skitsvårt, jag satt mest och 

hoppade på stolen, ville bara ut och leka. Min fröken skällde på mig jämt, hon kallade 

mamma till möten flera gånger, men det hjälpte ju inte, hon var nästan alltid full eller i bästa 

fall bakis. Vet du vad jag gjorde igår?” Rösten höjs när hon ställer frågan. 

”Nej, vad gjorde du igår?” frågar jag intresserat och tänker att nu kommer det. Nu kommer 

hon att berätta något nytt, något jag kan kroka fast i. 

”Jag fick lite pengar av min pappa du vet, så när jag satt och surfade på nätet igår kväll såg jag 

den där jackan jag snackade om, den var nedsatt, så jag beställde den. Jag ångrar mig lite nu, 

jag skulle inte ha varit så snabb, det är bara så typiskt mig, jag kan inte bara vänta, måste ha 

med en gång.” Hon suckar och rullar med ögonen. ”Jag är så trött på mig själv, jag ställer 

alltid till det för mig. Varför kan jag inte bara vara som alla andra? Mamma säger alltid att jag 
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är för impulsiv, att jag inte tänker efter innan jag säger något. Mamma säger att hon också var 

sådan när hon var yngre. Jag liknar henne rätt mycket. Gud va jag har ställt till det för mig 

många gånger. Jag har stått där framför folk och tänkt, nej jag gör det bara inte, och så 

plötsligt bara gör jag det.” 

”Vad är det du gör?”  

”Säger precis vad jag tänker.” Hon torkar näsan med hela handen i en snabb uppåtgående 

rörelse. ”Ibland är det bra, men en gång i skolan åkte jag in på rektorns kontor för att jag svor 

åt läraren. Jag tyckte det var rätt att säga åt henne, hon sa inför hela klassen att min mamma 

var alkoholist, det kan ju aldrig vara rätt, eller?!” Mia skruvar på sig i stolen. Hon tar tag i 

jackans halskrage och rycker hårt i den, som höll den på att kväva henne.  

”Det är aldrig bra att förolämpa någon på det sättet”, säger jag och byter rastlöst ställning i 

stolen. Jag har hört henne berätta likande historier tidigare. Historierna handlar alltid om hur 

mycket hon liknar sin mamma och om hur lite hon vill likna henne. Mia har passat sin 

mamma sedan hon var tio år, hon har städat efter fester, sminkat henne, hjälpt henne i kläder 

och skickat henne till jobbet, så länge mamman var i stånd att göra det. Mia har varit mamma 

till sin mamma och sin lillasyster nästan hela sitt liv. Jag minns hur hon vid ett tillfälle sa till 

mig ”att passa dem dygnet runt gör att jag inte är värd nåt.” Då fick jag svälja en klump i 

halsen. Jag känner hur jag påverkas negativt av hennes återkommande historier om mamman. 

Hon är sårbar och här sitter jag och är en dålig lyssnare och vet inte hur jag ska bemöta henne.  

”Du, Tine. Kan du hjälpa mig med de där papperna till Arbetsförmedlingen, jag förstår inte 

hur jag skall fylla i dem. De säger att jag kommer att få pengar från dem om jag skriver under. 

Då kanske jag kan köpa de där byxorna jag såg igår?” Hon rotar i handväskan och tar upp ett 

skrynkligt, hopvikt papper. Jag försöker hålla tillbaka en djup suck, men lyckas inte fullt ut. 

Prövar att dölja det med en låtsashostning och tittar ursäktande på henne. Jag vill vara 

engagerad, jag vill hjälpa, men just nu fylls jag av en uppgivenhet, en uppgivenhet som jag 

inte lyckas dölja. 

Jag försöker att förklara för henne att hon inte kommer att få extra pengar, utan att från och 

med nästa månad kommer en del av hennes inkomst från försörjningsstöd och en del från 

Försäkringskassan som betalar ut aktivitetsstöd. Frustrationen stiger inom mig, hur ska jag få 

henne att förstå? Vi har diskuterat ekonomi så många gånger, jag har försökt förklara på olika 

sätt varje gång, ändå återkommer problemet. Jag är medveten om att jag låter nedlåtande, men 

kan i stunden inte ändra skutans färdriktning, den har gått på grund. 
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”Men när ska jag kunna köpa byxorna då? Jag fattar inte att jag inte kan få mera pengar bara. 

Jag fattar inte hur jag skall få råd med allt. Hyra, mat, cigg, kläder, jag vill ju kunna gå ut 

också…” säger hon med en uppgiven röst. ”Kanske jag skall göra som mamma, hitta en man 

som betalar. Eller nej, det håller ju aldrig, det har kommit och gått så många så jag har tappat 

räkningen.” Hon fnyser. ”Män kan man inte lita på, de tycker det är kul ett tag och sen sticker 

de. Robert mitt ex, sa alltid att han älskade mig, sen blev han skitsur om jag inte sa det 

tillbaka. Jag kan väl inte veta om jag älskar honom, hur ska jag veta hur det känns? Jag har 

bara hört mamma säga att hon älskat en man och han slog henne.” Jag förstår att det är utifrån 

upplevelser som denna att Mia inte litar på någon. Jag vill i detta ögonblick spola tillbaka 

filmen till allra första gången jag satt i detta rum med Mia och börja om. Börja om från 

början, ge henne och mig själv en ny chans. Jag tittar på Mia, hon dricker lite te från koppen 

som står på bordet framför henne. Hon gnider sitt ben, hostar, en slemmig rökhosta. Hon tittar 

på mig med en trött blick, som om hon förväntar sig att jag skall säga något. 

”Du Mia, skall vi återgå till det ämne vi började med? Att du varit sjuk en längre tid.” Jag 

inväntar inget svar, utan fortsätter. ”Du måste gå till läkaren Mia, du har haft flera långa 

perioder med sjukdom. Vi kan inte jobba framåt om du inte kommer hit till mig. Tiden löper 

ifrån oss, ditt mål var att komma ut i arbete innan du fyllde 25, och nu är det bara ett halvår 

kvar…”  

Jag ångrar orden, det var ingen ny början, det var en ny anklagelse. Jag sitter tyst och avvaktar 

hennes svar, inget kommer. Jag tittar på henne, nu har jag chansen att göra om. Kom igen nu 

Tine, gör om, gör rätt.  

”Ok, om du och jag skulle börja om från början. Säg att du börjar här hos mig idag, vad skulle 

du vilja, hände då?  

Jag tittar på henne, hon flackar igen med blicken. Jag hinner tänka att det nog är för sent att 

fånga henne nu, när hon plötsligt stirrar på mig och säger: 

”Tror du att jag har ADHD?”5 

 

  

                                                           
5 ADHD; Attention Deficit Hyperactivity Disorder, är svårigheter med uppmärksamhet, impulskontroll och 

överaktivitet. 
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Syfte och frågeställning 
Syftet med denna uppsats är att sätta ord på min tidigare chefs fråga; Vad är det du gör? 

Genom den praktiska kunskapens teori försöker jag finna vägar att gestalta den kunskap som 

inte fullständigt kan förklaras i modeller eller metoder. Min ansats är att genom essäskrivande 

och mitt möte med andra tänkare skapa en plats för den erfarenhet och de kunskaper jag har 

samlat på mig under drygt 20 års arbete med människor i utsatta livssituationer. Uppsatsen är 

tänkt att spegla de många utmaningar, jag som behandlare står inför i mitt dagliga arbete och 

hur jag tar mig an dem.  

Mia i den inledande berättelsen fick läsaren även möta i min magisteruppsats. Jag har valt att 

återanvända berättelsen i denna masteruppsats, då den representerar komplexiteten hos den 

målgrupp jag möter. Förutom Mia kommer läsaren att möta Albin och Anton, två unga män 

som under perioder i livet har använt droger. Dessutom kommer jag att förmedla några av de 

tankar som jag möter hos de samarbetspartners jag har kontakt med i mitt arbete som 

behandlare. Jag vill låta det praktiska livets kunskap samtala med teorier som rör vetenskaplig 

kunskap. Oftast hålls den vetenskapliga kunskapen fram som ett mönster för all kunskap, 

därför vill jag här försöka visa att den praktiska erfarenheten jag samlat på mig i mitt yrkesliv 

har ett värde i ett vetenskapligt sammanhang.  

Praktisk kunskap handlar nämligen bara i en begränsad utsträckning om strikt tillämpning 

av vetenskapliga teorier och mätinstrument. Den praktiska kunskapen bärs som en 

personlig erövrad kunnighet som tagit plats hos individen – och i den mänskliga 

gemenskap där han eller hon handlar – och den utövas på ett intuitivt sätt. Det är förvisso 

inte frågan om en kunskap som exkluderar teoretiskt kunnande – det finns ingen 

motsättning mellan att vara en god praktiker och att använda sig av vetenskapliga rön för 

att förbättra sin praktik, tvärtom kan en sådan teorimedvetenhet ofta vara ett krav – men 

det handlar om en kunskap som har fler och andra dimensioner. Därför kommer det i 

många fall för den praktiska kunskapens företrädare att handla om att försvara vishetens, 

inkännandets, uppmärksamhetens, reflektionens eller hantverkets värde i yrkeslivet mot 

dem som hävdar att all kunskap måste leva upp till hypotestestningens eller 

evidensbaseringens krav.6 

Vilka är de jag möter? Människor i en sårbar livssituation, sårbar utifrån en livssituation som 

just nu är svår att hantera. Det är för mig svårt att kategorisera, barn, unga, unga vuxna eller 

vuxna, alla har vi samma utgångspunkt; vi är människor i en föränderlig värld. Sårbarheten 

                                                           
6 Fredrik Svenaeus, Vad är praktisk kunskap, Vad är praktisk kunskap? Jonna Bornemark och Fredrik Svenaeus 

(red), Södertörn Studies in Practical Knowledge, 2009, s. 13 – 14.  
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kan utlösas av ensamhet eller utsatthet och ge sig uttryck i isolering, depression, missbruk, 

självskadebeteende, aggression eller självmordstankar. Min upplevelse är att människan, när 

livet inte fungerar eller när den yttre och den inre världen inte går ihop, söker hjälp hos 

läkaren eller terapeuten. Här förväntar vi oss att vårt lidande ska utmynna i någon form av 

diagnos, att de symptom vi känner ska hitta ett sammanhang. 

Det finns många termer och begrepp inom det sociala arbetet; samsjuklighet, missbruk, 

beroende, neuropsykiatriska diagnoser, instabilt personlighetssyndrom, ångest, depression, 

klient, patient, deltagare, samverkan. De flesta har hört begreppen, de flesta anar vad de 

betyder, jag får en känsla av att jag ska känna till dem, att jag borde veta vad de betyder. 

Skillnader eller likheter, visst borde jag veta? Begreppen har blivit en del av min vardag, 

begrepp jag måste förhålla mig till och jag förvånas över hur lätt det är att ta in dessa nya 

begrepp både i mitt arbete och i min vardag. Jag sitter med på teammöten, behandlingsmöte, 

vårdplaneringar, trepartsmöten, samordnarmöten, och jag lyssnar, tar in och hör mig själv 

använder begreppen som vore de en del av mig. Ibland har jag svårt att ta in de andra 

deltagarna i det tvärprofessionella teamet, som pratar om de personer jag träffar, de personer 

som sitter i mitt rum och säger; ”hjälp mig, jag vet inte hur jag ska få livet att gå ihop.” Jag 

vill med hjälp av informanternas livsberättelser belysa hur jag praktiskt kan arbeta med ett 

narrativt förhållningssätt också i förhållande till dem jag samverkar med. Jag vill försöka 

svara på frågan som min studiekamrat regissören och manusförfattaren Christina Olofson så 

förlösande ställde ”Vad är det du gör, när du gör det du gör?”  

Metod 
Eftersom både hermeneutiken och fenomenologin intresserar sig för människan och de 

existentiella frågorna, låter jag mig därför inspireras av dessa två perspektiv när jag tittar på 

min egen kunskap i mötet med unga vuxna i en utsatt livssituation. Att utgå ifrån ett 

fenomenologiskt/hermeneutiskt perspektiv, gör jag dels för att fånga erfarenheter och 

upplevelser hos de personer jag har pratat med och dels för att titta närmre på de 

livsberättelser jag har tagit del av.  

Hermeneutik 
Hermeneutiken erkänner att det finns flera sätt att förstå världen eller en viss företeelse menar 

Per-Johan Ödman i sin bok Tolkning, förståelse, vetande.7 Hermeneutiken undersöker hur det 

är att vara människa i en given situation, att få förståelse för den mänskliga existensens villkor 

                                                           
7 Per-Johan Ödman, Tolkning, förståelse, vetande – Hermeneutik i teori och praktik, Malmö 2017, s. 14. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Regiss%C3%B6r
https://sv.wikipedia.org/wiki/Manusf%C3%B6rfattare


   

16 
 

och möjligheter, begripa enskilda pusselbitar och sätta ihop dessa i ett försöka att förstå.8 

Ödman menar att vi inte har någon annan möjlighet än att tolka, vi tolkar när vår förståelse 

inte räcker till, vi tolkar för att vi vill förstå. Förståelse kan ses som insikt, vi uppfattar 

någonting eller någon ”som.” 9 Det finns flera olika varianter av förståelse. En djupare 

förståelse, en insikt som berör och påverkar hela ens tillvaro, ens existens. En annan typ av 

förståelse ligger i begreppet fatta eller begripa. Att fatta något innebär att något nytt läggs till 

det gamla, men inte skapar förnyelse eller omskapande. Sedan finns förförståelse som utgörs 

av tidigare lärdomar, erfarenheter, upplevelser och känslor. Det är viktigt att vara medveten 

om sin förförståelse då detta både kan utgöra en tillgång och ett hinder. I min uppsats har jag 

därför också valt att lägga in ett avsnitt om min egen bakgrund som forskare för att läsaren 

ska få en bild av vad jag bär med mig i mitt tolkningsarbete. Ödman nämner den franska 

filosofen Poul Ricœur som understryker den nära relation som finns mellan förklaring och 

förståelse, och att man måste förklara för att förstå liksom man behöver förstå för att kunna 

förklara.10  

 

Fenomenologi 
Fenomenologin vill beskriva det som visar sig som det visar sig, den erbjuder tolkningar av 

skillnaderna mellan den interna och den externa världen och undersöker den levda 

erfarenheten som fenomen.11 Den bärande tanken bakom livsvärlden är att den värld vi känner 

alltid är en värld för någon. Världen är en värld-för-oss, en värld som redan finns där, en värld 

som är given och som endast kan undersökas på sina egna villkor. Den interna världen kallade 

Edmund Husserl för livsvärld, och menade att den innehåller individens inre subjektiva 

upplevelser, tolkningar och sinnesuttryck.
12 Den externa världen är då motsatsen, det vill säga 

den yttre, objektiva verkligheten. De två världar påverkar hela tiden varandra och skapar en 

förståelse av verkligheten.  

I fenomenologin gäller det att varken ta vetenskapliga teorier, sunda förnuftet eller vilka 

som helst åsikter för givna; det gäller i stället att göra full rättvisa åt de objekt som är 

föremål för undersökning – må det vara matematiska eller logiska objekt, känslor, fysiska 

ting, kulturobjekt, sociala institutioner m. m. Detta är sakerna själva och vår tillgång till 

                                                           
8 Ödman, s. 25. 
9 Ibid., s. 57. 
10 Ibid., 93 – 96. 
11 Max van Manen, Phenomenology of practice, Walnut Creek, 2014, s. 312. 
12 Fredrik Svenaeus, Sjukdomens mening, Stockholm 2003, s. 49–53. 
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dem är erfarenheten. Det är i den som de visar sig och det är således utifrån erfarenheten 

som sakerna måste klargöras.13 

Som jag tolkar fenomenologin så har den inte som högsta prioritet att tolka och analysera de 

upplevelser som till exempel har framkommit ur mina samtal, utan snarare beskriva 

upplevelserna så att de så långt det är möjligt ligger nära intill individernas uppfattning. En 

förutsättning för att ett samtal ska synliggöra förståelsen av verkligheten, är att det uppstår en 

dynamik mellan parterna. Dessutom har metoden en inneboende respekt för människors 

vardagstänkande och erkänner detta utan att betrakta vetenskapliga analyser och tänkande 

som överordnat.  

 

Hermeneutisk fenomenologi 
Jag vänder mig till professor i pedagogik Max van Manen som sammanfogar hermeneutik och 

fenomenologin. Han beskriver den som en förförståelse och en förutsättning för utvecklandet 

av ny kunskap och förståelse, som gör reflektionen över den egna subjektiviteten till ett 

verktyg i forskningsprocessen.14 van Manen kombinerar beskrivning och tolkning till en 

tolkande fenomenologi.15 Ett fenomen kan beskrivas som det som visar sig i vårt medvetande, 

och vi kan reflektera över fenomenets olika teman för att sedan beskriva det i text. 

Sammanhanget balanseras genom att vi i reflektionen pendlar mellan helheten och delarna. 

Detta synsätt beskriver filosofen Fredrik Svenaeus i sin bok Sjukdomens mening. Han menar 

att fenomenologin med sitt upplevelsefokuserade perspektiv tillsammans med den tolkande 

hermeneutiken kan ge en bättre förståelse av den medicinska praktikens speciella villkor.16 

Som jag förstår hermeneutisk fenomenologi försöker den förklara det osagda i våra 

handlingar, det som ligger inbäddat i dem; som vi vet och erfar genom vår kropp, våra 

relationer till andra och genom interaktion med olika delar av vår värld. 

För att synliggöra mitt görande använder jag mig av formen vetenskaplig essä, detta för att 

genom skrivande och reflekterande kunna belysa ett personligt dilemma som kan fördjupa 

min medvetenhet kring min praktiska kunskap. Litteraturvetaren Arne Melberg skriver i sin 

bok Essä – urval och introduktion, att minnet är essäistens främsta fakultet, hans 

arbetsredskap..17 Genom texterna sätter jag ord på situationer från möten med unga, möten 

                                                           
13 Jan Bengtsson, Sammanflätningar, Stockholm 2013, s. 26. 
14 van Manen, s. 26 – 71. 
15 Ibid., s. 27. 
16 Svenaeus, s. 15.  
17 Arne Melberg, Essä – urval och introduktion, Lettland 2013, s. 463. 
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som jag minns för att de slog an något i mig, de fick mig att reflektera över min 

yrkeskunskap. Utifrån upphovsmannen till genren essä - Michel de Montaigne (1533 – 1592), 

menar Melberg att essäisten är en tankevandrare och att en essä organiseras som en sådan, den 

kan ibland även upplevas som en irrfärd. 

Själva ordet ”essä” var förstås inte okänt före Montaigne: det går tillbaka på 

medeltidslatinets exagium, som har med ”mått” och ”våg” att göra (ordet är besläktat med 

det klassiska examen). På Montaignes tid betydde ”essä” ungefär övning eller smakprov. 

Ordet fanns också som verb, essayer, och betydde ungefär: pröva, testa.18 

Genom skrivandet provar jag mina minnen sammankopplat med samtal och litteratur. Jag vill 

här bjuda in läsaren på min irrfärd.  

 

Jag som forskare i eget fält 
Att forska i eget fält innebär en del utmaningar, något som jag som forskare måste vara 

medveten om och ha en evaluerande hållning till. Vissa vill säga att det är omöjligt, medan 

andra vill säga att det är nödvändigt. Jag har arbetat med människor i utveckling under 25 år, 

både i grupp och individuellt. Under alla år har jag ifrågasatt mitt arbete utifrån en 

undersökande position; Vem möter jag? Vad behöver de? Vad kan jag tillföra och vilken 

kompetens behöver jag för det? Jag har frågat mig själv vilka fördomar och förförståelse jag 

har gått in i arbetet med och ifrågasatt mitt egna lyssnande. Detta har bland annat inneburit 

studier inom pedagogik, etnologi, mentalträning, symbolpedagogik och psykologi.  

Samtidigt är det viktigt att ha i åtanke att man aldrig helt kan kasta bort sin egen förförståelse, 

detta talar sociologen och antropologen Charlotte Aull Davies om i sin bok Reflexive 

Ethnography.19 Jag tolkar hennes definition av reflexivitet som att man vänder sin 

undersökande blick tillbaka mot sig själv, och tittar på hur resultatet av ens forskning 

påverkas av mig personligen och av själva forskningsprocessen. Med andra ord, den 

självstuderande blicken är viktig för att förstå hur forskningen påverkats av mina personliga 

upplevelser, mina omdömen, förförståelse och erfarenheter som forskare. Resultatet av denna 

uppsats skulle se helt annorlunda ut om en annan person hade lyssnat, tittat och försökt förstå 

de livsberättelser jag har tagit del av.  

                                                           
18 Melberg, s. 24. 
19 Charlotte Aull Davies, Reflexive Ethnography, a guide to researching selves and others, London and New 

York, 2008, 217 – 220. 
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Så hur kom jag hit? Varför har jag valt att arbeta med människor? Jag kommer från en 

omvårdande familj, mina föräldrar var föreståndare för ett äldreboende på Norra Jylland i 

Danmark. Båda mina föräldrar ville från början bli bönder, de älskade naturen och djuren och 

svärmade för att förverkliga sin dröm. Under 60-talet utbildade de sig båda, min mamma till 

sjuksköterska och min pappa till diakon för att få yrken som kunde ge en stabil inkomst. 1975 

förverkligade de sin gemensamma dröm och köpte en fyrlängad gård, med stort stall där 15 

kor med kalvar, en tjur, ett par får och två hästar fick plats och de fick 25 hektar odlingsbar 

jord. Nu hade de både föreståndararbetet och gården. Jag var tio år, min bror åtta och det var 

en stor omställning för oss att flytta ut på landet. Från att ha levt med 60 äldre människor runt 

mig, så tog jag nu skolbussen till byn, gick i skola, tog bussen tillbaka och satt mig vid 

skrivbordet och läste läxor. Jag hörde när min pappa gick upp klockan fem, gick ut i stallet, 

matade djuren och mockade, för att sedan komma in, klä om och åka till äldreboendet klockan 

sju. Mamma väckte oss då kl. sju, så vi skulle hinna med skolbussen strax innan åtta. Varje 

kväll kom min pappa hem från arbetet och gick direkt till stallet, och efter kvällsmaten 

somnade han framför nyheterna. Min pappa berättade historier om sina år i Kanada, där han 

arbetade i skogen och jagade björn. Mina morföräldrar levde nära och de berättade om vikten 

av att ta ställning, inte nödvändigtvis högljutt som min pappa förespråkade, men mera i det 

fördolda. De hade båda varit aktiva i motståndsrörelsen under andra världskriget. Min morfar 

berättade hur tyska soldater intog gårdens lada och för att inte avslöja att vapen gömdes på 

gården, gav morfar dem mat och cigaretter varje dag. Arbetet mot nazismen gjorde dem till 

kameleonter, de anpassade sig till varje situation, en tyst och farlig protest. Detta gjorde att 

min mamma var den som höll balansen i familjen, diplomaten som höll taket på plats när 

diskussionerna blev högljudda vid middagsbordet. När jag var 16 år blev det ”ungdomsskole,” 

jag ville hemifrån. I Danmark är detta en vanlig skolform, många unga tar sitt första steg ut i 

världen genom att flytta till internat. Jag var skoltrött och valde några år av andra aktiviteter. 

Jag var bland annat au-pair i Norge, tog några månader på folkhögskola där jag spelade teater, 

var i Kibbutz i Israel, hjälparbetare i Libanon och spelade gatuteater i Nederländerna. Jag var 

en äventyrare som min pappa, jag protesterade mot livets ramar som mina morföräldrar. Mina 

föräldrar var stolta när jag som 20 årig bestämde mig för att läsa gymnasiet. Jag pratade in 

mig på ett vanligt gymnasium i Köpenhamn, jag ville inte gå på Komvux, jag vill kunna säga 

att jag hade gått gymnasiet. Av någon anledning var det viktigt för mig. Under mitt första 

sommarlov träffade jag en svensk ung man, och efter studenten flyttade jag till Göteborg. 

Omställningen från Danmark till Sverige, blev nästan som flytten från stad till land, jag 

inrutade mitt liv för att göra det hanterbart. Jag fick arbete inom hemtjänsten och 24 år 
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gammal blev jag mamma för första gången. Utbildningståget stannade upp, och familjelivet 

kom i fokus. Först vid 30 års ålder blev det kurser hos privata aktörer, sedan kurser på 

universitet. Varje kurs jag gick valde jag utifrån vilken kunskap jag behövde just då i 

förhållande till vem jag mötte. Vad de behövde och vad jag kunde tillföra och vilken 

kompetens jag behövde för det. Arbetsgivaren har utifrån min utbildningsbakgrund och 

behovet i den verksamhet jag har sökt mig till, givit mig titlar som vägledare, coach, 

handledare och behandlare Jag har sökt mig till omvårdande yrken, jag har sökt mig till de 

sårbara, där jag har känt att jag kan göra en skillnad i någons liv. Jag har försökt att hjälpa 

andra, sett dem växa och firat med dem när de har kommit i mål.  

Med denna berättelse vill jag säga följande till dig som läsare: Jag har aldrig sett mina 

föräldrar sitta still och bara vara, de har alltid haft något i händerna, så när jag möter 

uppgivenhet blir jag provocerad. Jag blir medveten om att när jag ställer krav på Mia så gör 

jag det utifrån en tanke om att hennes undvikande inte gynnar henne. Hon kommer inte uppnå 

sitt mål genom att sitta hemma och röka medan hon tittar på TV. Jag blir provocerad och kan 

inte behålla det lugn jag skulle behöva när hon frågar hur hon ska få råd med nya byxor. 

Samtidigt så är jag omsorgspraktisk, väljer alltid den svagas sida. När Albin kommer till mig 

och säger att han varit på möte med sin arbetsgivare och blivit uppmanat att säga upp sig för 

att få hjälp från Arbetsförmedlingen, blir jag arg.20 Att en arbetsgivare vill kasta en ung man 

in i myndighetskarusellen för att undvika att ta ansvar för rehabilitering, är i min värld 

oacceptabelt. Jag tar kontakt med Albins fackförbund, jag ringer Arbetsförmedlingen, jag 

ordnar en arbetsplats där Albin kan arbetsträna i lugn och ro. Albin har ingen kunskap om hur 

systemet fungerar och arbetsgivaren drar nytta av det. 

Utifrån mina morföräldrars livsberättelser är jag anpassningsbar, jag förhåller mig till min 

omgivning med respekt för dennes makt. I skuggorna agerar jag. Detta gör att mitt arbete inte 

alltid blir synligt. Respekten för makt kan ibland även innebära att individens rättigheter inte 

blir tillgodosedda, när jag i samarbete med myndigheter, läkare eller individens privata 

nätverk, inte låter min åsikt komma fram. Jag väljer att vara tyst för att inte förstöra 

relationen.  

En tanke som jag har med mig är, att det finns en fara i att jag mister friheten som forskare 

och väljer sida för eller emot olika teman som uppstår. Jag har till exempel svårt att förhålla 

mig till det faktum att vården har blivit mera och mera inriktade på diagnoser, då jag har sett 

                                                           
20 Albin är en av mina informanter och kommer att presenteras mera ingående under avsnittet Informanterna. 
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exempel på hur unga kan tappa sin handlingsförmåga utifrån den behandlingen de får utav 

omgivningen. Samtidigt vill jag också hävda att det är berikande att gå in i eget fält. Jag får 

här en möjlighet att systematiskt gå in i mitt arbete och engagera mig på annat sätt än jag 

tidigare har gjort. Att vara forskare i eget fält innebär en möjlighet att göra en granskning av 

sina egna antaganden, upptäcka nya sidor hos sig själv.  

 

Mottagningen 
Den verksamhet jag har jobbat i de senaste åren ligger i en mindre kommun strax norr om 

Göteborg. Här startades som jag tidigare nämnt ett preventionsarbete i form av en psykosocial 

medicinsk öppenvårdsmottagning för barn och unga upp till 25 år och deras familjer. 

Mottagningen erbjuder krissamtal, motivationsarbete och stödsamtal, kvalificerad enskild 

behandling och familjebehandling, drogtestning, samordning av olika professionella kontakter 

och nätverksmöten. Ingen ungdom kommer till mottagningen helt frivilligt, det finns alltid en 

förälder, en kurator, en läkare, en socialsekreterare eller en arbetsförmedlare som tycker att 

barnet, eleven, patienten, klienten eller kunden har ett missbruk som denna behöver hjälp 

med.  

Det börjar alltid med ett telefonsamtal.  

En orolig föräldrer; ”Jag tror min son röker på, han va så konstig när han kom hem igår kväll, 

det är inte första gången. Han har börjat umgås med ett par nya killar jag har sett på torget. I 

kväll gick han rakt upp till sitt rum och jag kände en konstig doft från hans jacka.”  

Kuratorn på skolan; ”Jag träffade en kille i korridoren på skolan idag, han verkade inte riktig 

nykter, kan vi komma till Er för en provtagning idag?”  

Sköterskan på psykiatrin; ”Vi har en patient här hos oss som medicinerar med elvanse,21 tror 

dock att han toppar med extra amfetamin vid sidan om. Har Ni möjlighet genomföra en serie 

drogsamtal med honom?”  

Socialsekreteren; ”Vi har fått in en orosanmälan på en tjej som misstänks missbruka cannabis. 

Hon har hög frånvaro i skolan och efter samtal med hennes föräldrar, undrar vi om Ni kan 

                                                           
21 Elvanse innehåller den aktiva substansen lisdexamfetamindimesylat som har en positiv effekt på 

hjärnaktiviteten. Det bidrar till att förbättra uppmärksamhet, koncentrationsförmåga och att minska impulsivt 

beteende. Elvanse ger vid urinprov utslag på amfetamin, vilket gör att den unga kan köpa amfetamin på gatan 

utan att detta omedelbart upptäcks.  
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komma hit till socialkontoret och träffa henne tillsammans med föräldrarna, för lite 

information kring Er verksamhet?”  

Arbetsförmedlaren; ”Jag har en ung man som arbetstränar på ett bygge här utanför stan. 

Arbetsgivaren har ringt och sagt att de misstänker att han går på nåt. De kan inte säga vad, 

men han uppför sig konstigt och passar inte tiderna. De kan inte ha någon på arbetsplatsen 

som är drogpåverkad. Kan Ni ta drogtest och eventuellt prata med killen?” 

 

Ungdomarna 
De unga som var i aktiv kontakt med verksamheten november 2016 var 28 unga män och 6 

unga kvinnor. När jag tittar på alla 196 unga unika kontakter vi har haft från verksamhetens 

start i augusti 2014 och fram till november 2016 har fördelningen sett ungefär likadan ut. En 

övervägande del av dem vi har träffat är av manligt kön. Åldersfördelningen bland de 34 

aktiva unga i november 2016 sträcker sig från födda 1992 till 2003, vilket också är 

representativt för hela perioden.  

Antalet ungdomar som prövat narkotika har under de tio senaste åren ökat. Drogtrender startar 

oftast i storstäder som Stockholm, Göteborg eller Malmö, för att sedan gå vidare till 

ungdomar i övriga delar av landet. Fördelningen av aktivt missbruk bland män och kvinnor i 

verksamheten stämmer bra överens med den statistik som är gjord av CAN (Centralförbundet 

för alkohol- och narkotikaupplysning).22 I CANs undersökningar kan tydliga skillnader i 

könsfördelningen synas, dessa skillnader syns betydligt mer bland de yngre missbrukarna, 

samt hos de äldre missbrukarna. Det är enligt forskning större risk för män att fastna i ett 

drogmissbruk, trots att kvinnors missbruk ökar. I en studie från Michigan kan man tydligt se 

att män missbrukar alkohol eller narkotika i en större grad än vad kvinnorna gör och att män 

har två till tre gånger större risk än kvinnor att utveckla ett beroende.23 I min studie har jag 

valt att inte gå in närmare på könsskillnaderna utan enbart konstaterar att flertalet av de 

individer som har sökt sig till mottagningen har varit män.  

 

  

                                                           
22 www.can.se. 
23 Tina Mattsson, I viljan att göra den normal – en kritisk studie av genusperspektivet i missbruksvården, Växjö 

2005.  
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Etiska övervägande 
Det fanns ett antal etiska övervägande innan jag påbörjade studien, då jag i samtalen med de 

unga får ta del av privat och i flera fall känslig information. Då det är svårt att ge tydliga 

etiska regler för komplexa situationer som kan uppstå, stöttar jag mig mot de 

Forskningsetiska principer, antagna av Humanistisk samhällsvetenskapliga forskningsrådet.24 

Det grundläggande individskyddskravet kan preciseras i fyra allmänna huvudkrav på 

forskningen, vilket är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Informationskravet blev tillgodosett genom att inför samtalet med de unga, 

maila information om samtalets syfte och upplägg.25 Innan mitt undersökande samtal 

påbörjades gick jag igenom formalia och försäkrade informanten om att samtalet skulle 

behandlas konfidentiellt och att han när som helst kunde avbryta samtalet. Jag informerade 

även om att han hade rätt att avbryta sitt deltagande när som helst under arbetets gång, utan 

vidare förklaring.26 Då uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största 

möjliga konfidentialitet, kommer jag inte redovisa personlig data som informanterna redogör 

för på ett sätt som kan spåras till informanternas identitet. Därför är de unga informanterna 

också anonymiserats genom fiktiva namn som informanten själv har valt. Myndighetspersoner 

är däremot nämnd med deras faktiska namn efter givet samtycke. Till sist nyttjandekravet 

vilket här innebär att de uppgifter som har samlats endast användas till denna uppsats.  

Ytterligare har jag valt att enbart tillfråga myndiga individer. Av de 28 unga män och 6 unga 

kvinnor, som var aktiva under perioden för insamlandet av empiri, var 18 personer myndiga. 

Av dessa 18 hade sex ungdomar inget känt pågående intag av narkotika. Mina kollegor och 

jag vidtalade de sex individerna personligen kring ett enskilt samtal med mig. Tre unga män 

tackade ja till erbjudandet, av dessa tre genomfördes ett samtal. Orsaken till frånfallet var 

återfall i missbruk under tiden för insamling av empiri. Återfall är ett ständigt återkommande 

tema hos flera av de unga som kommer till mottagningen. Vi vet att dålig impulskontroll är en 

känd riskfaktor, precis som stress och negativa känslor kan väcka ett sug, även hos individer 

som lyckats låta bli att ta droger under mycket lång tid.  

 

  

                                                           
24 http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf. 
25 Se bilaga 2. 
26 Se bilaga 3. 
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Informanterna 
Då urvalet av unga blev begränsat, valde jag att samtala med de samverkansparter jag ofta har 

kontakt med i arbetet kring de unga. Jag ville höra deras tankar och berättelser kring de unga 

och det arbete de utför. Här hoppades jag kunna få nya perspektiv på de livsberättelser jag 

hörde unga berätta för mig. Jag valde också att fråga en tidigare informant, Anton, om lov att 

använda det material vi arbetat med tillsammans.  

Det har funnits flera funderingar hos mig kring upplägget av samtalen med de unga 

informanterna. Jag upplever att en del unga har svårt att prata fritt om de inte känner sig 

trygga i situationen, och att samtala med dem inför min uppsats kunde kanske kännas svårt. 

Mottagningens arbete startade 2014 som ett preventionsarbete i form av en psykosocial 

öppenvårdsmottagning för barn och unga upp till 25 år och deras familjer. Man hade ett 

socialt investeringsperspektiv med tidiga insatser och långsiktighet, som inte tidigare hade 

prövats i kommunen. För att dokumentera detta och undersöka om det förhållningssätt vi ville 

testa var användbara i ett längre perspektiv, kontaktades Högskolan i Väst för ett etablerande 

av samforskning. Det övergripande syftet med samforskningen grundade sig på ett 

nyttofokuserat förhållningssätt, med ansats att beskriva ”finliret” eller ”den tysta kunskapen,” 

som möjliggör etablerandet av en framgångsrik relation mellan behandlaren och den unge.27 

Forskaren Sven Hassler påbörjade undersökningen genom flera intensiva samtal med oss 

behandlare och chefen på mottagningen. Utifrån syftet landade vi i ett antal frågor som 

Hassler skulle ställa de unga. Vi upptäckte ganska snart att flera av de unga var fåordiga inför 

nya människor vilket skapade en tröghet i samtalet.  

Då jag i mitt arbete bland annat använder fiktiva berättelser som sagor, myter och legender 

och eget skrivit material, som en del av mitt arbetssätt, vilket jag berättar mera om i avsnittet; 

”Den fiktiva berättelsen som mask,” valde jag i stället för frågor i denna studie att utgå ifrån 

min berättelse om mitt möte med Mia. Jag ville få en möjlighet att pröva berättelsens 

hållbarhet tillsammans med de unga informanterna. Inför samtalet bad jag därför den unga 

informanten att läsa berättelsen och reflekterar över mitt bemötande av Mia.  

Det samtalet som genomfördes ägde rum på mottagningen efter informantens eget önskemål. 

Tidsåtgången för samtalet var ca två timmar. Två månader efter samtalet, träffade jag 

informanten igen för ett uppföljandesamtal. Det var ett informellt samtal där han själv fick 

                                                           
27 Sven Hassler, Projektbeskrivning av samverkansprojekt: Relation som resurs i behandling av unga med 

riskbruk av alkohol och droger. Ej publicerat material.  
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berätta om sin upplevelse av vårt första samtal och där vi tillsammans tog fram genomgående 

ämnen från samtalet.  

Informanten är 23 år gammal och har valt att kalla sig för Albin, vilket är det namn jag 

använder i min uppsats. Albin träffade jag första gången våren 2015, han kom via en remiss 

från öppenpsykiatrin. Psykiatrin ville erbjuda Albin en neuropsykiatrisk utredning, men då 

Albin hade ett pågående missbruk skickades remiss till vår mottagning för samtal och 

urinprov. Psykiatrins krav för att kunna genomföra en utredning var sex månaders drogfrihet, 

vilket vi skulle styrka. I alla förstasamtal är vi alltid två behandlare i den utsträckning 

arbetsbördan tillåter, detta för att göra verksamheten mindre sårbar. En behandlare blir 

huvudansvarig och genomför samtal samt eventuella urinprovtagningar, medan den andra 

behandlaren är stöd kring frågor som kan uppstå, kontakter med nätverket och vid sjukdom. 

Efter vårt första möte, träffade Albin min kollega för samtal och urinprov. Albin var 

sjukskriven med sjukpenning från sitt arbete inom hantverkarbranschen. Jag träffade Albin 

några gånger under sommaren och hösten 2015, då vi pratade om arbetsträning. I mitt nätverk 

fanns ett mindre företag där Albin fick möjlighet att i egen takt arbeta och testa sin 

arbetsförmåga. En arbetsplats som accepterade Albins tillkortakommande och kunde stötta 

honom i hans väg mot drogfrihet. I samråd med Albin tog jag kontakt med Försäkringskassan 

och Arbetsförmedlingen för att samordna myndigheterna. Psykiatrin informerades utifrån 

sjukskrivning och den kommande utredningen. I december 2015 började Albin sin 

arbetsträning. Han gick från fyra timmar i veckan till 30 timmar i september 2016 och när vi 

träffades för vårt uppföljande samtal i december 2016, arbetade Albin heltid. Albin höll sig 

under tiden drogfri och under året genomfördes den neuropsykiatriska utredningen som visade 

att Albin hade ADHD. För detta blev han medicinerad med centralstimulerande läkemedel, ett 

läkemedel som har en positiv effekt på hjärnaktiviteten. Det kan bidra till att förbättra 

uppmärksamhet, koncentrationsförmåga och att minska impulsivt beteende. Albin är idag 

tillbaka på den arbetsplats han var sjukskriven ifrån. Han är drogfri, men fortsätter samtal på 

mottagningen för att upprätthålla den nuvarande situationen. Albin representerar en mindre 

grupp ungdomar som har utbildning och arbetserfarenhet. Hans psykiska ohälsa och hans syn 

på droger representerar dock en mycket stor grupp ungdomar som jag möter i mitt arbete.  

Min andra informant är Anton som jag tidigare samtalade med inför mina förstudier till denna 

uppsats. Anton gav mig tillstånd att använde vårt material i min slutprodukt. Anton är 20 år 

och kom första gången till mottagningen tillsammans med sin mamma. Anton var skeptisk, 

han hade träffat många som ”jag” och sa att han aldrig kunnat lita på någon vuxen utanför 
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familjen. Vi träffades regelbundet mellan våren 2015 till julen 2016. Anton blev introducerad 

för droger när han var i 15 års åldern, han använde dem under perioder när han kände att det 

fanns mycket krav på honom, när han inte kunde strukturera sina känslor och hantera 

relationer. Han gick sista året på gymnasiet när vi träffades, han gick i skolan två dagar i 

veckan och praktiserade de resterande tre. Livet var under perioder turbulent för Anton, men 

trots hans privata kaos, lyckades han ta studenten och började arbeta heltid från sommaren 

2016 och fortsatt. 

För att få sjukvårdens perspektiv samtalade jag med läkaren och forskaren Charlotte Skoglund 

som var föreläsare på en två dagars utbildning jag deltog i kring beroende och psykisk 

samsjuklighet. Skoglund är överläkare på Cereb, en mottagning i Stockholm som är 

specialiserad på neuropsykiatriska utredningar av ADHD och autismspektrumproblematik hos 

barn, ungdomar och vuxna. Hon är specialist i allmänmedicin och psykiatri och forskare på 

Karolinska Institutet där hennes forskningsområde rör samsjukligheten mellan ADHD och 

beroendeproblematik. Skoglunds fokus är på bakomliggande gemensamma miljömässiga och 

ärftliga riskfaktorer samt de speciella utmaningar vi möter vid läkemedelsbehandling av 

personer där dessa båda tillstånd samvarierar. Skoglund tog emot mig på sin mottagning i 

Stockholm, där hon i förhand var förberedd på de frågar jag ville ställa utifrån mitt samtal 

med Albin.28 

Min fjärde källa är en samverkansgrupp bestående av representanter från Arbetsförmedlingen, 

Arbetsmarknads enheten och Individ och Familjeomsorgen. Under de senaste två åren hade de 

bjudit in mig till sina samverkans träffar vid behov. Behovet styrdes utav målgruppens 

psykiska ohälsa och önskan om hjälp kring drogmissbruk. De klienter som dryftades på 

samverkansmöten var alltid informerade om att deras situation skulle diskuteras och ett 

samtycke från individen var påskriven. Jag genomförde ett kortare samtal på ca 45 min med 

denna grupp, i början på december 2016. Även här förberedde jag frågor till gruppen utifrån 

mitt samtal med Albin och hans upplevelse av sammanhang.29 

Samtliga intervjuer spelades in på diktafon och sparades i mp3 format. Jag har transkriberat 

samtliga inspelningar talspråksnära, vilket kan vara svårförståeligt för läsaren. Jag tänker att 

många upprepningar, oavslutade meningar och pauser riskerar att ge ett intryck av att 

informanten har svårt att uttrycka sig. Därför har jag valt att skriva informanternas uttalanden 

mera skriftspråkligt och är medveten om att jag därmed ger mig friheten att tolka 

                                                           
28 Se bilaga 4.  
29 Se bilaga 5. 
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informanterna till viss del. Med detta i åtanke har jag varsamt bearbetat samtalen och tror att 

informanternas uttryckssätt kan framgå i texten.  

 

Allians 
När jag träffar individen är det viktigt för mig att skapa en allians med denna.30 Detta innebär 

ett mellanmänskligt samspel mellan individen och mig som innehåller trygghet, tillit, och en 

uttalad överenskommelse om målen med samtalet och sätten att komma dit. Jag börjar alla 

mina samtal med en ny individ med att säga; ”Jag förväntar mig inte att du ska lita på mig, 

den tilliten får jag förtjäna.” Jag vill inte ta för givet att personen ska lita på ännu en vuxen 

”som bara vill väl.” Jag är övertygad om att trygghet för individen först uppstår under 

samtalet, när individen känner sig respekterad precis som hen är, med sin historia, sina 

erfarenheter och sina idéer, och möts av öppna, inbjudande, icke-värderande och utforskande 

frågor om sitt dilemma. När jag har skapat en allians och vi är överens om vad vi ska göra 

tillsammans, börjar en kartläggning av individens nätverk. Hur ser familjen ut, kompisar, 

skola, arbete och likande. Tanken är att man aldrig plockar ut individen ur sitt sammanhang, 

utan alltid tillför resurser, som skola, BUP (Barn och ungdomspsykiatrin), psykiatrin, 

arbetsgivare eller behandlingshem. Jag vill skapa en känsla av sammanhang för individen 

vilket innebär att jag tar kontakt med de personer som finns i nätverket och samlar dessa för 

en gemensam planering. Detta förhållningssätt är baserat på systemisk terapi som jag kommer 

in närmare på senare. 

När individen och jag är överens om målet med våra samtal och när nätverket är mobiliserat, 

kan det verkliga arbetet börja. Jag har ett salutogent förhållningsätt, med det menar jag ett 

hälsofrämjande synsätt där fokus ligger på att tillsammans med individen se och benämna 

resurser och det som är fungerande för individen, snarare än det som inte fungerar. Uppgiften 

är att i dialog med individen hitta nya, mer hjälpsamma sätt att hantera livssammanhang som 

upplevs som problematiska. På så sätt skapas nya vägar framåt där framtid, hopp, 

livsdrömmar och förmågor blir centrala. Utgångspunkten ligger i att alla människor både 

påverkar och påverkas av de olika sammanhang de befinner sig i. Därför är det också viktigt 

för mig att se hur min egen roll spelar in och påverkar sammanhang för individen.  

 

                                                           
30 Betydelsen till det fenomen som i behandling benämns med begreppet allians började redan med Sigmund 

Freud. Freud uppmärksammade i sina terapier att det fanns en positiv överföring som präglas av att den 

hjälpsökande har förtroende för terapeuten och den relation som de gemensamt bygger på. 
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Livsberättelser 
Jag kommer att använda mig av två termer – livsberättelser och fiktiva berättelser.  

Ordet ”berättelse” kan ha många skilda betydelser och inom forskningen saknas terminologisk 

konsensus. När jag använder ordet livsberättelser menar jag de historier en person berättar om 

sig själv eller valda aspekter av sitt liv. Livsberättelser diskuteras bland annat av psykologen 

och pionjären inom kognitiv utveckling Jerome Bruner, som menar att livsberättelser om 

händelser i det förflutna kan ses som ett sätt för oss människor att reflektera över våra 

erfarenheter och att i detta reflekterande tillskriva dem mening.31 Vid universitet i Calgary är 

sociologen Arthur W Frank verksam, han skriver att livsberättelser är det som gör livet gott, 

men att det också gör livet farligt. Att berättelsen för människor samman, men att det även 

kan separerar oss.  

The study of stories I propose is less about finding themes and more about asking what 

stories do, which is to inform human life. Stories inform in the sense of providing 

information, but more significantly, stories give form – temporal and spatial orientation, 

coherence, meaning, intention and especially boundaries – to lives that inherently lack 

form. How stories inform lives can be a gift or a danger.32 

Frank menar att alla livsberättelser vi möter i livet, vare sig de kommer från familjen, vänner, 

TV, radio, Youtube eller tidningar är potenta krafter i våra liv, eftersom de är fantasiskapande. 

Frank menar att vi inte bara hör en berättelse, vi går in i berättelsen och i det utrymmet deltar 

vi i ett spel. ”The power of stories is the problem with stories: they are far too good at doing 

what they do, which is being the source of all values.”33 Jag tolkar Frank och hans 

resonemang som en påminnelse kring tolkning av de livsberättelser jag hör, en påminnelse om 

att livsberättelser är grunden till våra värderingar, oavsett om dessa värderingar hjälper oss 

leva vårt liv på ett för oss bra sätt eller om vi skadar oss själva genom att leva efter de 

livsberättelser vi anser är sanna i vårt liv. Den svenska sociologen Anna Johansson 

sammanfattar det ovanstående på följande sätt:  

Att berätta tycks vara en universell mänsklig aktivitet. Det är grundläggande för 

mänskligt tänkande och skapande av kunskap. Genom berättande skapar vi mening av 

våra erfarenheter. Genom berättelser konstruerar vi och kommunicerar vår uppfattning 

om världen, oss själva och andra. Vi gör moraliska värderingar, formulerar omdömen och 

                                                           
31 Jerome Bruner, Actual Minds, Possible Worlds, Harvard 1986. 
32 Arthur W Frank, Letting stories Breathe – a socio-narratology, Chicago 2010. s. 2. 
33 Ibid., s. 69. 
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etiska regler. Och så blir våra berättelser nycklar till kulturella såväl som personliga 

betydelsevärldar.34 

Den irländska professor i filosofi, verksam vid Boston College, Richard Kearney konstaterar i 

sin bok, On Stories att varje människa existens i livet är en jakt efter en berättelse. Vi gör 

detta för att klara av kaos och förvirring. 35  

Jerome Bruner kallar detta för ”paradigmatic” i sin bok Actual Minds, Possible Worlds. 36 

Bruner menar att livsberättelser utför en dubbel kulturell funktion för att göra den främmande 

bekant och oss själva privata och distinkta. Jag tänker att livsberättelserna inte erbjuder någon 

specifik förbättring i en människans mående, men genom att erbjuda en tänkt men 

övertygande alternativ verklighet, genom att rubba våra sinnen från våra invanda sätt att 

tänka, kan vi ifrågasätta oss själva, den omgivning vi lever i, som våra vanor och traditioner. 

Jag vill här titta på meningsskapande och hur berättelserna för individen framåt, vilket bland 

annat kan betyda drogfrihet eller att hindra detsamma. 

 

Fiktiva berättelser 
Med fiktiva berättelser menar jag folksagor, myter och legender. Varför mitt intresse för 

fiktiva berättelser? I mitt arbete möter jag människor som håller sina känslor inom sig av olika 

anledningar. En del har lärt tidigt i livet att de inte får visa sina känslor, då det upplevs 

besvärligt. En del vågar inte visa vad de känner, de är rädda att avslöja sig själva. Barn och 

unga som kommer till mottagningen är i kris. De har ”upptäckts” på ett eller annat sätt. Deras 

föräldrar har upptäckt en förändring i deras beteende, skolan har hittat droger i deras skåp 

eller de har stoppats av polisen en lördagkväll, vinglande på en trimmad moped, och därför 

testats för droger. Oavsett anledning, så har de aldrig valt att sitta mitt emot mig på 

mottagningen och de är nästan aldrig redo att sluta med droger. Mitt arbete börjar i motvind.  

I början på 2000 talet utbildade jag mig till symbolpedagog, här fick jag lära mig modeller för 

arbete med sagor och myter. Jag såg hur sagor möjliggjorde ett öppet möte med individens 

fantasi och de omedvetna känslorna. Här vill jag visa att genom den fiktiva berättelsen går det 

att nå teman som individen inte vågar eller orkar berätta om. Folksagor är tidlösa och 

universella, de fångar upp symboliska aspekter i en människas utveckling och växande. Ibland 

kritiseras sagorna för att vara förlegade, konservativa och även könsdiskriminerande, här 

                                                           
34 Anna Johansson, Narrativ teori och metod, Lund 2007, s. 16. 
35 Richard Kearney, On Stories – Thinking in Action, London and New York, 2002, s. 129. 
36 Bruner (1986), s. 12–14.  



   

30 
 

tänker jag att det gäller att tänka och läsa mellan raderna. En klassisk folksaga etablerar ett 

problem. Sedan kommer en vändpunkt där huvudpersonen kämpar för upprättelse och 

rättvisa, ofta mot onda krafter. I slutet får han eller hon ofta halva kungariket – och möjlighet 

till kärlek. I sagans värld har någon annan redan gjort den fasaväckande erfarenheten. Sagan 

erkänner att det finns problem och svårigheter – men att vi kan och bör göra något åt dem. 

När du hör en berättelse som påminner dig om något i ditt eget liv, kan något förändras i dig. 

Jag tror att genom att berätta historier för mina klienter så kan jag kan hjälpa dem återge sin 

egen personliga historia och läka den börda de bär på.  

 

Min narrativa utgångspunkt 
Narrativ praxis kan betraktas som en beteckning för något som i viss utsträckning alltid ägt 

rum. Samtidigt är begreppet användbart eftersom det riktar uppmärksamhet mot dialogens 

grundläggande betydelse. Narrativ betyder berättelse eller historia, ordet härstammar från 

latinets narrare: att berätta. Ett narrativ handlar inte bara om den konkreta faktiska historien, 

utan också om hur vi tolkar och konstruerar berättelserna i våra liv, så att de ger oss mening. I 

boken Narrativa metoder i socialt arbete, refererar redaktörana till professor i sociologi 

Catherine Kohler Riessman, verksam vid Boston universitet och hennes arbete kring narrativ 

analys.37 Riessman menar att narrativ har blivit trendigt och allt fler talar om berättelser. 

Journalister skapar berättelser som människor kan känna igen sig i, terapeuter såväl som 

företag talar om ”storytelling” och politiker inser att den goda berättelsen ger röster. 

Dessutom skapar många berättelser om sig själva på sociala medier. Genom berättelser ger vi 

mening åt vårt liv.  

Under mina studier i början av 2000 talet, stiftade jag bekantskap med ”reflekterande team,” 

detta är en skandinavisk vidareutveckling av den systemiska familjeterapin som utvecklades i 

Milano av psykiatrikerna Boscolo Checci, Prata och Selvinia. Grundtanken i systemisk 

behandling är att individen påverkas av alla de sammanhang den befinner sig i – familj, 

nätverk, vänkrets, arbete och skola – därför måste alla involveras för att åstadkomma en 

hållbar förändring. Dessutom är den ledande idén att alla människor har sin egen förförståelse 

av världen och sig själva, och att det inte finns någon objektiv sanning om hur saker och ting 

är. Dessa tankar utvecklades av psykiater och professor Tom Andersson vid Institutt for 

samfunnsmedicin på universitet i Tromsö, Norge. Arbetsmodellen med reflekterande team är 

                                                           
37 Sam Larsson, Yvonne Sjöblom & John Lilja (red), Narrativa metoder i socialt arbete, Hungary 2008, s. 31-ff. 
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framvuxen i mötet mellan konstruktivistiska och systemiska teorier. I hans bok Reflekterande 

processer, som utkom 1995, lyfter han fram det reflekterande teamets och den reflekterande 

positionens betydelse i samtalet.38 Men ett citat i Andersens bok etsade sig fast i mitt minne 

och har följt med sedan dess. 

Vi tillät oss också att förhålla oss fria till det vi läste. Vi behövde inte läsa och förstå allt 

en författare skrev. Ibland tog vi ut de bitar, som inspirerade oss mest, och vi tillät oss 

själva att förstå det vi läste på det sätt som vi förstod det. På sätt och vis var vi i en 

position, där vi kunde förstå författarens förståelse. Det betyder att vår förståelse kan vara 

något helt annat än författarens förståelse. På det här viset blev aldrig läsandet en börda 

eller något som vi måste engagera oss i.39 

Det kanske låter konstigt och till och med något skrämmande för de professionella jag möter i 

mitt arbete och som är trogna de metoder och modeller de arbetar med, att detta är mitt 

förhållningssätt. Men förhållningsättet har bara gjort mig mera nyfiken och tagit mig på en 

spännande resa i mitt letande efter kunskap att förstå dem jag försöker hjälpa. 2008 blev på 

allvar ett startskott in i den narrativa världen för mig. Först läste jag Narrativ teori och metod 

vid Högskolan Gotland som numera tillhör Uppsala universitet och sedan var jag i England 

under fem månader där jag studerade scenberättande vid The School of Storytelling på 

Emerson College. Genom dessa studier gjorde jag bland annat bekantskap med 

familjeterapeuterna Michael White från Australien och David Epston från Canada. White 

grundade Dulwich Center i Adelaide, Australia, där han under 1980-talet utvecklade den 

narrativa terapin som metod inom familjeterapin. Han kom ständigt med nya idéer för att 

utmana och inspirera fältet fram till sin död 2008. I mitt arbete träffar jag många människor 

som har svårt att hanterar sina livsberättelser på ett adekvat sätt som får dem att gå framåt i 

livet, Whites förhållningssätt erbjöd ett hjälpmedel. Den narrativa terapin utgår inte ifrån 

psykologin, utan istället är dess utgångspunkt olika socialteoretikers influenser till 

postmodernismen. En stor inspirationskälla är Michel Foucault och hans synsätt gällande 

hanteringen av språket. Foucault menade att språket påverkar ”jaget” och vår identitet, och 

även hur terapeuten bemöter individen språkligt. Foucault har även fokuserat på hur sättet att 

tänka och tala om olika fenomen och företeelser, hur olika kategoriseringar, skiljer sig åt, där 

han utvecklat begreppet vetandets arkeologi. Vetandet avser i första hand kunskapen om 

människan medan arkeologin syftar på att studera det redan sagda på en diskursiv nivå. Inom 

varje historisk tidsperiod finns vissa kategorier som reglerar vad som är sann kunskap, och 

                                                           
38 Tom Andersen, Reflekterande processer – Samtal och samtal om samtalen, Malmö 2012. 
39 Ibid., s. 43.  
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människan har inordnat sig i sin tids tankesystem genom att acceptera tillgängliga 

kategorier.40 Det är bland annat dessa tankar som ligger till grund för den narrativa terapin, 

där samspelet mellan terapeut och person är väsentligt eftersom det är terapeutens uppgift att 

försöka omvandla personens problemfyllda livsberättelse till en alternativ historia som är 

problemfri.41 

Att lyssna på en persons unika livsberättelse kan ge mig kunskap om hur det levda livet 

påverkar personens hälsa och gör mig till vittne och ledsagare. Arthur Frank introducerar i sin 

bok The Renewal of Generosity, metaforen att gå in i en tunnel.42 Att patient och läkare i 

boken går in i en tunnel tillsammans och där ska hitta en gemensam väg ut. Metaforen har 

givit mig en bild att jobba med, i mina tankar kring klientarbete. Både jag och individen vet 

att det är droger och psykisk ohälsa vi ska hitta en väg ur när vi går in i tunneln, men hur detta 

ska gå till får vi gemensamt reda ut inne i mörkret.  

Albin tog under en längre tid extasy, som är ett centralstimulerande preparat som liknar 

amfetamin. Albin beskriver hur han kände sig glad, upprymd och euforisk. Han kunde hålla 

sig vaken hela helgen, han kände sig pigg och full av energi. Men måndag morgon på jobbet 

var han trött, ”det sög ut all livsglädje,” säger han. Han berättar att det enda som fick honom 

att hålla ut under arbetsveckan var tanken på nästa helg och mera extasy. Albin fick 

depressionsliknande symptom, han fick sömnsvårigheter och ångest under veckorna, han 

söker sig till omklädningsrummet där han sjönk ner i en stol och började gråta. Albin pratade 

med kompisar som berättade likande upplevelser.  

Vecka efter vecka träffades vi och pratade om att livet sög, att det inte kunde bli värre. 

Det var det värsta vi hade varit med om, det värsta någonsin. Man kan få avtändning på 

många droger, man mår skit dagen efter, eller några dagar efter. Men extasy det tömmer 

ur en all livsglädje på ett sätt. Man är på jobbet, men man är som en zombi. Jag var 

väldigt nere och ledsen och irriterad hela tiden, för det är det extasy gör, den suger ur 

serotoninet. Sen säger man att man aldrig ska ta extasy igen, men helgen kommer och 

livsglädjen är tillbaka, man är taggad och… ja så tar man igen. 

Albin hittade ingen egen väg ut ur tunneln. Hans familj förstod inte att han tog droger. Albin 

hade tidigare mått dåligt och enligt Albin trodde de att hans mående hade försämrats, kanske 

för att han inte trivdes på jobbet, eller kanske gick igenom en livskris. På ett stort 

                                                           
40 Michel Foucault, Sexualitetens historia – Viljan att veta, band 1, Lettland 2009, s. 33-ff. 
41 Alice Morgan, Vad är Narrativ terapi?, Falun 2007, s. 11-13. 
42 Arthur W Frank, The Renewal of Generosity – Illness, Medicine, and how to live, London 2004, s. 12 – ff.  
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dataspelskonvent tycker hans kompis att han beter sig lite konstigt. Först kan han inte sitta 

still, Albin går rastlös runt i rummet, han tar sin skateboard och åker till affären, utan att 

handla något kommer han tillbaka. Han berättar hur han går på toaletten ovanligt ofta och från 

rastlös och lite deppig, är han plötsligt fokuserad och pigg. Men kompisen säger inget, förstår 

inte att Albin går på toaletten för att ta droger. Albins mamma som är orolig för sonens 

beteende, ringer vårdcentralen, där en kurator ganska snabbt remitterar Albin till psykiatrin, 

med misstanke om ADHD. Ingen så här långt har förstått att Albin tar droger. Under de första 

samtal med en läkare och kurator inom psykiatrin, förstår Albin snart att situationen är 

ohållbar om han inte säger något om drogerna. Han tänker att de säkert kommer att hjälpa 

honom, de kommer förstå att han befinner sig i ett mörker han inte kan ta sig ur, han vill ta 

med dem in i tunneln för att hitta en lösning. Men läkaren valde istället att avsluta Albin inom 

psykiatrin och remitterar honom till den mottagning där jag jobbar. Albin har ett uppdrag med 

sig; drogfrihet i sex månader. Sen kan en utredning äga rum. Albin börjar med samtal hos min 

kollega, de påbörjar en gemensam resa in i tunneln. 

Jag kan i varje samtal se hur den psykiska ohälsan och det levda livet påverkar människors 

liv, och ännu tydligare så, i en relation över tid med många samtal. Även om jag inte kan 

ändra något kan det vara till hjälp att lyssna på berättelsen och försöka förstå hur det är att 

vara ”i individens skor.” Ett narrativt förhållningsätt handlar inte bara om att jag förstår 

betydelsen av vad individen ”har i ryggsäcken.” Det handlar också om att individen och jag 

tillsammans kan undersöka hur berättelsen blev till, och om att en berättelse kan påverkas, 

utvecklas och därmed fungera bättre.  

Hur kan jag som behandlare hjälpa individen jag samarbetar med att till exempel sluta med 

droger? Jag kan uppmana individen att sluta, men individen ser sällan detta som möjligt. Jag 

utgår i mitt arbete utifrån tanken att möjligheter måste bygga på erfarenheter. Erfarenheter 

förstått som kunskaper och kännedom baserat på egna upplevelser. Det handlar inte om 

erfarenheten att sluta ta droger generellt, utan erfarenheter av att ha andra alternativ än droger 

för att hantera det som är svårt. Jag ser de franska filosofernas Gilles Deleuze och Félix 

Guattaris, metafor rhizom som en möjlig väg att förstå de livsberättelser jag möter.43 

Ett rhizom börjar inte och slutar inte, det är alltid i mitten, mellan tingen, ett mellan-vara, 

ett intermezzo. Träd är släktskap medan rhizom är allians, enbart allians. Trädet påtvingar 

                                                           
43 Metaforen tar sin utgångspunkt från det biologiska begreppet rhizom som betecknar vissa växters rotsystem. 

Dessa växter tenderar att vara svåra att utrota, då rotsystemet finns kvar även om växten tas bort. ett rhizom har 

ingen början eller slut, utan alla punkter kan tjäna som startpunkt – det handlar bara om hur man orienterar sig 

utifrån den, menar författarna.  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Rhizom
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oss verbet ”vara”, under det att rhizomets vävnad består i konjunktionen ”och… och… 

och…”. I denna konjunktion finns det tillräcklig kraft för att ruska om och rycka upp 

verbet ”vara”.44 

Istället för att vara upptagen av orsaken i individens liv, flyttar jag med hjälp av Deleuze och 

Guattari, mitt fokus på det som händer här och nu. På den kraft som skapar berättelsen och 

tvärtom, på det rotsystem av erfarenheter som skapar plattform för att välja mellan olika 

möjligheter och för att agera i olika situationer. Istället för att ha fokus på det individen bör 

göra eller prata om de möjligheter jag tycker den unga har, så måste jag som behandlare rikta 

fokus på det individen gör och har gjort. Mitt arbete är att hjälpa individen att utveckla 

rotsystemet, göra upplevelser till medvetna erfarenheter som denna kan använda i framtiden. 

Så när en individ tar droger är det en generalisering som jag måste undersöka. Jag hjälper 

individen att få syn på några av de potentiellt betydelsefulla händelser och erfarenheter som 

kan bli till nya handlingsmöjligheter för individen. Det handlar inte enbart om att berätta den 

goda historien, det handlar om att skapa livsberättelser där individen kan skapa en plattform 

att stå på. Jag återvänder till Deleuzes och Guattaris perspektiv i mitt arbete för att etablera 

nya möjliga sätt för individen att leva sitt liv.  

Deleuze var upptagen av frågan; Hur är det möjligt att leva? Jag tolkar frågan som en 

pekpinne i riktning av människan som aktör i världen. Det handlar inte om hur det är möjligt 

att leva trots alla möjliga eller omöjliga omständigheter, utan det handlar för mig om makten 

som finns i möjligheten, människan som möjlighet. Hur kan jag hjälpa den unga att hantera 

den frågan? Jag tänker på Mia som sitter hemma och röker, tittar på TV. När jag föreslår 

henne att börja på en praktikplats, så upplever inte hon samma möjlighet som jag gör. För Mia 

är inte det en möjlighet. Som jag nämnt tidigare bygger möjligheter på erfarenheter, kunskap 

och insikter från egna upplevelser. Det handlar inte om erfarenheter att praktisera eller vara på 

en arbetsplats generellt, utan en erfarenhet av att gå iväg till en arbetsplats utan att hennes 

mamma har ringt och sagt att hon är sjuk, eller pojkvännen Robert har ringt och undrat varför 

hon valt bort honom, han som behöver henne just precis nu. I stället för att vara upptagen av 

orsaken i Mias liv, flyttar jag med Deleuze mitt fokus till rummet och det som händer här och 

nu och på den kraft som skapar begivenheter och livsberättelser och tvärtom. Jag måste titta 

på det rotsystem av erfarenheter som Mia kan skapa plattform för, att välja olika möjliga 

handlingar. Jag måste flytta mitt fokus från det hon bör göra eller det jag tycker hon ska göra 

till det Mia själv vill, det hon gör och har gjort. Jag måste hjälpa Mia att utveckla hennes 

                                                           
44 Gilles Deleuze & Félix Guattari, Tusen Platåer – Kapitalismen och schizofreni, Finland 2015, s. 49. 
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rotsystem av möjligheter, göra upplevelser till medvetna erfarenheter som hon kan använda i 

framtiden. Jag måste uppmärksamma undantagen och göra dem begripliga för Mia så hon kan 

använda dem som nya handlingsmöjligheter. Ett narrativt förhållningssätt kan bidra till att vi 

blir aktiva medförfattare i livsberättelserna om våra liv. Utgångspunkten är, att alla individer 

har de kunskaper och färdigheter som krävs för att hantera svårigheterna i livet och att det 

handlar om att hjälpa individen med att aktivera dessa kunskaper och färdigheter, genom att få 

hen att se hur de hänger ihop i en livsberättelse.  

Jag möter människor som har löst svåra livssituationer och visat på resurser som har 

överraskat mig. Trots svåra utgångslägen har dessa personer lyckats hitta styrka att ta sig bort 

ifrån ensamhet, missbruk och svek och skapat en tillvaro fylld med gemenskap, nykterhet och 

kärlek. När jag har varit med på människors resa från missbruk och svek till nykterhet och 

kärlek har jag ofta stått med frågan: Vad har hjälpt dem att hitta styrkan att bryta med 

missbruket? Vilka relationer har varit viktiga för dem som föräldrar, vänner, kärlek, hjälpare? 

Några har berättat för mig om händelser eller personer som har fått dem att tänka till. Andra 

har sagt att nu fick det räcka, inte en dag till. Livsberättelserna är många och mycket 

varierande, spännande och häpnadsväckande, vilket har inspirerat mig i mitt arbete och gjort 

mig nyfiken kring min roll som hjälpare. Med begreppet narrativ praxis sätts livsberättelsen i 

fokus som en utveckling av individens identitet, för narrativ praxis har till avsikt att göra 

livsberättelser av specifika händelser och sätta dessa händelser i relation till föredragna 

värderingar som ger handlingsutrymme i framtiden. Min tanke att använda den narrativa 

metaforen och samtidigt använda rotsystemet som metafor från Deleuze är att synliggöra 

undantagen. På det sättet är individen många möjligheter och inte enbart ett fast förankrat 

själv.  

När jag i mitt samtal med Anton frågade om jag fick göra en livslinje över hans liv fram till 

idag, blev svaret ja. 

TW På denna livslinjen ska vi markera händelser som har varit viktiga i ditt liv, både positiva 

och negativa. Det kan vara allt från att ni har flyttat som familj, födsel, dödsfall, om du 

har fått en ny hobby, kärlek, missbruk, alltså allt du känner har haft betydelse i ditt liv.  

AN Det låter roligt (skratt) 

TW Då gör jag en linje här, så säger vi att du födds här och här borta är framtiden, den kan vi 

göra hur lång som helst sen. Då säger vi så här, du föddes 19hundrade. 

AN: 95 
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TW: Ok, då är min fråga, är det någonting som sticker ut? Du behöver inte göra det i 

kronologisk ordning eller nåt, utan bara helt spontant, om vi börjar med tre saker som vi 

markerar ut, vad har haft inverkan, vad tänker du själv har haft en stor betydelse i ditt liv?  

Anton markerar några händelser som han upplevt som stora händelser i livet. Plötsligt säger 

han: 

AN Oj det är svårt… Jag har aldrig sett mitt liv på det här sättet. (…) Det är väl de tre mest 

solklara sakerna i mitt liv just nu som sticker ut. (Kort paus) Får jag sätta upp en sak till?  

Genom livslinjen och det samtal vi har kring de händelser som sticker ut, ser Anton sitt liv på 

ett helt nytt sätt. Anton ser att det finns ett återkommande tema när han tar ett återfall i droger. 

När han inte kan hantera ett inre kaos av känslor, söker han upp en fest, där han vet att droger 

finns. Anton har ett ambivalent förhållande till sin pappa som är alkoholiserads. När vi pratar 

om det som sticker ut, ser Anton att hans pappa, alltid har funnits där när det har varit svårt 

för Anton, något han inte var helt medveten om innan vi började rita upp livslinjen. Livet är 

inte en lång sammanhängande berättelse utan otaliga mängder av ögonblick som man samlar 

och skapar mening kring. Inte en samlad mening, utan en mening i förhållande till det tema 

den enklaste händelsen skapar.  

 

Den fiktiva berättelsen som mask 
Att prata om sig själv kan ibland vara svårt. Att prata om sig själv i samband med psykisk 

ohälsa och droger kan vara oöverstigligt. En person som missbrukar börjar tidigt att utveckla 

ett nytt sätt att tänka på. Hen förnekar varningssignaler, intalar sig att hens bruk är normalt 

och hävdar att hen kan sluta när hen vill. Hen mår bra av drogen och ser ingen anledning att 

sluta. Hen börjar bryta löften mot sig själv och andra, och utvecklar en missbrukslogik som 

andra har svårt att förstå och följa. Hen blir bra på att hitta anledningar att använda droger, på 

att dölja missbruket, på att ljuga för sig själv och andra. Hen börjar förändra sina 

prioriteringar i livet, det som tidigare var viktigt, blir nu oviktigt. Det blir ett liv i förnekelse. 

Detta eskalerar och till slut blir förnekelsen så stark att den beroende tror sig själv, och tror att 

omgivningen skall tro på förklaringarna. När den unge missbrukaren avslöjas med drogen 

fortsätter förnekelsen i ny form: ” Jo, jag har drogat, men jag kan sluta. Jag har läget under 

kontroll. Det är inga problem längre”. Jag har träffat många som säger att ”bara jag får ett 

jobb, så slutar jag.” Eller ”bara jag får någonstans att bo, då kan jag sluta på egen hand.” Men 

till slut tar drogen överhand, drogen styr planeringen av vardagen.  
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Det kan finnas perioder av drogfrihet och förnuft, men snart manipulerar den beroende fram 

återfall igen. Den beroende sätter upp regler för sitt eget drogande, som till exempel att inte 

droga på jobbet eller i skolan. Men till slut har hen svårt att följa de egna reglerna. Då börjar 

hen ofta skylla på andra som sägs vara orsaken till hens missbruk. När den beroende bryter 

mot sina egna värderingar skapar det en djup skam, det blir ett stort avstånd mellan Jagets 

värderingar och hur hen handlar som person. Den klyftan känner hen av när hen nyktrar till 

och det skapar ofta så stor smärta att hen tar till droger för att slippa känna hur hen mår. Skam 

blir motorn i missbruket när det inte längre enbart drivs av positiva drogupplevelser.  

Skam är en känsla av värdelöshet som kan ha funnits innan missbruket som en bidragande 

orsak till beroendets uppkomst. Men skammen kommer oftast av själva missbruket. Det 

skapar skam att lura sin omgivning, bedra sina närmaste och att ständigt bryta sina löften. Det 

skapar skam att förlora kontrollen och det är skam som ofta råder dagen efter en drogomgång. 

Det som lindar skammen för stunden är mer av drogen. Den unga börjar tro att hen är ett 

problem i stället för att hen har ett problem. Detta gör det svårt för mig att prata direkt till den 

unga. Konsten att iaktta sig själv, sina handlingar och upplevelser, kräver ofta helt andra 

impulser ifrån omgivningen, än direkt ställda frågor. Jag behöver ett hjälpmedel som kan 

bidra till att den unga kan reflektera över sin situation. I mitt möte med Mia klandrar jag mig 

själv när jag förebrår henne att hon inte har tagit kontakt med läkaren efter ett flertal 

uppmaningar. I efterhand ser jag att i denna situationen kunde kanske en mask i form av en 

metafor eller fiktiv berättelse ha givit Mia ett annat perspektiv på situationen. Mitt arbete är 

att lyssna, lyssna noga och skapa möjliga utvägar, inte pekpinnar och förmaningar. Historier 

är en möjlighet, de är en grundläggande grund för all mänsklig kommunikation och vårt språk 

bygger på och knyts ihop med metaforer. Individen kan använda historien eller ignorera den, 

dra olika aspekter ur den eller bygga vidare på den. Det är inte upp till mig som behandlare att 

föreslå vad individen gör med berättelsen. Men att överlämna en berättelse, är att 

tillhandahålla ett samtals- eller diskussionsutrymme för individen att spinna vidare på 

tillsammans med mig. 

Lektor Adrian Ratkic använder i sin avhandling Dialogseminariets forskningsmiljö metaforen 

”mask” för att förklara litteraturens funktion i reflektionen över egen erfarenhet. 
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”Reflektera genom” en mask kan betyda olika saker. Det kan betyda att vissa masker 

väcker förbindelser till min egen eller andras erfarenhet i form av associationer eller inre 

bilder som väcks ur minnet och vilka jag i samtalet kan dela med andra.45 

Ratkic kontext är tyst kunskap - något som är svårt att sätta ord på. I arbetet med 

dialogseminarier vid KTH har bland annat skönlitteratur används som mask att reflektera 

igenom. Detta är beskrivit detaljerat i Ratkics avhandling och känns relevant i min 

undersökning.46 Den bokstavliga betydelsen av ordet ”reflektera” är att man återspeglar eller 

vänder tillbaka till något. Som ljusets strålar som studsar tillbaka från en spegel, kan även 

våra tankar studsa tillbaka mot våra tidigare handlingar.  

Ratkic berör filosofen Allan Janiks definition av reflektion. Janik ser reflektion som ett 

skådande från en plats av kaos, att vi behöver reflektera när vi inte längre får det som tidigare 

var logiskt att gå ihop. Reflektion är, menar Janik som att se sig själv dansa tango eller se sig 

själv spela piano.47 En svår ekvation att få ihop, men jag känner att detta förhållningssätt är i 

linje med mina tankar kring reflektion. Jag ser reflektion som ett förnyande av medvetenhet, 

utvecklande av färdigheter, hur jag reagerar och fungerar. Men reflektion kan fortfarande vara 

svårt när man inte har någon fast plats att skåda livet ifrån, ingen grundad erfarenhet att utgå 

ifrån. Det är här masken har sitt berättigande. I mitt arbete använder jag masken i form av 

fiktiva berättelser som sagor, myter, legender eller eget skrivet material. Dessa berättelser 

skapar en utgångspunkt, en mask att prata kring och om.  

 

Masken som relationskapande 
När jag träffade Anton första gången var han skeptisk till vårt möte, han hade träffat många 

vuxna som ville hjälpa till. Hans erfarenhet av vuxna hjälpare var svek. Han tyckte ofta de 

ställde för höga krav på honom, som han inte kunde leva upp till och han tyckte att vuxna 

lämnade honom i sticket när de bytte tjänst där de inte längre kunde hjälpa honom. Jag 

illustrerar vårt första möte med följande berättelse; 

Antons mamma ringde igår och bad mig att prata med hennes son. Hon var inte säker på vad 

hon skulle göra eller säga längre. Nu sitter han mitt emot mig, i det lilla rummet på 

mottagningen. 

                                                           
45 Adrian Ratkic, Dialogseminariets forskningsmiljö, Stockholm 2006. 
46 Ibid., s. 68 – ff.  
47 Ibid., s. 69. 

http://sv.m.wikipedia.org/wiki/Reflexion_(fysik)
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Han tar av sig kepsen, drar handen genom håret och sätter på sig kepsen igen. Han verkar 

nervös, hans vänstraben skakar, han har svårt att sitta still. Han ser ut genom fönstret som om 

någon gick utanför. Men ingenting är där och han återvänder till samtalet. 

"Jag vet att cannabis har en positiv effekt på mig, det är som om jag stoppar en total 

galenskap i mitt huvud när jag röker en joint. Jag tänker bättre då, jag önskar att det var så 

hela tiden. Jag är mig själv när jag röker, kan du förstå det? " 

Han tittar på mig, men inte som om han vill ha ett svar, mera som att han vill se om jag har 

förstått.  

"Det är uppenbart att jag är mig själv när jag röker, men jag är också mig själv när jag är 

nykter. Det kan inte vara mina tankar, eftersom de är annorlunda när jag röker. Som sagt, med 

cannabis så tänker jag klart ett tag, jag önskar att det var så hela tiden. Jag röker inte varje 

dag, även om jag skulle vilja. Jag antar att jag bara måste acceptera att jag blir en bättre 

människa när jag röker på. Det är en medicin för att hålla mig frisk liksom. Människor blir 

bättre personer med cannabis. Fast samtidigt så känns det ju lite fel att vara stenad hela tiden, 

aldrig vara nykter. Alltså det känns precis som om jag är långt från mig själv när jag är nykter, 

som en förlorare " 

Jag tittar på honom, erbjuder honom ett glas vatten. Han tar en klunk, tittar på mig och sen 

sveper han glaset. Jag tänker på en historia som en ung man berättade för mig för länge sedan, 

jag tänker att den historien kanske kan ge Anton en bra bild av vad det, att röka cannabis kan 

vara. 

"Är det okej om jag berätta en liten historia om en kille jag träffade engång?" frågar jag. Han 

nickar. 

"Jo, han berättade att hans liv var som en kopp. På botten fanns alla hans olösta problem. När 

han rökte en joint så kunde han lägga på ett lock över alla problem och han kunde andas en 

stund. Tyvärr hopade sig nya problem upp och la sig på locket, så han var tvungen att röka lite 

mer, och sätta ett nytt lock. Men det kom fler problem! En nytt lock på koppen! Men en dag 

var koppen så full, det rann över. Han insåg att han inte kunde lösa några av sina problem, de 

hopade sig och cannabisen hade bara gett honom korta stunder att andas. 

Jag vet att du inte är den här killen, men kan du känna igen dig i historien? Jag förstår att det 

är svårt att få alla de inre känslorna att gå ihop med alla de yttre kraven. Jag är övertygad om, 

att om du vill ha ett meningsfullt liv så måste du skapa en god relation mellan de inre 

känslorna och de yttre kraven." Jag pausar. ”Vad tror du?” 
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Han ser ner på sina händer, torkar dem på sina jeans som om de var smutsiga. Hans vänstra 

ben skakar ännu mera nu. 

"Du vet ingenting om att vara mig, ingenting!" Vi tittar på varandra. Han reser sig och går till 

dörren. Innan han lämnar rummet, ler han mot mig och säger; 

"Skit samma, när kan jag komma nästa gång?" 

Om Anton bara hade lämnat rummet utan en sista kommentar, hade jag känt att min mask inte 

hade fungerat och börjat reflektera över hur jag kunde ha gjort istället. Men leendet, och att 

han vill träffa mig igen, gör mig lugn och jag säger; 

”Jag kan träffa sig nästa tisdag, vad tror du om samma tid som idag?” 

”Visst det blir bra, messa mig bara dagen innan.” 

 

Anton delar sina tankar om vem han tror att han är. Någon vill kanske säga att han försöker 

rättfärdiga sitt beteende, och på ett sätt är det, det han gör, men han försöker också förstå det 

han gör, genom att dela sina tankar med mig. Han berättar en öppen historia, en berättelse 

som inte har något slut. Min erfarenhet säger mig att det då kommer att vara möjligt att 

förändra och omforma historien. För att visa Anton att jag lyssnar på hans historia, 

omformulerar jag det jag har hört honom säga, med mina egna ord. "Så för att stoppa 

vansinnet och göra dina tankar klarare, röker du en joint. Du vill hitta mening med ditt liv?" 

Även om våra tankar om livets mening kan vara ganska lika, måste vi få veta att vi är unika 

individer. Genom att bjuda in Anton att berätta sin historia och återberätta den, vill jag visa 

honom att jag har lyssnat och att han är viktig, en del av något större. Detta tillvägagångssätt 

diskuteras av Kearney, där han skriver; 

People suffering from psychiatric or psychological disorders are more likely to get better 

when they believe that their stories are being heard in addition to being ‘treated’ in a 

purely clinical or biochemical way. The difference between speaking of someone as (1) a 

textbook symptom of calculable causes or (2) a singular life in quest of narrative is not a 

matter of either/or. The good analyst, as Lévi-Strauss once noted, is both a ’scientist’ who 

takes facts seriously and a ‘shaman’ who knows how to receive and tell stories.48 

I narrativ praxis är fokus inte argument för eller emot eller på att skapa nya sanningar. Det 

handlar inte om vad som är sant eller inte sant, bra eller mindre bra. Det handlar inte om att 

                                                           
48 Kearney, s. 39.  
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överbevisa, utan om att skapa en bra berättelse om, det som är möjligt i livet. Jag vill skapa en 

mångfald, en mångfald av berättelser som ligger utanför det som förväntas. Med tanke på det 

Kearney skriver så handlar det inte om att förringa det som den unga berättar för mig, utan att 

hjälpa den unga skapa berättelser som kan skapa både ytliga och underjordiska rötter, så att 

detta skapar ett rhizom som jag citerade Deleuze tidigare.  

Efter mitt första möte med Anton, går jag hem och funderar över vilken metafor eller fiktiv 

berättelse som kan vara användbar vid vår nästa träff. Jag letar i min bokhylla efter en mask 

som ska symbolisera ett letande efter sig själv. En saga som kan illustrerar att Antons 

cannabisrökande inte ändrar vem han egentligen är. När jag träffar Anton andra gången 

berättade jag historien om Stenhuggaren för honom. Stenhuggaren önskar att han är någon 

annan än den han är, någon mer kraftfull och mäktig, han byter skepnad och försöker få kraft 

från den skepnaden, men det slutar med att han blir den han redan är.49 Med denna fiktiva 

berättelse säger jag till Anton att jag hörde honom när vi senast träffades, och att jag har tänkt 

på honom. Samtidigt så är jag medveten om, som jag nämnde tidigare att Anton kan använda 

historien lika väl som han kan välja att ignorera den. Men min förhoppning är att vi 

tillsammans kan dra olika aspekter ur den och bygga vidare på den.  

In fantasy, as it were, the guards are down, the censors gone on holyday, and all kinds of 

suppressed or silenced material can find its way into language for the first time..50 

Kearney hävdar att detta inte innebär en kollaps mellan fantasi och verklighet, tvärtom, kan vi 

tala om våra känslor genom berättelser och därmed göra dem möjliga att prata om. Det som 

känns obehagligt och smärtsamt i livet, är inte det i fiktion. Kearney citerar den amerikanska 

essäisten och litteraturkritiker Fredrick Crewes; 

There is no question of the narrative being faithful to some allegedly independent reality. 

The therapy serves the story and the story serves the therapy.51 

Anton tittar på mig med en undrande blick efter jag är färdig med att berätta, vi sitter tysta en 

kort stund innan jag börjar prata igen. ”När jag hörde den historien första gången så fick det 

mig att tänka på när jag var tonåring. Hur svårt det var att passa in i skolan och hur jag 

drömde om att vara någon annan, någon som andra såg upp till eller åtminstone lämnade i 

fred på rasterna. Jag flydde verkligheten genom att läsa mycket, hittade världar i fantasin som 

kändes bättre än den jag var i.” Anton reagerar genom att säga; "Fan, du har ju lyssnat." Han 

                                                           
49 Stenhuggaren kan läsas i sin helhet i bilaga 1. 
50 Kearney, s. 25. 
51 Ibid., s. 43. 
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berättar att han har varit hos flera behandlare på andra ställen, som har börjat med uttalanden 

som "Jag tycker så himla synd om dig," de orden har fått honom att känna sig osynlig.  

Jag hade lyckts fånga hans uppmärksamhet. Våra samtal kretsade kring känslan av 

utanförskap och att hitta sin identitet. Jag reagerade på hans livsberättelse genom att dela min 

med honom. Jag vill inte genom att berätta om mina erfarenheter säga att jag vet vad han 

pratar om eller göra mig mera betydelsefull än honom, utan det handlar om vilken betydelse 

hans berättelse har för mig och mitt liv. White menar att när jag kan berätta om mitt eget liv 

utifrån vad jag just hört den unga säga, då erkänner jag personen och säger att det de sagt har 

berört mig. Jag säger indirekt att även jag är beredd att bli någon annan än den jag är.52 

Narrativ praxis lutar sig mot socialkonstruktivism, vilket innebär att identitet ses som en 

berättelse, en berättelse skapat i sociala sammanhang. Vi blir dem, vi är, genom andra. Jag 

frågar ibland kollegor på olika håll, när de känner sig mest betydelsefulla i sitt arbete. Ofta får 

jag svaret; ”När de unga öppnar sig och berättar om sig själva och hur de upplever världen.” 

Det som betyder något för oss när de berättar om sig själva, betyder också något för dem. Med 

det menar jag inte att vi bara ska centrera våra samtal kring våra egna livsberättelser, men vi 

ska vara uppmärksamma på vad de unga säger och gör som tar fram bilder från vårt eget liv. 

Att berätta om våra egna bilder är att göra den unga betydelsefull. Vi drar med Deleuzes 

terminologi underjordiska eller ytliga rötter till varandras rotsystem.  

Att berätta historier gör inte bara den egna erfarenheten hanterbar, den kan också bidra till 

ökad förståelse av verkligheten. Vi behöver alla kunna berätta historier, fiktion eller icke-

fiktion. Arthur Frank citerar i sin bok The Wounded Storyteller, psykologen Roger Schank: 

We need to tell someone else a story that describes our experience because the process of 

creating a story also creates the memory structure that will contain the gist of the story 

for the rest of our lives. Talking is remembering. 53 

Livet ger inte alltid mening, livet är ologiskt, kaotiskt och osammanhängande. Jag tror att vi 

ibland inser det, men inte riktigt vet hur vi ska leva med den insikten. Vi behöver ett syfte, så 

vi tar bitar från vardagen och blandar det med fantasi och genom det gör vi en berättelse. På 

detta sätt finner vi en anledning till det som händer i våra liv, det som inte har något 

sammanhang. På något sätt så existerar inte verkligheten innan vi berättar om den. 

… you recount your present condition in the light of past memories and future 

anticipations. You interpret where you are now in terms of where you come from and 

                                                           
52 Michael White, Kartor över narrativ praktik, Lund 2012, s. 175 – ff. 
53 Arthur W Frank, The Wounded Storyteller, Chicago 2013, s. 61. 
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where you are going to. And so doing you give a sense of yourself as a narrative identity 

that perdures and coheres over a lifetime. This is what the German philosopher Dilthey 

called the coming-together-of-a-life (Zusammen-hang des Lebens), meaning the act of 

coordinating an existence which would otherwise be scattered over time.54 

Något som ofta upprepas av flera unga, är att det som de uppskattar mest är att kunna tala 

öppet och ärligt med en vuxen, utan att mötas med fördömande. Ibland upplever jag dock att 

en icke fördömande attityd kan vara svår. När jag genom deras berättelser blir påmind om min 

egen livsberättelse och minns mina föräldrars starka drömmar om att leva det liv de ville och 

hur de i det läget aldrig gav upp. Då har jag svårt att visa empati för den unga som sitter mitt 

emot mig och säger att det inte är värt att försöka förändra nåt, livet har ändå ingen mening. 

Min egen livsberättelse gör mig sårbar och är något jag hela tiden måste jobba medvetet med 

under mina samtal. Min strävan är att lyssna och vara uppmärksam på den ungas berättelse 

och vad den väcker i mig. När jag frågade Anton vad som varit mest hjälpsamt för honom 

under den tiden vi träffades, svarade han; ”Du lyssnade helt enkelt, och när jag frågade mig 

själv ’What was in it for me?’ kände jag nästan varje gång jag har lämnat rummet här, att jag 

är nummer ett, som när jag har varit hög på droger. Det att ha någon som dig att prata med, 

det har nog varit som droger skulle man kunna säga. Det var det som hjälpte mig." 

 

Att arbeta med livsberättelsen 
Genom min erfarenhet som berättare och behandlare har jag sett vikten av att uppmärksamma 

det faktum att vi föds in i berättelser. Vi hör berättelser om vår bakgrund, om vilka vi är och 

vilka vi ska bli. Vi hör berättelser om våra föräldrar och våra familjer och om världen 

omkring oss. Kearney formulerar det genom att säga; ”Life is pregnant with stories. It is a 

nascent plot in search of a midwife. For inside every human being there are lots of little 

narratives trying to get out.”55 Vi föds som historielyssnare och som historieberättare. Vi gör 

mening av världen genom att berätta historier om den och alla historier vi skapar om oss 

själva, använder vi medvetet eller omedvetet till att förklara oss.  

Levda liv och berättande liv är därför nära förbundna med och beroende av varandra. 

Man kan paradoxalt nog säga att de historier som berättas om livet griper in i de levda 

liven innan dessa har levts så att de kan bli stoff för berättelser. (…) Den kod som de 

medvetet eller omedvetet följer formar de liv som de berättar om lika mycket som den 

                                                           
54 Kearney, s. 4.  
55 Ibid., s. 130. 
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formar deras berättelser och valet av skurkar och hjältar. Man lever sitt liv som en historia 

som ännu inte har berättats, men det sätt på vilket den historia som förhoppningsvis 

kommer att bli berättad vävs ihop bestämmer vad det blir för teknik som livstrådarna 

spinns ihop med. 56 

I mitt samtal med Albin berättar han om hur han ville sluta ta droger, men att i samtalen med 

sina vänner så blev det, att ta droger normaliserat. De berättade historier för varandra om hur 

roligt de hade under helgen, hur bra de mådde på extasy.  

Jag valde att blunda för konsekvenserna. Jag visste att när jag tog extasy på helgen så var 

hela veckan förstörd. Den suger ur all livsglädje och lagom till helgen när man börjar få 

livsglädjen tillbaka, då tar man igen. Det är som om att man fredag känner att nu har man 

lite livsglädje att göra sig av med. Man blundar för det, man ser inte att extasyn var det 

som fick en att må dåligt hela veckan.  

Historien om hur bra man mår av drogen, tog över den fysiska känslan av att må dåligt. Det 

berättande livet tog här över det levda livet och övertygade Albin om att extasy inte är så 

farligt. Enligt Jerome Bruner består en berättelse av ett dubbelt landskap, - ett 

handlingslandskap och ett medvetenhetslandskap.57 Alla berättelser menar han innehåller 

båda landskapen. Handlingens landskap är alla de händelser som ingår i en individs liv, 

individens alla levda erfarenheter. Medvetenhetens landskap består av tolkningar, intentioner, 

känslor, förhoppningar som utspelar sig i handlingslandskapet. Medvetenhetslandskap blandar 

sig med handlingslandskap i en löpande – medveten och omedveten reflektion över livets 

händelser, som efterhand blir det sätt vi lever på. I en livsberättelse blir händelser från samma 

landskap flätade ihop med andra händelser från samma landskap. När detta blir tolkat 

medvetet kan man sätta en rubrik på berättelsen. 

 

Intresse för berättelsen?  
“Do we need another book about narrative, about stories, what they are and how they are 

used?” frågar sig Bruner i inledningen av sin bok Making Stories.58 Detta citat säger mig att, 

ja det finns ett stort intresse för berättelsen. Mängder med böcker och artiklar har skrivits och 

berättelsen har undersökts utifrån språk och innehåll.  

                                                           
56 Zygmunt Bauman, Det individualiserade samhället, Göteborg 2001 s. 16–17. 
57 Bruner (1986), s. 14. 
58 Jerome Bruner, Making stories – Law, Literature, Life, United State of America 2003, s. 3.  
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Många har intresserat sig för livsberättelser ur bland annat ett etnologiskt, antropologiskt, 

sociologiskt och filosofiskt perspektiv. Det finns intresse för livsberättelsen ur ett historiskt 

perspektiv, vad är det vi berättar och varför? Det finns intresse för livsberättelsen utifrån hur 

vi ser på oss själva som individer och hur vi rör oss framåt och bakåt i tiden genom 

berättelser. Det finns intresse för språket, hur vi bygger berättelser och hur sättet vi berättar 

påverkar lyssnaren. När det gäller den fiktiva berättelsen har även där intresset varit stort 

igenom tiderna, dock främst i samband med barn. Att berätta sagor, myter och legender har i 

forskningen främst tittats på i samband med barns språkutveckling, men också i mindre 

utsträckning kring barn inlagda på sjukhus och deras läkningsprocess.  

Den grekiska läkaren Hippokrates (460 f.Kr.-370 f.Kr.) betonade vikten av att lyssna till 

patientens och dennas närståendes berättelser om symptomen för att kunna hjälpa individen 

med sitt lidande. Läkare och litteraturvetare, verksam vid Columbiauniversitetet i New York 

City, Rita Charon återupptäckte berättelsens tyngd i läkande sammanhang, och begreppet 

Narrativ medicin utvecklades i slutet av 1990-talet till en klinisk metod för att öka såväl 

läkarens som andra yrkesgruppers förmåga att förstå och möta patienters lidande och 

utsatthet. Charon menar att genom att lära av till exempel litteratur- och filmvetenskap, 

dramaturgi och filosofi kan hjälpare inom vården utveckla förmågan att urskilja de olika, 

ibland motsägelsefulla, röster, behov och önskningar som ofta finns gömda i en och samma 

patients berättelse.59 

 

Ordens betydelse 
Som jag nämnde i min problemformulering så finns många termer inom det sociala arbetet, 

bland annat; samsjuklighet, missbruk, beroende, neuropsykiatriska diagnoser, instabilt 

personlighetssyndrom, ångest, depression. Ord gör något med oss, de sätter det vi försöker 

säga i perspektiv. Jag tror inte att ord är magiska men vad vi kallar olika saker har betydelse 

på hur vi uppfattar oss själva och vår omgivning. När jag tar del av livsberättelser, lyssnar jag 

för det som finns med i berättelsen och är med till att skapa en persons identitet. De unga jag 

möter har ofta en mycket övertygande bild av sig själva. Albin kände sig hemma i det svarta, 

det var vardag att känna sig deprimerad, ibland var det till och med skrämmande att tänka att 

det var möjligt att lyckas. Vid sådana tillfällen lyssnade han på en viss sorts musik, som han 

                                                           
59 I Göteborg finns Centrum för kultur och hälsa som arbetar inom området kultur och hälsa. Centrum startar 

och stödjer olika former av forskning, utbildning och utvärdering på temat kultur och hälsa. På Kungälvs sjukhus 

har en förening för Narrativ medicin startas, och de har anordnat workshops och inlett forskning inom området. 

Se länkar i referenslistan.  

https://sv.wikipedia.org/wiki/460_f.Kr.
https://sv.wikipedia.org/wiki/370_f.Kr.
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visste skulle göra honom deppig. Mia berättade för mig hur hon såg sig själv som klumpig, 

dum och naiv, och att det enda hon ville var att vara normal. Dessa bilder använder vi för att 

fatta beslut och för att skapa förändring, vi skapar en metaberättelse, en aktuell förklaring till 

våra liv. Denna metaberättelse blir vår identitet och är en sammanfattning av många historier 

vi har hört från andra och har upprepat för oss själva.60 När en person säger att hen vill leva 

ett ”normalt” liv, händer det lätt för mig som utifrån sett lever det där normala livet, att jag tar 

mig rätten att berätta vad de behöver göra för att komma in i de normalas klubb. Därför väljer 

jag att jobba aktivt med det som inom narrativ praxis kallas för externaliserande samtal.61 

Externaliserande betyder att flytta något utanför. Förhoppningen med det externaliserande 

samtalet är att använda språket till att flytta något bort från personen. Det kan till exempel 

vara en egenskap som; duktig, blyg, eller lat. Eller en känsla som; trött, frisk eller ängsligt. 

Eller ett psykiskt lidande som; deprimerad, psykotiskt eller manisk. Albin säger om sig själv 

att han är deprimerat. Att externalisera detta kan innebära att istället säga, Albin är drabbat av 

depression. Med distansen till depressionen är det möjligt för Albin att frigöra sig från det 

psykiska lidandet. Detta kan ske för att det skapas avstånd i språket mellan det personliga och 

det som kan uppfattas som problematiskt – egenskaper, känslor eller sjukdomar. Avståndet, 

eller som White kallar det ”motgiftet,” gör det möjligt för personen att upptäcka små 

handlingar som påverkar vardagen. Det uppstår ett rum för beslut och handling, något som 

innan inte var möjligt för personen. De unga jag möter tror till stor del att deras problem är en 

återspegling av deras egen identitet eller av andra personers identitet. De ser problemet som 

internaliserat – införlivat i sitt tänkande. White såg detta som den huvudsakliga orsaken till 

varför vi utvecklar problem och menar att detta till sin natur är kulturellt. White stöttar sig 

mot Foucaults tankar kring internaliserande tolkningar av liv och identitet:  

Foucault spårade ursprunget (…) tillbaka till mitten av 1600-talet i den västeuropeiska 

kulturen. Han menade att de delvis hade orsakats av utvecklingen av: 

• avskiljningsmetoder som separerade de hemlösa, de fattiga, de galna och de sjuka från 

den allmänna befolkningen genom utfärdanden av intyg eller utlåtanden om 

otillräcklighet 

• objektifieringen av människokroppen genom lokaliserandet och klassificeringen av 

psykiska störningar hos dessa kroppar 

                                                           
60 Metaberättelse kan beskrivas som en stor berättelse, en idé som är omfattande i dess införlivande av historia 

och kunskap. Begreppet myntades av den franska filosofen Jean-Francois Lyotard i hans bok; The Postmodern 

Condition: A Report on Knowledge. Lyotard använder termen i ett mycket större perspektiv än här, jag väljer att 

använda ordet då det är en etablerad term inom etnologi för en övergripande berättelse. 
61 White, s. 15 – 60.  
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• ”normaliserande omdömen” som en mekanism för social kontroll som uppmuntrar 

människor att mäta sitt eget och andras beteende med hjälp av livs- och 

utvecklingsnormer som har skapats inom de professionella disciplinerna.62 

När människans identitet blir ett objekt, kan konsekvensen lätt bli att vi ser dem vi möter som 

störda eller dysfunktionella och individen själv ser sig som inkompetent eller oförmögen, 

menar White.63  

 

Hur pratar vi om samsjuklighet? 
Detta får mig att tänka på mitt samtal med specialistläkaren i allmänmedicin och psykiatri 

Charlotte Skoglund (CS), när jag frågade henne kring samsjuklighet, vilket innebär att man 

har två eller flera sjukdomstillstånd samtidigt. Samsjuklighet är vanligt förekommande vid 

psykisk sjukdom och vid missbruksproblem och är mycket vanligt vid neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar som ADHD. 

TW När vi pratar om samsjuklighet, så har jag funderat en del på vad som kommer först, 

sjukdomen eller missbruket?  

CS Det finns nog flera svar på den frågan. Men när det handlar om neuropsykiatrisk 

problematik så är svaret väldigt lätt, därför att när man i takt med modern forskning har 

förstått vad en neuropsykiatrisk problematik verkligen är, så vet vi att det är en medfödd 

problematik. Det är dock viktigt att göra en skillnad mellan en psykisk sjukdom och en 

neuropsykiatrisk problematik. Jag brukar göra den definitionen att jag kan få en 

depression, och sen blir jag frisk från den depressionen, eller nu har jag ångest men nu 

har jag inte ångest. När vi pratar om neuropsykiatrisk problematik så är det en del av mig 

som jag föds med, det är en del av mitt temperament. Det är mina egenskaper och det är 

inga egenskaper som jag har och som ingen annan har, utan det handlar om att jag kanske 

har mer av en viss typ av egenskaper och det gör att jag får problem. 

Det är inte så enkelt, svart eller vitt, utan ibland handlar det om en utvecklingsförsening, 

av dessa egenskaper, dom här funktionerna kommer senare hos den här personen, det gör 

att den här tjejen eller killen får problem i skolan därför att hon eller han är omogen i 

jämförelse sina jämnåriga kamrater. Ibland växer det bort för att man kommer ikapp, och 

ibland gör det inte det, och hos en ganska stor del gör det inte det, vet vi idag. Då har man 

med sig den här typen av sårbarhet och funktionsnedsättning genom hela livet, och det tar 

sig olika uttryck i olika delar av livet.  

                                                           
62 Ibid., s. 29. 
63 White, s. 30. 
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När vi pratar om samsjuklighet som i missbruk och neuropsykiatriska diagnoser så får 

man säga att den neuropsykiatriska diagnosen kommer absolut först, och sen är vår 

erfarenhet vi som jobbar mycket med det, det är att den neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningen ligger där som en sårbarhet för massor av negativa konsekvenser 

av livet, man känner sig misslyckad i skolan för att man har svårare att hänga med, inte 

för att man är ointresserat egentligen, utan för att man har svårare att koncentrera sig. 

Man kanske har svårt att få en normal social utveckling, svårt med kompisar och 

jämnåriga därför att man är impulsiv och inte kan vänta på sin tur och inte kan sluta leka 

när de andra säger åt en att sluta. Man kanske är rastlös och tröttnar snabbt på kompisar, 

så man hoppar runt och byter, så det är jättenegativa upplevelser och erfarenheter som 

dom här ungdomarna gör sig, och som präglar ens självbild och mående. Så på ett sätt 

tänker jag att missbruket kommer som en följd av en låg självbild men också som en ren 

biologisk samsjuklighet utifrån att det är samma belöningssystem i hjärnan som rubbas 

både vid en neuropsykiatrisk problematik och vid en beroendeproblematik.  

TW Men när du säger genetiskt menar du då att det är egenskaper som jag har i mig när jag 

föds, men att det är omständigheterna som provocerar fram en neuropsykiatrisk 

problematik? 

CS Ja så menar jag, att man födds med en sårbarhet, men om du får tillräckligt mycket stöd i 

din miljö, din omgivning för att inte utveckla problem till följd av den här 

personlighetsstrukturen du har. De här diagnoserna är ju väldigt kontextuella, beroende av 

kultur och vilken tid vi lever i och hur stor förståelse omgivningen har för det här. Hur 

många barn som går i klassen, eller om du går i en klass med tolv barn och tre lärare och 

om du har en person som hela tiden finns där och stöttar dig upp på banan igen när du 

tappar koncentrationen, då kommer du ha helt andra förutsättningar och upplevelse av 

skolan, än om du går i en klass med trettio barn, där fyra har koncentrationssvårigheter, 

fem har aggressionsproblem och du har en fröken som går på knäna.  

TW Det finns en uppfattning att det är en sjukdom. Hur tror du att det påverkar barnet att det 

blir en sjukdom?  

CS Vilket blir en sjukdom, de här egenskaperna? Alltså jag säger aldrig att det är en sjukdom. 

Det är inte en sjukdom. Det är en neuropsykiatrisk diagnos, en funktionsnedsättning, så 

det blir ett problem, det är inte en sjukdom att vara så här, men det blir en 

funktionsnedsättning och skapar problem i den här miljön. Jag har inte möjlighet att 

fungera i enlighet med min fulla potential därför att jag stöter på patrull hela tiden, det har 

jag ägnat mig väldigt mycket åt och vi har ett forskningsprojekt här, där vi undersöker 

just det, ett eget upplevt stigma att ha dom här diagnoserna. Hur man upplever det här 
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själv, och hur upplever man sin egen värld i relation till att ha en diagnos. Jag tror det 

finns mycket fördomar och mycket stigma i samhället kring de här diagnoserna, så därför 

är det inte alls självklart att man ska gå ut och berätta för alla och envar om sin sårbarhet, 

för man ska vara rädd om sig själv, samtidigt så måste man ju kartlägga det och förstå det 

för att kunna få rätt hjälp. 

Om jag låter Charlotte Skoglunds ord representera den senaste forskningen och det kulturellt 

dominerande synsättet jag måste förhålla mig till, hur ska jag då bemöta en ung man som 

Albin eller en ung kvinna som Mia? Hur kan jag hjälpa dem att göra problemet till problem 

och inte en del av den unga själv? Vad betyder orden de unga hör om och runt dem själv när 

de känner att livet inte är kontrollerbart?  

För Anton (AN) gick det bra i skolan fram till sexan, då skiljde sig hans mamma från hans 

styvpappa. Antons reaktion var att testa droger.  

AN: Det var då allting bara började gå nerför. Det var spice… det blev jag ju avskräckt ifrån, 

dels för att jag visste att det inte va nåt man skulle hålla på med, och dels för att det inte 

va nån bra drog, inget för mig. Fast jag började dricka mycket alkohol då, och provade 

lite droger. Fast mest var det cannabis eller hasch, det jag kom över. Sen försökte jag 

hålla mig hemma, jag började med spelandet då. Man kan säga att det blev några år av 

blurr 

TW: Vad innebär det blurret?  

AN: Jag stängde väl av kan man säga, känslomässig, kan man väl säga. Man kände väl lite att 

man stod stilla lite grann, man visste liksom inte vad man skulle göra. Man stod stilla 

liksom, jag hamnade liksom rätt i skiten där, eftersom det var jobbigt hemma och inte 

funkade i skolan. Jag satt hemma vid datorn, spelade, var inte med kompisarna, var 

liksom ingenstans.  

Anton eller någon i hans omgivning har aldrig misstänkt att hans användande av droger eller 

spel bottnar i en neuropsykiatrisk diagnos, utan är en reaktion på händelser i livet. I 

medicinska termer har Anton kanske en del av den sårbarhet som Skoglund pratar om, då 

Antons bror har ADHD och hans biologiska pappa är alkoholist. Anton berättade vid ett 

tillfälle att ”vi är sådana i vår familj,” med det ville han säga att det är så vi löser problem i 

familjen, genom missbruk. Jag ser att Skoglund bekräftar Antons antagande när hon säger att 

negativa upplevelser och erfarenheter ger den unga en låg självbild och dåligt mående och att 

missbruk inte ligger så långt bort då det trigga samma belöningssystem både vid en 

neuropsykiatrisk problematik och vid en beroendeproblematik. Med det tänker jag att Anton 
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blir kulturellt accepterad i tankar kring en biologisk sårbarhet när han söker hjälp för sitt 

missbruk, han har en funktionsnedsättning som måste behandlas. Bruner menar att kulturen är 

en väv av sociala regler, kulturens väv av oskrivna lagar som reglerar våra handlingar.64 

Sociala regler berättar för oss hur vi ”borde” göra, vilket i sin tur kan skapa förväntningar på 

hur man skall vara. Så när Anton kan anses ha en personlighetsstruktur som han behöver stöd 

i att hantera, kan detta synas problematiskt. Samtidigt tänker jag att det kan slå an något hos 

Anton att kämpa mot, att frigöra sig ifrån. När vi lever efter bestämda kulturella idéer och 

värden om det normala och det goda livet, då tänker jag att vi blir lovade något. Till exempel 

om jag börjar träna yoga, då blir jag lovad att om jag tre gånger i veckan kommer till ett 

yogapass så får jag ett inre lugn och jag får balans i vardagen. På samma sätt är det också ett 

löfte i drogen. Förutom det omedelbara ruset, försvinner mina problem, jag blir cool att vara 

med, jag blir piggare och klarar att vara med där det händer.  

Men om dessa löften inte infrias, vad gör det då med mig? När Anton säger att det var en tid 

av ”blurr” och säger att ”vi är sådana i vår familj” ger det mig möjlighet att ställa frågor kring 

uttalanden och handlingar Anton kommer med, och hjälpa honom se vilka kulturella idéer 

som bor i dessa uttalanden och handlingar. Jag kan också ställa frågor kring vad Anton 

hoppas på med att följa de kulturella idéerna med sina handlingar, och om effekten lever upp 

till det han hoppas på. Dessa frågor kan förhoppningsvis hjälpa Anton att se sina handlingar i 

förhållande till de kulturella aspekterna av hans handlingar och vilka justeringar han kan göra 

för att komma närmre det han önskar i livet. Att separera effekten av handlingen från 

intentionen med handlingen möjliggör att jag kan ta tag i de handlingar som inte omedelbart 

är socialt accepterade. Här tänker jag på handlingar som skapar avstånd till andra människor, 

skapar dålig stämning till de personer i den ungas liv som hen egentligen vill vara nära. När 

effekten separeras från intentionen blir det möjligt att inte devalvera eller förgöra personens 

intentioner, hopp och drömmar. Jag kan ställa frågor som hjälper till exempel Anton att 

undersöka hans erfarenheter kring handlingar som har haft den effekt han hoppats på. Min 

poäng är att med detta kan jag prata med Anton om det som är socialt oacceptabelt som en 

väg och en öppning för samtal kring hans hopp, drömmar, intentioner och värderingar. Det 

ger också Anton en möjlighet att inta en position gentemot sina handlingar som annars hade 

satts i samband med hans identitet. Som till exempel: ”Nu drogade han igen i helgen… Han är 

och förbli en missbrukare.”  

                                                           
64 Jerome Bruner, Acts of meaning, United State of America 1990, s. 33-ff. 
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En av Whites huvudidéer, är att arbeta med den unika händelsen. Hans intention med detta är 

att upptäcka en ansats till andra livsberättelser än de problematiska. Berättelser om den 

utagerande tjejen som berättar att hon hjälpte en lärare att snapchatta på en morgonlektion. 

Eller killen med ADHD som genomförde ett helt träningspass på gymmet utan avbrott. Jag 

blir en nyfiken journalist som frågar kring det den unga klarade, jag tittar med förstoringsglas 

på händelsen och ser storheten. I många avseende har vi en tendens att se identiteten som 

missbrukare suddar ut de färdigheter personen använder för att leva och överleva. 

Missbrukaridentiteten kan vara enormt övertygande i förhållande till att sätta personen i en 

position som passiv mottagare, som en som är i missbrukets våld, som en som inte kan göra 

något. Missbruket blir en reaktion på de medfödda egenskaperna den unga inte kan 

kontrollera. Den ungas handlingar ses som en del av hens identitet, en defekt. Den unga lever 

inte ett normalt liv. Indirekt tänker jag att man säger till den unga att ”dina erfarenheter från 

tiden med missbruk är värdelösa, inte användbara, när det ’riktiga’ livet ska levas.” Tiden med 

missbruk blir ett tomrum mellan livet före missbruket och livet efter.  

Berättelsen är unik för individen, men den är även präglad av villkor för den vardag som det 

berättas om. Det gemensamma livsberättandet bygger metaberättelser som i sin tur har en 

avgörande betydelse för hur berättelsen accepteras och fortsätter att existera. Många av de 

steg en ung människa tar i livet, blir aldrig satta in i en berättelseram, de faller som ett 

flygplan som i full fart plötsligt stänger av motorn och faller handlöst mot marken. Många 

initiativ blir aldrig undersökta, ingen frågar efter vilka hopp, förväntningar och värderingar 

som ligger bakom initiativet.  

Under mitt samtal med Albin (AL) frågade jag hur han upplevde vårt bemötande på 

mottagningen;  

AL För mig har det känts lite mera som kompisnivå att komma hit än när jag till exempel var 

på öppenpsyk. Det känns mer naturligt och avslappnat och lättare att vara öppen och ärlig 

för man blir inte dömd, jag kände mig nog lite mera dömd på öppenpsyk. Jag pratade inte 

så mycket droger med dem där. Men till exempel när jag kom dit första gången, så möttes 

jag av en gubbe bakom ett skrivbord som intervjuade mig, typ vad jag höll på med. Det 

kändes lite som om jag blev dömd, de försökte väl visa lite förståelse, men på nåt sätt så 

kände jag mig mer dömd där i alla fall. Det är en känsla som jag inte vet vad den grundar 

sig i, men det kanske också är, att jag aldrig har varit där så mycket. 

TW På vilket sätt har du känts dig förstådd här på mottagningen?  



   

52 
 

AL Alltså från början så här direkt så visste jag att här är ett ställe, som har inriktning på 

droger liksom, bara det känns ju lite proffsigare. Sen förstod jag ganska tidigt att era 

metoder passade mig liksom. Det handlar inte om att döma som många andra gör, som 

ens flickvän och ens föräldrar och vänner, De tänker bara att man håller på med nåt 

fruktansvärt, nåt hemskt, nåt olagligt blablabla. Men här förstod jag ganska tidigt att eran 

metod fungerar inte så, det kändes som om vi låg på samma plan på nåt sätt. Inte för att 

jag ska försöka få nån att sluta, men om jag hade försökt få nån att sluta så hade jag nog 

använt era metoder. (Albin skrattar och lutar sig tillbaka i stolen)  

Det som har varit till mest nytta för mig har inte varit snacket runt droger. Ibland har jag 

till och med känt så här, att nej var jag tvungen att ta upp att jag tog droger i helgen för 

det är inte det jag känner att jag vill prata om idag. Klart det har varit till hjälp att prata 

om varför jag tog det och så. Men det har hjälpt mera att prata om allt det runt omkring, 

som min uppväxt och allting sånt. Få hjälp att sätta ord på det jag känner. 

TW Om jag har förstått dig rätt så säger du att har kunnat vara ärlig kring drogerna och inte 

känt dig dömd. Du har haft möjlighet att sätta fokus på det som har varit viktigt för dig?  

AL Jo det är så, men när jag har varit ärlig med drogerna så har ju samtalet kretsat kring det. 

Då har känslan mera varit att åh va onödigt att jag tog nu i helgen för då påverkar det mitt 

möte. För de här mötena har blivit så viktiga så att det känns onödigt att ta droger ibland. 

En sak som jag tycker är viktig är att ni aldrig har sagt att det är dumt och skadligt och du 

dör och du blir beroende och sånt, för allt det där vet man när man håller på med droger. 

Jag har märkt att sånt prat ibland har triggat mig till att ta droger. Precis som att höra att 

någon har tagit en överdos eller hamnat i fängelse och sånt, snarare än det har avskräckt 

mig. Att höra att det är farligt kan ju bara öka känslan av att vilja ta det. Det är nästan 

som självmordsbeteende ibland. Utan att man tänker att man vill ta självmord, så lockas 

man av det som är farligt. Nej då tror jag mera på att gå till botten med varför man tar 

droger. Drogpratet kan vara en bra startpunkt på första mötet, vilka droger man har tagit 

och så. Men sen känns det som om det viktigast är att gå till botten med varför man tar 

droger. Dåligt självförtroende, dålig självkänsla, hata sitt liv eller hata människor 

omkring en, hata livet i sig. Det är viktigt att prata om allting sånt, så man kan hitta 

ljusglimtar i allt det där andra. Först tänkte jag att det nästan var som en myt att det skulle 

hjälpa att gå och prata med någon, jag tänkte att det är bullshit. Men sen känner jag hur 

det verkligen hjälper och ju bättre jag mår, ju mindre tänker jag på drogerna, även om jag 

blir sugen ibland. Fast det grundas ju i att jag har ett liberalt tänk runt det. För mig är 

droger som med alkohol, man behöver inte vara deprimerd för att vara sugen på alkohol 

ibland, men det piffar upp tillvaron ibland. Fast nu så tänker jag inte mera på att jag måste 

ta droger, alltså det kan gå veckor eller månader utan att jag tänker på det. Jag tänker nog 
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kanske på droger varje dag på nåt sätt men jag är inte sugen lika ofta, och jag antar att det 

kommer väl att fortsätta och fortsätta och till slut kommer jag inte vara sugen alls.  

 

Albin fick hjälp att se på sig själv med andra ögon. Han fick möjlighet att se problemet som 

problemet och inte som en del av honom som person. Han fick i samarbete med min kollega 

och mig en möjlighet att öka sitt handlingsutrymme, att se att han klarade av mera än han 

först själv trodde. Jag tror inte Skoglund skulle säga emot vårt tillvägagångssätt, men jag tror 

inte hon skulle hålla med om att Albins egenskaper inte fortsatt är en del av honom som 

person. Skoglund betonar att ADHD inte är en sjukdom utan egenskaper i personligheten, 

som kan innebära ett funktionshinder för individen.  

 

Bjuda in andra 
Berättelser kan aldrig fylla ut alla mellanrum, men de kan hjälpa till att läka och göra det 

skrämmande mindre synligt. Kearney citerar den irländska poeten Ciaran Carson: 

There are three points about stories: if told, they like to be heard; if heard, they like to be 

taken in; and if taken in, they like to be told.65 

Livsberättelser om ensamhet, missbruk, mobbning, föräldrars svek, depressioner eller 

självskadebeteende, kan bli till livsberättelser om gemenskap, återföreningar, framgångar eller 

kärlek. 

 

Familj och vänner 

Tillsammans med den unga bjuder jag alltid föräldrar, syskon och vänner att komma till 

mottagningen, för att se vilka andra historier som berättas och utforska det gemensamma 

rhizom. Jag utgår ifrån att vi skapar förståelse och mening tillsammans med dem vi möter och 

vi påverkar och påverkas av det sammanhang i vilket vi är en del. Man kan säga att fokus 

skiftar från individen till systemet, det vill säga från att försöka förstå den enskilde till att 

förstå individen i förhållande till andra viktiga personer i dennes närhet. Fokus skiftar från ett 

inre "Jag" till att skapa mening och förståelse i förhållande till andra människor. Att sitta 

tillsammans i ett rum, lyssna på varandra, ger deltagarna perspektiv på problemets natur och 

problemet blir klart för alla inblandade. Det krävs mod att vara huvudperson i ett 

nätverksmöte, mod att öppna upp och prata om de problem och brister man har i livet. Mod 

                                                           
65 Kearney, s. 125. 
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för mig handlar om att kliva utanför sin egen comfort zon, att våga prova något som jag inte 

har vågat göra förut. Vid Linneuniversitet arbetar filosofen Per Bauhn, som i sin bok The 

Value of Courage, påpekar att det att vara modig inte är detsamma som att vara orädd.66 En 

människa kan handla modigt samtidigt som hen erfar en stark fruktan. Bauhn gör dessutom 

gällande att mod inte bara går hand i hand med rädsla, utan att man per definition måste vara 

rädd för att handla modigt. Även om Bauhns grundläggande definition inte till fullo kan 

klargöra vad mod är, så tänker jag att det finns ett värde i Bauhns resonemang. Att rädslan kan 

föra oss framåt istället för att hindra oss från att göra det vi vill uppnå. Det är svårt för alla att 

hantera livets problem. Därför kan det vara viktigt att systemet runt en kan få en möjlighet att 

hjälpa till. Denna modell bör ses i relation till den unges upplevelser av att bli lyssnad till på 

ett icke-dömande sätt av en person som är intresserad av dem och deras liv. Att berätta 

historier för familjen är en social intervention, eftersom en berättelse antyder ett samband 

mellan en berättare och en lyssnare. Man får ett antal olika perspektiv på världen, som kan 

skapa en förståelse för varandra och hur vi reagerar. 

The self-story is told both to others and to one’s self; each telling is enfolded within the 

other. The act of telling is a dual reaffirmation. Relationships with others are reaffirmed, 

and the self is reaffirmed.67 

Anton bjöd in sin familj till mottagningen, han var nervös för hur det skulle gå att ha mamma 

och pappa i samma rum. De skiljde sig när Anton var två år, han hade inget minne av dem 

tillsammans. Föräldrarna kommunicerade rätt bra tyckte han, men han var ändå rädd att de i 

rummet skulle börja skylla på varandra och honom kring den senaste tidens utveckling. Hans 

mamma hade flera gånger hotat med att kasta ut honom; 

AN Hon säger att hon inte orkar se mig göra mig själv illa, att om jag håller på med droger så 

får jag göra det någon annanstans.  

TW Hur känns det för dig när hon säger det?  

AN Jag blir ledsen. Det känns som om hon inte försöker förstå.  

TW Vad är det du tänker att hon inte förstår?  

AN Att det finns en anledning att jag håller på. Jag vill ju bara vara mig själv, men jag duger 

liksom aldrig.  

                                                           
66 Per Bauhn, The Value of Courage, Riga 2003, s. 9. 
67 Frank (2013), s. 56. 
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Vi pratade länge kring upplägget av mötet och hur Antons berättelse skulle få plats i rummet. 

Det var viktigt för mig att Anton ägde sitt möte, att det var hans agenda som var den rådande. 

När alla satt i rummet, börjde jag med att fråga Anton, hur han upplevde sitt liv idag och om 

det fanns några hinder för att leva så som han önskade? Anton berättade och alla lyssnade. 

Det gick bra länge, föräldrarna lyssnade på sin son och på varandra. Antons bror var tyst 

under lång tid, men han bröt in då och då med roliga anekdoter från när de var små och gjorde 

saker som familj alla fyra. En berättelse om två föräldrar som trots egna svårigheter var för sig 

och tillsammans, ändå lyckades skapa fina stunder för familjen. När samtalet kom in på 

Antons missbruk, utbrast hans mamma; ”Det säger jag dig Anton, att kommer du hem påtänd 

igen, så åker du ut. Jag vägrar ta hand om en missbrukare.” Anton lutade sig fram och sa; 

”Mamma, det är mitt möte, jag tycker att vi ska prata om det du är orolig för på ett bättre 

sätt.”  

I familjer som inte längre pratar med varandra på grund av problem som ingen vet hur man 

ska hantera, är dessa möten mycket viktiga. Livsberättelser gör något för att den enskilde själv 

och nätverket, i handlingen att berätta dem. Många föräldrar är nöjda av flera anledningar 

med dessa möten. De får en uppdatering av läget, de ser sina barn i ett annat sammanhang och 

får en förståelse för hur de tillsammans med barnet kan arbeta vidare hemma. Även om 

livsberättelser och teman berättas av olika människor med olika bakgrund och problematik, så 

har de vissa likheter och de är alla viktiga för sammanhanget.  

 

Professionella 

Förutom det privata nätverket finns många professionella som står till förfogande i den ungas 

liv. Rektorn, lärare och kuratorn på skolan, socialsekretaren, arbetsförmedlaren, handläggaren 

på försäkringskassan, och jobbcoachen på arbetsmarknadsenheten, bara för att nämna några. 

En avgörande skillnad mot andra relationer i nätverket är att dessa personer är i den ungas liv 

under en avgränsad tid. Skolan vinkar av eleven på sista skolavslutningen, arbetsförmedlaren 

skriver ett avslutsdokument när den arbetssökande har fått ett arbete eller påbörjat studier. 

Socialsekretaren avslutar ärandet när insatserna är slutförda. Storleken på det professionella 

nätverket varierar utifrån vilka behov individen har. Anton gick i skolan och pratade ibland 

med kuratorn där, och han kom till mottagningen, en till två gånger i veckan. Albin hade ett 

större nätverk; öppenpsykiatrin, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, arbetsgivare och 

behandlare på mottagningen.  
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De olika hjälpinsatsernas sätt att organisera sig bidrar ibland till, stora nätverk. Mia hade inom 

socialtjänsten kontakt med flera personer. En socialsekreterare betalade ut hennes ekonomiska 

bistånd, en stod för behandlingsinsatsen kring missbruk, ytterligare en var ansvarig för det 

boendestöd som kom hem till Mia två gånger i veckan. Utöver det hade hon kontakt med 

arbetsförmedlingen och träffade mig regelbundet. Relationen till de olika inblandade kan 

variera beroende på hur ofta individen träffar dem och vad de ansvarar för. Alla professionella 

har en bild av hur de ska hjälpa individen, utifrån sin egen roll. I mitt samtal med Charlotte 

Skoglund kommer vi in på individens möjlighet att äga sin egen process och vem som har 

ansvar för att hjälpa individen att hålla ihop alla kontakter.  

TW När det är många professionella i en individs liv, vem tycker du borde hålla i trådarna?  

CS Vi vill vara spindeln i nätet, vi vill äga SIP:en.68 Vår tanke är att jag som läkare ska vara 

patientens advokat, och utifrån patienten och min upplevelse ska vi ta in de resurser som 

vi tycker att patienten behöver. Det är ju inte så att alla resurser i SIP:en kallas in utan de 

som patienten upplever skulle kunna hjälpa dom mest. Det är bra när alla sitter i samma 

rum så alla hör samma historia. För jag tror att om ett dokument ska skickas runt mellan 

parterna så blir det för jobbigt. Man måste sitta i samma rum åtminstone någon gång. 

TW Jag har hört att i Skottland har regeringen tagit beslut om att det alltid är skolan som har 

huvudansvaret oavsett vad barnet behöver. Här i Sverige kan det ju på vissa ställen vara 

socialtjänsten, någon annanstans sjukvården, någon tredje ställe så är det 

Arbetsförmedlingen. Jag tänker att det kan kännas splittrande för individen eller 

huvudpersonen för insatserna när det är olika spindlar i nätet beroende på behov.  

CS Ja absolut, men jag vill naturligtvis att den personen ska vara från sjukvården för jag 

tycker ju att jag kan mest (skratt) för att han får bäst hjälp hos mig och det ska jag ha en 

ödmjukhet inför. För så är det naturligtvis inte i alla sammanhang hela tiden, men jag 

jobbar ju så, för mina patienter är ju mina ungar, dom strider jag för med näbbar och klor 

och jag vet ju inte om någon annan brinner för den här ungen och jag vill ju ha kontroll 

över vad som händer den här ungen. Jag måste också tillägga att när det handlar om 

missbruk och beroende så gjordes en missbruksutredning 2011 som tyvärr inte fick så 

värst mycket uppmärksamhet för att den var obekväm politiskt kanske.69 Men där 

framkom det ju väldig tydligt att patienten i första hand vill ha hjälp av sjukvården för sitt 

                                                           
68 SIP står för Samordnad individuell plan. Detta är ett instrument som är framtagen av Sveriges kommuner och 

landsting för brukare, när det finns insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård som behöver 

samordnas. 
69 Utredaren Gerhard Larsson skrev 2011 i uppdrag för regeringen Bättre insatser vid missbruk och beroende, 

Individen, kunskapen och ansvaret. Utredningen är i två delar. Länk till slutbetänkandet finns under referenser.  
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missbruk och sitt beroende. I andra hand från socialtjänsten. Min erfarenhet säger mig att 

vi har en chans att nå många flera om vi avstigmatiserar det sociala misslyckandet vid 

missbruk och vi lyfter upp det till att få valören av att vara en medicinsk valid diagnos 

precis som diabetes och blodtryck. Då slipper vi lite av skulden och stigmat kring det, för 

jag tror att den utredningen visar någonting viktigt som vi inte har tagit på allvar, 

nämligen att när man är drabbad av missbruk eller beroende så är det en trygghet och en 

upprättelse att känna att det är ett medicinskt tillstånd och inte ett uttryck för en dålig 

karaktär, dålig uppfostran, dålig hemmiljö, allt det som är så starkt förknippat med 

stigma. Med modern beroendevård och forskning tror jag att vi har en unik chans att 

komma, lite närmare, därför skulle jag vilja ha den här samordningsfunktionen inom 

ramen för sjukvården, för då kan det ju vara en person med utbildning från socialtjänsten 

men som anställs av vården. För då får man båda liksom.  

På rekommendation av Charlotte Skoglund läser jag utredningen från 2011, här står det precis 

som hon säger mycket tydligt att det varierar mycket kring ansvarsfördelning i samverkan och 

att detta drabbar den enskilde i behov av hjälp i form av bristande tillgänglighet, samordning 

och kontinuitet.70 Samtidigt så tänker jag också att vi har ett gemensamt ansvar. I samtal med 

samverkansgruppen bestående av representanter från Arbetsförmedlingen, 

Arbetsmarknadsenheten och Individ och Familjeomsorgen, som jag regelbundet blev inbjuden 

till, pratar vi om ansvar och mandat.  

Arbetsförmedlaren Maria Broman (MB) och jobbcoachen Martina Holmstedt (MH) 

TW Vem har ansvar för Er samverkan, är det någon i Er grupp som är ”värd”?  

MB Klienter kan ju finnas hos socialtjänsten men inte här på Arbetsförmedlingen eller tvärt 

om… så det tror jag inte, den ena fungerar inte utan den andra. Vi måste hela tiden prata 

med varandra. Samtidigt så reviderades våran samverkan förra veckan av chefer, de har 

kommit med en ny överenskommelse, och det är ju inte helt enkelt eftersom allt 

myndighetsarbete är pengastyrt.  

TW Om vi bortser från pengarna och cheferna. Hur tycker Ni att Ert samarbete fungerar?  

MB Jag kan väl tycka att vi får insyn i varandras uppdrag. Så mycket som jag kan om 

socialtjänsten hade jag ju aldrig kunnat om vi inte hade samverkat på detta sättet. Man 

kan ställa frågor, hur tänker ni här? Jag kan tänka mig det är samma för Er del (MB tittar 

på MH), jag tänker att man kan få en insikt i hur Arbetsförmedlingen fungerar?! Vi lär 

varandras uppdrag på ett sätt som vi inte skulle har gjort annars. Vi kan ju aldrig veta till 

100 procent, men vi kan ha en kunskap om och hjälpa klienten, har de förstådd helt fel 

eller kan det stämma.  

MH Jag tänker också att man kan hjälpa individen att förstå andra myndigheter som när jag 

satt med en tjej förra veckan och så började hon prata om socialtjänsten och de tänker så 

                                                           
70 SOU 2011:35, s. 22. 
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och så. Då vet jag ju lite om hur de tänker och det kanske inte jag hade vetat om vi inte 

haft den här samverkan… och det hjälper ju de i det stora hela också.  

 

I samverkan och i samarbete med andra lär vi oss varandras uppdrag och får en förståelse för 

varandras verksamheter. Vi behöver träffas för att kunna få kännedom om varandra och vi 

behöver visa ödmjukhet inför varandras arbetssituation, liksom yrkesmässiga kompetenser. 

De professionella jag har pratat med både inför min uppsats och i samverkan, säger att de 

måste ha en prestigelöshet i sin egen roll och en ödmjukhet inför andra personer i samverkan 

så man inte tror att de andra har kompetenser, resurser eller mandat som det inte har. Det är 

lätt att vi felaktigt tror att någon annan automatiskt tar över när jag är klar med min del. Jag 

hör Charlotte Skoglund säga att hon strider för sina ungar och personer i samverkansgruppen 

säger att de, tack vara att de känner varandra kan förklara och förtydliga, skyldigheter och 

rättigheter. Jag ställer mig frågan; när jag hjälper en annan människa, för vems skull gör jag 

detta? Jag tänker att det är viktigt att hjälpa individen utifrån dennes behov, och inte vara 

bättre vetande, inte sitta på lösningen utan hjälpa till självständighet. Det är så lätt att vi 

professionella tar över och gemensamt tar beslut kring individens liv.  

Om individen behöver mod att sitta i samma rum som familj och vänner, så behövs det ofta 

mera mod i mötet med den professionella. Individen och dennes livsberättelse kommer sällan 

fram på samma sätt som den kan göra i ett möte med det privata nätverket. Många unga 

upplever att de inte blir lyssnade på när de söker hjälp utanför hemmet. Det kan säkert finnas 

en mängd orsaker såsom, brist på personal, ekonomiska styrmekanismer och 

ansvarsfördelning. Samtidigt tänker jag att om vi ska lyckas att hjälpa någon så är det genom 

gemensam handling och ett ivrigt lyssnande.  

 

Alla i samma rum 

Att samla familj, vänner och de professionella i samma rum upplever jag kan vara 

framgångsrikt för att individen ska känna att denne äger processen. Ett så kallat nätverksmöte 

kan beskrivas som ett samtal i grupp i syfte att leda till en gemensam syn eller en gemensam 

berättelse som under en viss period kan vara en gemensam utgångspunkt som förklarar. Detta 

för att bättre förstå problemsituationer ur de olika subjektiva erfarenhetspositionerna i 

nätverket. Att äga sin egen process har intresserat många och maktbegreppet är ofta en del av 

den diskussionen. Ibland kan en ungdom känna sig pressad att samla nätverket, de kanske ser 

syftet med det, men de har oftast ingen god erfarenhet av att sitta i samma rum med en massa 
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människor som tycker något om deras liv. De unga har mött många vuxna som gärna tar 

kontroll och styr, hellre än att söka sammanhang och mönster. Den brittiska antropologen och 

systemteoretikern Gregory Bateson, citeras i Gunnar Forsbergs och Johan Wallmarks bok 

Nätverksboken; 

(…) Vi beteendevetare skulle göra väl i att hålla tillbaka vår iver att kontrollera denna 

värld, som vi känner så bristfälligt. Vår bristande förståelse borde inte tillåtas att öka vår 

ångest, och därigenom spä på vårt behov av kontroll. Hellre borde våra undersökningar 

inspireras av ett mer ålderdomligt, men idag mindre ärat motiv: en nyfikenhet på den 

värld som vi själva är en del av. Belöningen för ett sådant arbete är inte makt, utan 

skönhet.71 

Den omsorgspraktiska delen i mig, den del av mig som är präglat av mina förälders 

engagemang på äldreboendet, kommer gärna till ytan i situationer där jag ser att ett 

nätverksmöte med hela den ungas nätverk skulle vara till nytta för hen. Jag kommer att tänka 

på Desmond Tutu som jag lyssnade på under bokmässan i Göteborg 2014. Han kom till 

Svenska kyrkans monter, många hade samlats för att lyssna, det var trångt och varmt, svetten 

rann nerför ryggen. Här berättade Tutu om förlåtelse och minne. Ett ord hakade sig fast i mig; 

”Ubuntu.” Ubuntu är en livssyn som säger att människan blir människa genom andra 

människor och att vi är skapta att leva i ett subtilt nätverk av ömsesidigt beroende. Jag skrev 

upp det på ett litet kort, som jag bar med mig länge. Utan varandra är vi inget, vi når inte våra 

mål och våra drömmar. Jag är ödmjuk inför det faktum att den unga som trots rädsla samlar 

mod att vara mittpunkt i sitt eget liv och ber sitt nätverk om hjälp. 

 

Den sårade berättaren 
Den uppmärksamma läsaren har säkert noterat min dragningskraft till professor emeritus i 

sociologi vid universitet Calgary, USA, Arthur W Frank. Frank har skrivit om sjukdom och 

berättande sedan början på 1990-talet och har en bred repertoar. Jag vill här försöka mig på att 

resonera tillsammans med Frank omkring hans identifiering av tre typer av sjukdoms 

berättelser. Med typer menar han den underliggande storyline eller struktur som visar sig när 

vi berättar om oss själva.  

                                                           
71 Gunnar Forsberg٠Johan Wallmark, Nätverksboken – om mötets möjligheter, Tyskland 2011, s. 42. 

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Storbritannien
https://sv.wikipedia.org/wiki/Antropolog
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Vi behöver sätta ord på det vi upplever, namnge problemet. Frank nämner sagan om 

Bullerskaft, där mjölnaren i ett samtal med landets kung försöker göra sig viktig genom att 

säga att hans dotter kan spinna guld av halm. Kungen låser in flickan i en kammare på slottet, 

där finns en spinnrock och ett berg med halm. ”Om du inte hunnit spinna den här halmen till 

guld under natten, då måste du dö!” Flickan är rädd och gråter och just när hon tror att hennes 

liv inte går att rädda kommer en dvärg in i rummet. Han spinner guld av halmen tre nätter i 

rad, vilket får kungen att gifta sig med flickan. Dvärgen vill ha betalt för sitt arbete, om han 

inte ska ta parets förstfödde, måste hon gissa hans namn. Efter flera felgissningar, gissar hon 

till slut rätt och den lilla familjen kan leva lyckligt i alla sina dagar. Genom att namnge hotet 

blir livet hanterbart och i bästa fall försvinner problemet. Inom den narrativa praxis kallar man 

detta att namnge problemet för externaliserande samtal, vilket jag berörde i kapitlet om Ordets 

betydelse. Man vill skilja ut problemet från människan, man utgår från att problemet är 

problemet, och inte att personen är problemet. När jag använder externaliserande samtal 

upplever jag att det skapar ett sammanhang för individen där denna kan känna sig åtskild från 

problemet som en del av sin identitet. Det är ofta provocerande för en ungdom att bli kallad 

missbrukare eller att se sig själv som beroende. Att vara beroende sätts ofta ihop med 

biokemiska förhållande i hjärnan, eller att något har gått snett i det personliga psyket. Det kan 

ses som ett genetiskt- eller ett arv av miljö, eller en brist på karaktär. Användandet av språket 

kan ha stora konsekvenser för hur individen kommer att se sig själv. Det har också stora 

konsekvenser för hur andra berättar om individen och om de situationer individen har varit en 

del av. Att kunna namnge missbruket eller beroendet och prata om det som något 

utomstående, gör att problem flyttas utanför individen och inte är en egenskap. Denna tanke 

har jag med mig när jag tittar på Franks term The Wounded Storyteller.  

Frank driver tesen att sjuka människor är sårade historieberättare och att individen genom att 

omvandla sin sjukdom till en berättelse, kan transformera sitt öde till erfarenhet.72 Sjukdomen 

som separerar kroppen från andra, blir i berättelsen, menar Frank, till ett gemensamt lidande 

band, vilket i stället förenar kroppar i en gemensam delad sårbarhet. Vi söker gemensamma 

nämnare och ett igenkännande hos andra. Sjukdomen kan betraktas som ett avbrott i 

berättelsen om självet. Avbrottet kan vi använda till ett sökande efter läkning som kan foga 

ihop vår berättelse. Frank använder konceptet ”narrative type” och vill med det beskriva tre 

typer av narrativ. Det är för mig alltid svårt att dela upp saker i olika typer eller kategorier, då 

                                                           
72 Frank (2013), s. 53. 
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det kan leda till stigmatisering för individen eller familjen, men här kan det göra mitt 

lyssnande tydligare. Frank skriver; 

My suggestions of three underlying narratives of illness does not deprecate the originality 

of the story any individual ill person tells, because no actual telling conforms exclusively 

to any of the three narratives. Actual tellings combine all three, each perpetually 

interrupting the other two.73 

Frank vill inte med sin uppdelning skapa en ”general unifying view” som kategoriserar 

livsberättelserna, utan mera se dem som ett hjälpmedel att förstå och uppmärksamma de 

livsberättelser människor berättar om sin ohälsa. Frank jämför detta fenomen med ett 

kalejdoskop, när vi berättar och återger vår historia och lyssnar på andra berätta om sina 

erfarenheter, när vi står bredvid den sjuke eller narkotikamissbrukaren, då blir alla dessa 

historier till dem vi är. 74  

 

Restitution 

Den första berättelsetyp som han kallar Restitution, fritt översatt återgångsberättelsen, med 

begrundan att det är den vanligaste berättelse typen.75 Denna typ har tre teman, den börjar 

med hälsa, följt av sjukdom och sedan en återgång till hälsa, då ett botemedel finns. Denna 

berättelsetyp är en rörelse från hälsa och tillbaka till hälsa, ett utforskande av teorier, 

behandlingar och resultat. Frank visar att återgångsberättelsen både kan vara hjälpsam och 

farlig. Den är hjälpsam i den aspekt att sjukdomen går att bota, han menar att de flesta 

människor vill berätta den typen av historier om sig själva och hänvisar till en grupp 

cancersjuka som varje gång de träffades, slutade sina berättelser med ”I’m fine.” Frank menar 

att vi naturligt strävar efter hälsa, men också att vi får veta av media att det är 

eftersträvansvärt att ha hälsa. Så länge vi har hälsa eller har ett botemedel som kan ge oss 

hälsa är allt bra. Men vad gör sjukdomen med oss om den inte går att bota, vilka 

livsberättelser ska människan då berätta? Vad är orsaken till att jag är sjuk? Varför finns det 

ingen medicin eller behandling som gör mig frisk? Om jag inte får möjlighet att berätta 

alternativa livsberättelser för mig själv, livsberättelser om hur jag ska hantera livet om jag inte 

blir frisk, då finns en fara att jag inte hittar strategier för att leva vidare med de symtom jag 

har fått av sjukdomen. Frank beskriver återgångsberättelse i ljuset av fysiska sjukdomar. I mitt 

                                                           
73 Frank (2013), s. 76. 
74 Ibid., s. 76–77. 
75 Ibid., s. 77. 
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möte med unga möter jag en annan form av sjukdom, en sjukdomsgrupp som fått mycket 

uppmärksamhet de senaste åren. Psykiska sjukdomar som ångest, depression, bipolär 

sjukdom, ADHD och personlighetssyndrom. Mängden av diagnoser växer och skapar nya 

bilder av vilka vi är. Jag möter människor som ser diagnosen som en befrielse och bekräftelse 

på att det lidande de har upplevt har en orsak. Albin berättar för mig hur det var för honom; 

Jag hade ju känt i många år att jag behövde gå till psykolog, men det kändes som ett stort 

steg att gå till psykolog. Min mamma började märka att jag mådde dåligt, så hon ringde 

vårdcentralen, och det var innan jag började med drogerna. På vårdcentralen fick jag 

träffa en kurator, och då började jag väl prata med henne om ADHD. Hon var ganska 

snabb och boka in mig på ett möte på vuxenpsyk. Det har nog vart där under hela 

skolgången, för jag har nog inte haft det jättelätt i skolan, men jag har ändå fått VG och 

MVG och inga IG eller någonting sånt, så det har nog gått bra. Jag fick vänta 1 ½ år 

innan jag fick diagnosen, men när jag väl fick diagnosen kändes det som en bekräftelse.  

Albin kan berätta en ny berättelse om sig själv, han kan använda sin diagnos som en 

förklaringsmodell som kan hjälpa honom att fortsätta framåt. Albin berättar att han alltid haft 

det svårt, att det på ett sätt inte har funnits en före och efter sjukdomsberättelse. Det som har 

hänt Albin är att måendet har försämrats på grund av det svåra som redan fanns. Med 

diagnosen kom en bekräftelse på det svåra och en medicin som hjälpte honom få struktur på 

vardagen. Symtomen är de samma före och efter diagnosen vid dessa psykiska sjukdomar, här 

handlar det om en acceptans av det svåra, en vilja att jobba vidare med sitt mående.  

 

Chaos 

I kontrast till återgångsberättelsen är Chaos berättelsen, när sjukdomen tycks vara för evigt 

utan någon hjälp i sikte.76 Dessa livsberättelser blottar sårbarhet, meningslöshet och 

kraftlöshet. Livsberättelser om livet som känns så omöjligt att det inte finns en lösning, är 

svåra att lyssna på, inte desto mindre är det viktigt att lyssna till dem. Att ignorera eller 

försöka förflytta människor mot återgångsberättelser i ett skede av kaos, innebär att förneka 

deras upplevelser och erfarenheter anser Frank.77 Som behandlare vill jag gärna hitta 

lösningar, hjälpa individen framåt och bort från problemet, det kan vara provocerande att 

lyssna på hopplöshet och uppgivenhet. En kaosberättelse är från början ingen berättelse i den 

bemärkelsen att den har en början och ett slut, utan den är uppbyggd av upplevelser, 

                                                           
76 Frank (2013), s. 97.  
77 Ibid., s. 109. 
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obearbetade känslor och händelser. Precis som Frank nämner i kapitlet om kaosberättelser, 

tänker jag att kaoset måste genomgå en viss reflektion innan jag kan prata med individen om 

lösningar.78 Det är inte möjligt att berätta en kaosberättelse utan enbart möjligt att leva. 

Samtidigt måste kaoset få en röst för att kunna rekonstrueras. En pappa ringer till mig på 

mottagningen och är upprörd. 

Nu måste någonting hända, jag vet inte vad jag ska göra längre. Jag försöker få den här 

familjen att hänga ihop men S lyssnar inte. Igår kom han hem mitt i natten, han började 

skramla i köket, när jag gick ner för att se vad han gjorde så stod han vid spisen och 

försökte sätta på en platta med sin tändare, fast vi har elspis. Han var helt borta, jag fick 

ingen ögonkontakt, han svängde stekpannan mot mig och sa att jag skulle skita i honom, 

att jag ändå inte bryr mig. Men jag bryr mig, det är ju bara det att jag har två andra barn 

som också mår dåligt. Jag kommer att bli av med mitt jobb om jag fortsätter sjukskriva 

mig så ofta som jag blir tvungen till att göra nu. Fan i morgon ska han på förhör hos 

polisen för narkotikainnehav och jag som måste till jobbet.  

Kaos livnär sig på känslan av att ingen lösning är i sikte. Det är lätt att försöka leverera 

lösningar till denna pappan. ”Jo men om du gör så här…” eller ” har du försökt att säga så 

här…” Jag vill skapa en återgångsberättelse och förnekar därmed hans lidande. Min utmaning 

som behandlare blir att lyssna, enbart lyssna. För den kaotiska berättelsen kan inte be om 

hjälp, oftast kan den inte heller ta emot hjälp när hjälpen erbjuds.79 Pappan som ringde mig 

var känd av socialtjänsten som mannen-ingen-kan-hjälpa. Lösningar hade erbjudits och när 

mannen inte ville ta emot det socialtjänsten erbjöd blev han omöjlig att samarbeta med. Han 

är inte på något sätt unik, jag har mött många desperata föräldrar som inte har vetat hur de ska 

bemöta sina barn. De klandrar sig själva för det som händer deras barn, de är desperata efter 

lösningar, men är oförmögna att ta emot hjälp. De vill å ena sidan kasta ut barnet, få det 

omhändertaget, å andra sidan vill de återskapa allt det som var. Det är en konst att kunna 

lyssna och orka vara i den andras kaos. Jag lyssnade många timmar på pappan, han ville inte 

prata med en terapeut sa han, inte komma till mottagningen, han hade inga bra erfarenheter av 

terapi, sa han. Så vi pratades vid på telefon, flera gånger i veckan, ibland några minuter, 

ibland ett par timmar. Jag tillhandahöll aldrig några lösningar, utan lyssnade och bekräftade 

hans lidande. En dag slutade han ringa, jag blev orolig, hade något hänt? Han svarade inte när 

jag ringde eller skickade sms. Några månader senare träffade jag honom i matbutiken. Sonen 

                                                           
78 Frank (2013), s. 98. 
79 Ibid., s. 110.  
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drogade fortfarande, men pappan hade hittat ett sätt att hantera det och han hade tagit emot 

hjälp från socialtjänsten.  

 

Quest 

Quest som i en sökande berättelse, om att hitta insikten som gör att sjukdomen omvandlas till 

ett medel för personen, något som skapar en förändring.80 Frank refererar till hjältesagorna, ett 

sökande efter alternativa sätt att vara sjuk. I takt med att individen börjar realisera en känsla 

av mening, kan idén om sjukdomen som en resa framträda. Frank nämner den amerikanska 

professor i mytologi Joseph Campbell och hans klassiska verk Hjälten med tusen ansikten 

som jag stiftade bekantskap med under min utbildning till Symbolpedagog.81 Campbell 

skildrar den mytologiske hjältens äventyrliga resa och påvisar det standardmönster som 

återfinns i myter från alla tider och kulturer. Äventyret består av tre faser: avfärd, initiation 

och återkomst.  

Avfärd: Hjälten är oftast hemma eller i en för hen naturlig miljö. Det uppstår en konflikt som 

kräver att hjälten måste ut på äventyr, hen lämnar sin vanliga värld på jakt efter en lösning.82 

Albin mår dåligt, han har svårt att hitta en mening med livet. Han börjar ta droger, han söker 

något som kan ge honom distans till det svåra han upplever inombords. Istället för hjälp, 

skapar han konflikter med föräldrar, flickvän och vänner. Han mår ännu sämre och söker 

hjälp utanför de ramar han har i vardagen. 

Invigning: När hjälten påbörjar sin resa kommer denna att träffa en hjälpare och tillsammans 

med denna hjälpare kommer hjälten överkomma konflikten eller problemet. Hjälten blir utsatt 

för hinder och blir testad, men tillsammans med hjälparen underlättas resan.83 Albin möter 

flera hjälpare på vägen, först ringer hans mamma till vårdcentralen där han möter en kurator. 

Kuratorn för honom till öppenpsykiatrin, som belyser hans droganvändande och skickar 

honom till mottagningen där han möter min kollega och mig. Min kollega tar honom i handen 

och för honom genom tunneln och hjälper honom ut på andra sidan.  

Återkomsten: När hindret är övervunnit börjar resan tillbaka hem. Hjälten firas vid 

hemkomsten och ordningen återställs. Genom resan har hjälten förändrats, hen har fått nya 

                                                           
80 Frank (2013), s. 115. 
81 Joseph Campbell, Hjälten med tusen ansikten, Stockholm 2011. 
82 Ibid., s. 45 – 89. 
83 Ibid., s. 91 – 183. 
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insikter om livet och kan leva ett bra liv med dessa nya erfarenheter.84 Efter en längre drogfri 

period börjar Albin arbetsträna, han har fått nya insikter om sitt liv och kan återvända till 

arbetsmarknaden som en mera balanserad person. Innebörden av det Albin varit med om 

kommer att vara långt bortom slutet av kontakten med mottagningen. 

Detta är en förenkling av processen och som Frank mycket riktigt påpekar kan detta ses som 

ett inslag från New Age och populärpsykologi.85 Men som en modell för de livsberättelser där 

sökande livsberättelser erkänner sjuka individer som ansvarstagande moraliska representanter 

som vittnen på att det är möjligt att återställa den handlingsfrihet som andra livsberättelser 

som till exempel en diagnos måste offra. Hjältens tillstånd går från vånda till försoning. 

Genom samtal hittar Albin nytt strategier för de svårigheter han upplever.  

 

Kan en livsberättelse vara farlig? 
Frank menar att sökande berättelser när de berättas och kaosberättelser när de är hedrande är 

av godo, berättelsen är medlet för uthållighet genom lidande. Historien är medel för 

uthållighet, att bli aktiv, att nå ut till andra och hävda sin egen etik.86 Men dessa livsberättelser 

menar Frank kan lätt bli romantiserade, som metaforen om fågeln Fenix som bränner sig själv 

på ett bål för att ur dess aska återuppstå i en ny skepnad. Men fågeln Fenix tar inte sina gamla 

minnen med in i det nya livet. När människan utsätts för stora utmaningar kan vi lappa ihop 

oss själva med hjälp av andra. Men minnen kommer ikapp oss och återfall kan uppstå. Om 

Albin enbart ser sina insikter som positiva och inte förbereder livsberättelser kring återfall, 

kan just ett återfall till droger slå väldigt hårt. Ett återfall skapar skam och skammen kan 

spetsa till nederlaget, att inte kunna hålla sig ifrån drogen. Man börjar klandra sig själv och 

andra; ”jag är inte värd det goda livet...” och ”om inte han hade varit på festen då hade jag 

aldrig…” Skammen gör det svårt att hålla på våra gränser och för att hantera det är det inte 

ovanligt att ta avstånd från samhället och isolera sig, i extrema fall ta sitt eget liv. Berättelsens 

makt kan skapa helande, men blir berättelsen onyanserad blir den lätt farlig. 

The Phoenix does not mourn what lies in its ashes; the serpent does not mourn its old 

skin. Human illness, even when lived as a quest, always returns to mourning. The boon is 

gaining the ability to mourn not for oneself only, but for others.87 

                                                           
84 Campbell, 185 – 238. 
85 Frank (2013), s. 117. 
86 Ibid., s. 134. 
87 Ibid., s. 136. 
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När Anton säger till mig ”I vår familj är vi såna,” säger han det som en sanning. Jag tänker att 

faran är att han reducerar sitt liv till en enda sanning. Men ett enskilt liv innehåller inte en 

sanning, utan innehåller en brokig kombination av berättelser. Om jag reducerar en individ till 

en enstaka berättelse, tar jag bort deras mänsklighet. Ibland kan dessa berättelser vara svåra 

att få syn på, vi är så vana att berätta dem. Men när vi lyfter blicken mot världen utanför oss 

själva, är det mera tydligt. Vi ser det i politiken, ett komplext problem blir till en enkel fabel. 

Denna fabel skapar stereotyper, och dilemmat med stereotyper är inte att de inte är sanna, men 

att de är ofullständiga. De gör att påståendet ”vi är såna” blir den enda historien Anton 

berättar om familjen.  

Det kanske är så att det inte finns något rätt eller fel svar på en berättelse. Eller rättare, den 

sanna delen är att historier framkallar flera svar, till och med ömsesidigt motsägelsefulla svar. 

Något jag har lärt mig genom att lyssna på många livsberättelser är att båda sidor av en 

motsättning kan vara sanna. En berättare behöver inte nödvändigtvis ha rätt i allt, men 

tolkningar och svar måste erkänna alla delar av berättelsen och varför berättelsen är 

nödvändig för berättaren. 

 

Slutord  
Denna uppsats har drivits av en uppmaning att förklara vad det är jag gör i mitt dagliga arbete 

utifrån min tidigare chefs fråga; ”Men vad är det du gör?” Det går inte att ge något 

heltäckande svar på frågan, men jag har försökt att närma mig min praktiska kunskap med 

stor ödmjukhet och prestigelöshet. Jag har i mina samtal med två unga män försökt visa hur vi 

har samarbetat för att ge företräde till det drogfria liv de vill leva. För att visa vilka tankar och 

förhållningssätt de människor jag samarbetar med företräder, har jag samtalat med läkaren 

Charlott Skoglund och med medlemmar ur en samverkansgrupp i kommunen där jag arbetade. 

Mitt fokus har varit att visa hur jag genom ett narrativt förhållningssätt förhåller mig till de 

livsberättelser jag tar del av i min vardag, från unga hjälpsökande och deras nätverk. Genom 

det narrativa förhållningssättet har jag försökt att visa hur jag arbetar med ett externaliserande 

språk för att erbjuda ett alternativ till hanteringen av vardagens problem och utmaningar. När 

jag arbetar med externaliserande berättelser med den unga, har det effekt på hur den unga 

tänker om sig själv, hur omgivningen responderar på den unga och hur relationer till andra 

aktörer formar sig. Från att se sig själv som problemet kan den unga se sig själv i ett nytt ljus 

som en person som gemensamt med andra kan hantera problemen. Adrian Ratkic gav mig ett 
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nytt begrepp att arbeta vidare med; Den fiktiva berättelsen som mask. Jag har länge försökt 

hitta ord på mitt arbete med sagor, myter och legender. I ordet mask, fick arbetet en dignitet 

som är värdefull i mitt fortsatte arbete med fiktiva berättelser.  

En brist i denna studie är antalet unga informanter. Jag har funderat över varför så få var 

intresserade. Var det svårt att läsa essäen jag skickade ut tillsammans med frågan? Var min 

frågeställning för vag eller för komplicerad? Kan det faktum att verksamheten just genomfört 

en studie ha bidragit till att ett mindre antal var intresserade av min studie? Ett faktum är att 

målgruppen för studien i stor utsträckning är instabil. Det förekommer frekvent återfall, 

särskild i gruppen med samsjuklighet. Detta spelade roll i min studie då urvalet var litet och 

två av tre informanter tog ett återfall under tiden jag insamlande min empiri. Jag funderar över 

vad jag kunde ha gjort annorlunda. Som förberedelse inför min studie genomförde jag en 

pilotstudie med Anton, där jag använder mig av en livslinje som grund för samtalet. Jag 

övervägde länge att använda detta tillvägagångssätt under själva studien. Men genom samtal 

med min handledare Adrian Ratkic, kom jag fram till, att för att kunna belysa min yrkesroll, 

blev frågan hur de unga upplevade samtalen med behandlare. Dessutom var jag intresserad av 

hur de upplevde bemötandet och om de kände sig lyssnat på och om de fick förståelse för sin 

situation. I samråd med Ratkic beslöt jag mig för att använda en essä som utgångspunkt. Dels för 

att visa min ödmjukhet inför en svår livssituation och dels för att Ratkic och jag var överens om 

att det skulle stimulera de unga att prata fritt. Albin gillade min essä, hans första reaktion var; 

”Den var välskriven, man kunde sätta sig in i hennes situation, även om jag aldrig har behövt klä 

på min mamma och så. Du lyckades skapa en stämning, fängslande.” Vi hade ett mycket bra 

samtal kring Mias situation och han associerade enkelt till sitt eget liv. Det var inte svårt för Albin 

att läsa essän, han förstod min frågeställning och han tyckte det var roligt att det var två studier så 

tätt inpå varandra. För Albin var det viktigt att få bidra till mera kunskap om ungas syn på 

behandling och bemötande. Kanske kan det mindre antal informanter bero mera på att flera av de 

tillfrågade inte hade träffat mig innan och att deras behandlare inte var medbjudna till samtalet, 

vilket var fallet i Sven Hassler studie som genomfördes några månader tidigare. 

Relationen mellan behandlare och den hjälpsökande är oerhört viktig för hur samtalet flyter 

på. Albin säger under vårt samtal ”Sen förstod jag ganska tidigt att era metoder passade mig 

liksom.” Mina kollegor och jag pratade aldrig metoder, utan vi intog ett förhållningssätt 

utifrån de metoder och modeller vi hade med oss. För oss var det viktigaste att ingen skulle 

känna sig dömd i samtal med oss, vilket Albin också bekräftar genom att säga; ”Det handlar 

inte om att döma som många andra gör.” Som klient lär man sig snabbt behandlarens sätt att 

prata. Man vet vad behandlaren kommer att lägga vikt på och inte. Albin säger; ”När jag har 
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varit ärlig med drogerna så har ju samtalet kretsat kring det. Då har känslan mera varit att 

åh va onödigt att jag tog nu i helgen för då påverkar det mitt möte. För de här mötena har 

blivit så viktiga så att det känns onödigt att ta droger ibland.” En av mina nuvarande 

patienter formulerade det på detta sätt; ”Jag har pratat med många terapeuter, där de har 

sagt att de använt olika metoder. Jag tycker inte metoden har varit viktig, utan de jag har 

tyckt bäst om och som jag tycker har hjälpt mig, är dem som har bjudit på sig själva. För dem 

har jag vågat öppna mig och jag har lärt mera om mig själv tillsammans med dem.” När en 

ungdom inser att drogandet har tagit över deras vardag och att de inte längre har kontroll, fylls 

de av skam. Min viktigaste uppgift blir att fylla dem med hopp om att allting kommer att bli 

bra igen. Jag måste kunna förstå den ungas situation och låta det vara utgångspunkt i vår 

relation. När man söker hjälp, gör man det för att få ett bättre liv. Men det goda livet är inte 

samma för alla. Jag måste kunna låta den ungas egna föreställningar om ett bra liv vara i 

centrum. Den ungas levda erfarenheter måste vara i centrum. Det hjälper inte den unga att jag 

förskansar mig bakom en metod och inte ser den unga i rummet. Jag får inte reducera den 

unga till ett omöjligt fall, utan låta livsberättelsen ta plats och göra missbruket begripligt i ett 

bredare existentiellt perspektiv. För bakom varje sjukdom, funktionsnedsättning, missbruk 

eller diagnos finns en livsberättelse.  

Att avsluta denna uppsats och formulera slutordet, öppnar upp för nya frågor. Det finns 

oundvikligen trådar som kräver ytterligare uppmärksamhet. Jag har valt att visa min vardag 

genom att ge exempel på situationer som kan uppstå. Under arbetets gång har jag valt att inte 

gå in i en diskussion kring skillnaden på metod och förhållningssätt, då jag tidigt i processen 

kände att det kunde få in mig på ett annat omdiskuterat område, nämligen evidensbaserade 

metoder. Konceptet med evidens bygger på att beslutsfattande ska göras på ett vetenskapligt 

sätt så individen får den bästa behandlingen. Svårigheten är att vetenskapen i sig är så 

mångsidig och att uppfattningen om vad evidens är varierar beroende på vem man talar med. 

Därför valde jag att inte följa det spåret här, även om min vardag präglas av den i mycket stor 

utsträckning. Jag ser det dock som ett område jag kan tänka mig att fördjupa mig i, i 

framtiden.  

I samtalet med Albin säger han att han alltid har haft det svårt, även om hans betyg i skolan 

var bra. Det svåra blir namngivet av diagnosen ADHD. För Albin är detta en viktig 

bekräftelse, det som får ett namn existerar på ett mer påtagligt sätt. Jag blir alltid ambivalent 

när en ung människa får en diagnos, och en inre fråga ekar i mitt huvud; riskerar diagnosen att 

skymma sikten för andra problem, eller bättre förklaringar av symptomen, än vad det 
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medicinska perspektivet kan erbjuda? För Albin gjorde medicineringen att han lättare kunde 

koncentrera sig på arbetet, han fick lättare att följa en röd tråd i samtalen och hans drogsug 

minskade. Men för Antons bror med ADHD var konsekvensen en annan. Namngivningen 

blev en tillåtelse att ligga hemma i soffan hela dagen, titta på serier och äta middag framför 

datorn. Antons bror såg ADHD som en sjukdom som gjorde honom handlingsförlamad. 

Charlotte Skoglund påpekar att ADHD inte är en sjukdom, utan en funktionsnedsättning. Jag 

tänker att just begrepp som diagnos, sjukdom, syndrom och funktionsnedsättning, är 

intressanta att undersöka rent språkligt, och vad det gör med vårt sätt att tolka det svåra livet. 

Jag tänker på Foucaults tes att namngivningen skapar verkligheten, diagnosen får en egen 

makt. Med de neuropsykiatriska diagnosernas inträde, får sjukdomsbegreppet ett nytt 

perspektiv. Detta är något som intresserar många och sedan 2014 deltar jag i en 

tvärvetenskaplig grupp i Danmark, där forskare från universiteten i Ålborg, Århus och 

Köpenhamn samtalar och utbyter erfarenheter i ämnet. Gruppen pratar inte enbart om 

neuropsykiatriska diagnoser, utan diskuterar begreppet diagnos och vad det skapar hos en 

människa av känslor, tankar och beteende. Viktiga och spännande diskussioner. Hur jag än 

ställer mig till diagnoser så är en påminnelse under mitt skrivande kring min yrkesroll och 

min läsning av Frank, viktig; Till och med en livshotande diagnos kan ibland vara bättre och 

lättare att hantera än ett obestämt lidande.  

När jag började arbetet med min magisteruppsats 2013 började också ett ifrågasättande, inte 

bara av mitt yrkesområde, men också av arbetets innehåll och de politiska beslut som ligger 

till grund för vilka verksamheter som bedrivs. Mitt i uppsatsskrivandet 2014 valde jag att söka 

nya utmaningar och fick arbete på den psykosociala öppenvårdsmottagning som denna 

masteruppsats är skriven utifrån. Flera frågor uppstod hos mig, dels kring innehåll av en 

verksamhet, men mest kring hur politiska beslut kan vara förödande för de unga som söker 

hjälp. Detta gjorde att jag under senhösten 2016 åter sökte nya utmaningar. Jag har alltid varit 

en lojal arbetskraft, en person som stannar kvar och härdar ut. Mötet med Södertörns högskola 

och centrum för praktisk kunskap ändrade detta. Idag arbetar jag med nya utmaningar som 

rehabkoordinator inom psykiatrin. Jag ser hur jag kan göra en skillnad för personer som är i 

behov av att se sin livsberättelse i ett större perspektiv. Dels för att jag har den rollen jag har 

och dels för att fokus ligger på funktion framför sjukdom hos dem jag möter. Anställningen är 

tidsbegränsad och är till för att skapa nya förhållningssätt inom psykiatrin. 
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http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/
https://skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling/samordnadindividuellplansip.samordnadindividuellplan.html
https://skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling/samordnadindividuellplansip.samordnadindividuellplan.html
http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2011/04/sou-201135/
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Inspiration 
Charon, Rita, Narrative Medicine – Honouring the Stories of Illness, Oxford, Oxford 2006.  

Charon, Rita, The Principles and Practice of Narrative Medicine, Oxford, Oxford 2017. 

 

Svensk förening för Narrativ medicin - http://narrativmedicin.se/ 

Centrum för kultur och hälsa - http://ckh.gu.se/ 

 

 

 

 

  

http://narrativmedicin.se/
http://ckh.gu.se/
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Bilagor  

Historien om Stenhuggaren 
Det var en gång en stenhuggare, som var missnöjd med sig själv och med sin ställning här i 

livet. 

En dag gick han förbi en förmögen köpmans hus, och genom den öppna grinden såg han 

många vackra ägodelar och betydande gäster. ” Vilken makt den köpmannen måtte ha!” 

tänkte stenhuggaren. Han blev mycket avundsjuk och önskade att han kunde bli sådan. Då 

skulle han inte längre behöva leva en vanlig stenhuggares liv. 

Till sin stora förvåning blev han plötsligen köpmannen och åtnjöt större lyx och mer 

inflytande än han någonsin hade drömt om, och han blev avundad och avskydd av dem som 

var mindre rika än han själv. Men kort tid därefter kom en hög ämbetsman förbi i en bärstol, 

åtföljd av tjänare och eskorterad av soldater, som slog på gonggong. Alla, hur rika de än var, 

måste buga sig djupt för processionen. “Så mäktig den ämbetsmannen är!” tänkte han. “Jag 

önskar att jag kunde bli en hög ämbetsman!”. 

Och så blev han det, och han bars omkring överallt i sin brokadklädda bärstol, och han 

fruktades och hatades av alla människor runt omkring, som var tvungna att buga djupt för 

honom då han passerade. Det var en varm sommardag, och ämbetsmannen hade det allt annat 

än trevligt inne i den instängda bärstolen. Han tittade upp mot solen. Den sken stolt på himlen, 

opåverkad av hans närvaro. “Så mäktig solen är!” tänkte han. “Jag önskar att jag kunde bli 

solen!” 

Och så blev han solen, och han sken hett ner på människorna, och han förtorkade fälten och 

förbannades av bönder och arbetare. Men ett jättestort mörkt moln gled fram mellan honom 

och jorden, så att han inte längre kunde lysa på allting där nere. “Så mäktigt det där 

ovädersmolnet är!” tänkte han. “Tänkt om jag kunde bli ett moln!” 

Och så blev han det, och han dränkte åkrar och byar, och alla röt åt honom. Men snart fann 

han att han föstes undan av någon våldsam kraft, och han förstod att det var vinden. “Så 

mäktig den är!” tänkte han. “Jag önskar att jag kunde bli vinden!” 

Så blev han vinden och blåste bort tegelpannor från taken, ryckte upp träd med roten och 

hatades och fruktades av alla där nere. Men efter en stund stötte han emot något som inte ville 

flytta på sig, hur kraftfullt han än blåste på det – ett väldigt, upptornat stenblock. “Så mäktig 

den stenen är!” tänkte han. “Jag önskar att jag kunde bli en sten!”
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Och så blev han då en sten, kraftigare och mäktigare än något annat här på jorden. Men som 

han stod där, hörde han ljudet av en hammare som drev en mejsel in i den fasta klippan, och 

han kände hur han förvandlades.” Vad skulle kunna vara mäktigare än jag, stenen?” tänkte 

han. Han tittade ner och såg långt under sig en stenhuggares gestalt. 

~Kinesisk historia~ 
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Förfrågan om att delta i samtal 
 

 

 

Mitt namn är Tine Winther. Jag jobbar som behandlare på MiniMili. Vid sidan om mitt jobb 

skriver jag just nu en masteruppsats på Södertörns Högskola i Stockholm. Mitt huvudområde är 

den praktiska kunskapen teori, det vill säga att jag är intresserat av vilka färdigheter och förmåga 

som behövs i arbetet som behandlare.  

 

Jag vill härmed bjuda in dig till ett samtal kring en essä, en berättelse om en ungdoms samtal med 

mig. Jag är intresserat av dina tankar kring berättelsen och intresserad av din upplevelse av samtal 

med behandlare och hur du känner du har blivit bemött, blivit lyssnad på och hur du har fått 

förståelse för din situation. Din erfarenhet och din kunskap är mycket viktig och intressant och har 

ett stort värde för mitt arbete. 

 

Samtalet kommer att vara mellan en till två timmar. Jag kommer att spela in vårt samtal, för att 

sedan skriva ut det ordagrant. Det är enbart jag som kommer att ha tillgång till vårt samtal. Det 

material från vårt samtal som jag kommer att använda i min uppsats, kommer att anonymiseras 

och alla uppgifter kommer att behandlas helt konfidentiellt och med sekretess. Efter inlämning av 

min uppsats kommer jag förvara utskriften av vårt samtal inlåst i arkivskåp. Vill du läsa utskriften 

tar du kontakt med mig.  

 

Deltagandet är helt frivilligt och du har rätt att avbryta ditt deltagande när som helst under arbetets 

gång, utan vidare förklaring. Om du väljer att avbryta kommer jag att förstöra vårt gemensamma 

material. 

 

 

 

Varma hälsningar 

 

 

Tine Winther  

 

 

Behandlare på MiniMili   

Studerande vid Institutionen för Kultur och lärande 

Södertörn högskola, Stockholm. 

Tel. xxxx – xx xx xx  

mail adress tinewinther@xxx.xx  

Handledare Adrian Ratkic, fil dr, lektor.  

  

mailto:tinewinther@xxx.
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Samtycke 
 

Med detta samtycker jag till att samtala med Tine Winther som en del av hennes 

undersökning av den praktiska kunskapens teori.  

 

Jag har läst och tagit del av både den skriftliga och muntliga information som presenterats 

för mig. Genom att skriva under detta dokument samtycker jag till att delta i samtalet och till 

att mina personuppgifter hanteras på ett konfidentiellt sätt.  

 

Jag vet att det är frivilligt att vara med och att jag närsomhelst kan välja att inte längre delta 

och att detta inte kommer att påverka min kontakt med MiniMili. 

 

Om du vill delta i samtalet, fyller du i nedanstående information och lämnar till mig i 

samband med samtalet. Tack för din hjälp! 

 

Ort: …………………………… Datum:………………………. 

 

 

 

 

Namn: 

Telefon: 

Email: 

 

 

 

 

  
Underskrift 

 

 

Tine Winther  

Behandlare på MiniMili   

Studerande vid Institutionen för Kultur och lärande  

Södertörn högskola, Stockholm. 

Tel. xxxx – xx xx xx 

mail adress tinewinther@xxx.xx  

 

mailto:tinewinther@
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Frågor till Charlotte Skoglund 
 

1. Hur ser du på samsjuklighet i kontexten – vad kommer först? Sjukdom eller missbruk?  

 

2. Hur ser du på förhållningssättet att missbruket måste vara under kontroll innan man 

kan inleda en psykiatrisk behandling?  

 

3. Har du erfarenhet av att nätverk, som partner, familj involveras i arbetet kring 

individen?  

Om ja – hur har det sett ut?  

 

4. Hur ser du på självmedicinering?  

 

5. Har du erfarenhet av tvärprofessionella team?  

om ja – hur har samarbetet sett ut och hur tycker du det har fungerat?  

 

6. Hur tänker du att vi organisatoriskt måste se på oss själva för att hjälpa personer med 

missbruk och samsjuklighet?  
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Frågor till samverkansgruppen  
Maria Broman – Arbetsförmedlingen, Martina Holmstedt – Arbetsmarknadsenheten och 

Arlen Carranza – Individ och familjeomsorgen. 

 

• Hur startade Er samverkan? 

Finns det någon som är ”värd”? Skulle det påverkar arbetets inriktning?  

 

• Vilken målgrupp utgår Er samverkan ifrån?  

Hade Ni samma bild av målgruppen när Ni startade Er samverkan? 

 

• Hur fördelar Ni Er samverkan? 

Resurser 

Mandat 

 

• Det brukar heta att vi samverkar för individen, finns det andra fördelar för Era 

respektive verksamheter?  

 

• Vad har det givit ditt arbete att samverka med andra personligt kring en klient?  

 

• Tar Ni tid ur Er tjänst för att samverka eller är det en del av Er tjänst?  

Skapar tiden i samverkan mera tid till annat eller känner Ni Er stressade (kanske över 

att det tas av Er ordinarie tid?) och påverkar detta klienten?  

 

• När man samverkar som Ni i en liten grupp, tänker jag att Ni känner till varandras 

kompetens?  

Hur ser Ni att andra i Era respektive verksamheter ser på Er samverkan?  

 

• Hur förändras Er samverkan om en person byts ut? 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Livet måste levas framifrån men kan endast förstås bakifrån." 

- Kierkegaard 


