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Abstrakt

Psykisk sjukdom kan ha olika orsaker, vilka de är och hur de ska behandlas är psykiatrins uppgifter 

att ta fram. Barn- ungdomspsykiatrin såväl som vuxenpsykiatrin har olika diagnosverktyg- och 

instrument med vilka man mäter och undersöker psykiska symtom. För att kunna ställa rätt diagnos 

krävs det att olika faktorer tas hänsyn till särskild när det gäller barn och ungdomar bl a sociala 

faktorer. Nätverkskartan som har sin teoretiska bakgrund i utvecklingspsykologi och systemteori är 

ett instrument som avser att kartlägga sociala nätverk och relationer vilket görs genom att patienten 

beskriver hur den upplever sitt nätverk. Upplevelser är alltid subjektiva och säger något om 

kvaliteten i relationer. Med hjälp av nätverkskartan kan dels relationernas kvalitet tas fram och dels 

kan patientens sätt och förmåga att skapa relationer belysas. Eftersom det handlar om en intervju 

ger den utöver kartbilden möjlighet att komma in på aspekter som annars inte skulle kunna beröras.  

Med hjälp av de kvalitativa aspekter av nätverkskartan skulle även vissa symtombilder kunna ringas 

och på det sätt bidra med diagnosen utifrån ett symtomperspektiv. Mer forskning kring en större och 

mer omfattande användning av nätverkskartan samt utbildning behövs för att kunna säkerställa 

användningsmöjligheterna. I och med att nätverkskartan kräver att patienten ger sin bild av sin 

situation möter den kravet på barnets delaktighet i det som angår barnet. Nätverkskartan har alla 

förutsättningar att kunna användas mer i barn- och ungdomspsykiatriska sammanhang.   

Jag vill härmed framföra ett stort tack till personalen på Barn- och ungdomspsykiatriska 

mottagningen för deras hjälp att få komma i kontakt med patienter/familjer som ville delta i 

undersökningen och göra en nätverkskartan. Jag vill också tacka de patienter och familjer som 

ställde upp så att studien kunde genomföras.
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Inledning

Inom barn och ungdomspsykiatrin finns det precis som inom vuxenpsykiatrin ett antal olika 

diagnosmetoder, somliga gäller att screena ett beteende andra skattar upplevelserna. Det är bara 

några få som kartlägger barnens sociala nätverk trots att barnets sociala miljö är av stor betydelse 

för hur ett barn mår och utvecklas. Miljöerna barnet rör sig i är skolan, fritids, kamraterna eller en 

första arbetsplats. Huruvida barnet/ ungdomen påverkas av miljön och de sammanhang de ingår 

undersöks framför allt när barnet och familjen blir aktuell inom socialtjänsten. När ett barn däremot 

kommer till barn- och ungdomspsykiatrin ska undersökningen leda till en psykiatrisk bedömning 

som kan vara underlag för en medicinsk behandling eller vara del av socialtjänstens utredning. Den 

barn och ungdomspsykiatriska bedömningen bygger i huvudsak på den kliniska intervjun som anses 

allmänt vara det viktigaste. Till de diagnosinstrument som belyser sociala nätverk och relationer hör 

nätverkskartan. I och med det skulle den kunna bidra med att komma fram till vad barnet och 

familjen är i behov av och vilken hjälp som ska sättas in. Men trots det används den inte särskilt 

ofta som diagnosverktyg inom barn och ungdomspsykiatrin och frågan är varför? Kan det bero på 

att den inte används på rätt sätt, att dess diagnostiska värde är underskattat eller är det så att den 

behöver modifieras för att kunna fungera som diagnosverktyg? Genom att försöka svara på de här 

frågorna vill jag belysa nätverkskartans användningsmöjligheter som diagnosverktyg i en barn- och 

ungdomspsykiatrisk utredning. 
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2 Syfte

I det här arbete vill jag undersöka huruvida en nätverkskarta skulle kunna användas som ett 

diagnostiskt instrument inom barn och ungdomspsykiatrin.  

3 Metod

För att få svar på denna fråga har jag tittat på 3 områden och resultat är indelat i 3 delar. I del 1 

beskrivs den teoretiska bakgrunden till nätverkskartan, barnkonventionens syn på barns delaktighet 

i utredning samt aspekter som rör diagnostiken. I del 2 introduceras nätverkskartan samt praktiska 

aspekter vid tillämpningen och del 3 beskriver hur studien genomfördes samt återger resultatet av 

undersökningen.

4 Resultat

Del 1: Teoretisk bakgrund och förutsättningar 

4 1 1 Socialantropologiska bakgrund

Nätverksteorin har sin ursprung i det som kallas socialt nätverk vilket är ett sätt att beskriva 

människors relationssystem. Att människor har olika relationssystem och hur de påverkar individen 

har beskrivits inom socialantropologi (Aresik-Ram 1997, s 11).

En av de första som lär ha använt begreppet nätverk är Jacob Levy Moreno. Han anses vara 

grundaren till teorierna om sociodrama och psykodrama och myntade begreppet sociometriska 

nätverk. Moreno har studerat processer som pågår mellan människor i olika gruppkonstellationer 

och hur de formar och påverkar gruppens underliggande struktur. De relationer som finns mellan en 

individ och de personer som kretsar kring den kan vara mer eller mindre komplexa och ingår enligt 

Moreno i det sociometriska nätverket. Under tiden han arbetade som läkare vid ett flyktingläger i 

Österrike under första världskriget och på en flickskola studerade och kartlade han flyktingars och 

flickornas sociala nätverk (Aresik-Ram, 1997, s 13).

Begreppet sociala nätverk påstås ha skapats inom socialantropologin och som dess upphovsman 

betraktas socialantropologen John Barnes (i Aresik-Rom 1997, s 11). Hans iakttagelser i en norsk 
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fiskeby resulterade i en beskrivning av hur kontakterna emellan invånarna såg ut. Varje individ hade 

ett individuellt  kontaktnät med direkta och indirekta kontakter och Barnes kallade dessa kontaktnät 

för sociala fält. En socialantropolog som Barnes var inspirerade av var A R Radcliff Brown (i 

Aresik-Rom 1997, s 11). Han menade att individen behöver ses i relation till den grupp den tillhör. 

Individens olika relationer till andra utgör sociala strukturer som har ett ömsesidigt inflytande på 

varandra och alla beståndsdelar i den sociala strukturen har betydelse för enhetens funktion. 

Ytterligare en antropolog, Elisabeth Bott (i Aresik-Rom 1997, s 11), knöt an till Barnes definition 

men införlivade även psykologiska och sociologiska aspekter. Hon skilde mellan socialt nätverk och 

organiserade grupper. I hennes studier bland storstadsfamiljer undersökte hon familjenätverkets 

täthet och fann att det finns både täta och glesa nätverk som påverkade relationerna inom familjen. 

Antropologen Clyde Mitchell (i Aresik-Rom 1997, s 11) utvecklade nätverksbegreppet än mer. Han 

lyfte fram 2 karakteristiska nämligen den morfologiska och den interaktionella. Den förstnämnda 

beskriver hur relationsmönstret mellan individerna som ingår i nätverket ser ut, tex antalet individer 

som känner varandra eller antalet individer som har direkt kontakt med fokuspersonen. Den 

interaktionella karakteristiska däremot förtydligar bl a innehållet i interaktionerna vilket beskrives 

som vänskap, släkt, yrke osv eller riktningen dvs om relationerna är ömsesidiga eller inte (Aresik-

Rom 1997, s 11f). Socialantropologernas bidrag ledde till den socialantropologiska nätverksteorin 

som anses utgöra den teoretiska grunden för socialt nätverksarbete (Klefbeck 2003, s 49). 

4 1 2 Systemteori

Den generella systemteorin som grundar sig på Ludwig von Bertalanffy skriver Forsberg och 

Wallmark (2003, s 19f) och utgår ifrån att de element som ingår i ett system påverkar och är 

förbundna med varandra. Bertalanffy har intresserat sig både för fysikaliska och levande system 

medan Gregory Bateson, fortsätter Forsberg och Wallmark, mest var intresserat av det cybernetiska 

informations system med dess hjälp han undersökte hur en individ fungerar i sitt system. Enligt de  

togs Batesons bidrag fasta på av en grupp forskare och psykoterapeuter på Mental Research Institut 

i Palo Alto, USA. Gruppen forskade på hur människor kommunicerar med varandra och försökte bl 

a att få svar på hur schizofreni uppstår. 

Systemteori utgår ifrån att människor relaterar till varandra och att de bildar ständig pågående och 

föränderliga kommunikations system. Den ger möjlighet att förklara hur miljön påverkar individen 
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och illustrerar hur relationer i ett nätverk eller komplexa system kan se ut.  Systemen sägs vara 

hierarkiskt uppbyggt, tex ingår familjesystemet i släktsystemet som är del av ett större kulturellt 

system. En del i systemteorin handlar om cybernetiken som fokuserar på hur system hålls samman 

och förändras via ömsesidiga informationsflöden. Jämvikten som finns i och mellan systemen  

påverkas av dessa informationsflöden som fungerar som en Feedback tillbaka till systemen. De 

antingen bibehåller jämvikten, negativ feedback, eller så rubbar de jämvikten, positiv feedback. För 

mycket av negativa feedback anses ligger bakom psykiatriska symtom eftersom de bidrar med att 

vidmakthålla det övergripande systemet stabilitet (Forsberg 1998, s 20ff).

 

4 1 3 Socialekologisk systemperspektiv- Utvecklingsekologi

Ytterligare ett teoretiskt synsätt som lyfter fram individens förhållande till sin omgivning är det 

ekologiskt eller utvecklingsekologiska perspektivet. Utvecklingspsykologen Uri Bronfenbrenner (i 

Klefbeck 2003, s 51) som har varit tongivande i detta perspektiv betonar barns utveckling och 

uppväxt ur ett helhets- och sammanhangs perspektiv. Bronfenbrenner kritiserade den dominerande 

men ensidiga betoning på mor- barnrelationen och definierar utvecklingsekologin som en 

framåtskridande och ömsesidig anpassning mellan barnet och de komponenter som är del i den 

ständigt föränderliga miljön barnet ingår i, dvs de ekologiska systemen. Sociala relationer som 

uppstår i och mellan olika sammanhang eller komponenter påverkar barnets utveckling samtidigt 

som de i sin tur ingår i större sociala sammanhang. Han ansåg också att den miljön barnet lever i 

och den omfattande/övergripande miljön hänger samman och i sin tur har inverkan på barnets 

uppväxtmiljö. För att åskådliggöra hur de olika komponenter och aspekter av miljön hänger ihop 

och för att visa att de ingår i varandra jämförde han de med ryska trädockor som kan passas in i 

varandra (Klefbeck 2003, s 51, Aresik-Rom 1997, s 13).

Bronfenbrenner (i Aresik-Rom 1997, s 13f) betecknar de olika system/sammanhang en individ är 

del av som mikrosystem, meso- och exosystem. Till mikrosystem räknas olika närmiljöer, miljöer 

barnet har direkt kontakt med tex familjen, släkt eller skola och när det uppstår relationer mellan de 

olika mikrosystem uppstår mesosytem. Relationernas kvalitet är av intresse eftersom de påverkar 

barnets situation. Exosystemet däremot består av närmiljöer som ligger utför individens direkta 

kontaktnät men som är av indirekt betydelse för barnets utveckling. Ytterligare ett system spelar roll 

för individens situation nämligen makrosystemet som består av olika övergripande värderingar och 
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hur samhället ser ut, tex regler för den offentliga barnomsorgen. 

Bronfenbrenner lyfte fram betydelsen av fungerande kontakter mellan individens olika närmiljöer 

så att barnet kan utvecklas optimalt. När samverkan och sambanden mellan och i närmiljöerna inte 

fungerar drabbas barnet på olika sätt. Finns det ett ömsesidigt förtroende bland de som ingår i 

närmiljön för och mellan närmiljöerna har barnet goda möjligheter att utvecklas i en positiv 

riktning. Över lag anser han att det gynnar barnet om det finns mer samarbete, fler stödjande länkar 

och färre konflikter. Tillgång till olika värderingssystem betraktas som givande så länge det inte 

uppstår konflikter emellan de personer som ingår i nätverket. Ju äldre barnet blir desto mindre 

betydelsefulla blir sambanden mellan närmiljöerna (Aresik-Rom 1997, s 15). 

4 1 4 Barnkonventionen

Barnen är i sin utveckling i mycket hög utsträckning beroende av sociala sammanhang och de 

miljöer de lever i. Finns det fungerande relationer och kontakter mellan de olika miljöer barnet 

befinner sig i är förutsättningar för en adekvat utveckling goda. Är det inte fallet behöver barnets 

ställning och möjlighet till utveckling stärkas vilket många länders regeringar har slagit fast.

 

FN's regeringar (PDF: Barnombudsmannen) har 1989 antagit Barnkonventionen och en av de 

bärande principerna beskrivs i Artikel 3. Det är särskild Artikel 3.1 som understryker att barnets 

bästa ska komma först och Artikel 12 beskriver hur det ska genomföras.  

Artikel 3

1. Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala 

välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, skall barnets 

bästa komma i främsta rummet. 

Artikel 12

1. Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt 

uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall tillmätas betydelse i 

förhållande till barnets ålder och mognad. 
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2. För detta ändamål skall barnet särskilt beredas möjlighet att höras, antingen direkt eller genom 

företrädare eller ett lämpligt organ och på ett sätt som är förenligt med den nationella 

lagstiftningens procedurregler, i alla domstols- och administrativa förfaranden som rör barnet.  

Utifrån Allmänna Barnhuset (i Hindberg 2003, s 10) ska Artikel 12 gälla i alla områden från skola 

till frågor som har med myndighetsutövning att göra, barn ska bli hörda när det ska fattas beslut 

beträffande barnet. Det betonas att om Artikel 3 ska efterlevas måste barnet kunna ges möjlighet att 

beskriva sin situation och sin egen vilja. Görs inte det kan barnets rättssäkerhet äventyras och det 

finns stor risk att utredningar inte kommer att leva upp till en god kvalitet. 

Också i Regeringens syn på Konventionen om barns rättigheter (PDF: Regering 2006) tillskrivs det 

väsentligt betydelse att barn tillfrågas när beslut ska fattas som rör barnet. Där påstås att Principen 

om rätten att bli hörd finns reglerat i de flesta lagar bl a socialtjänstlagen och att Principen om rätten 

att fritt uttrycka sin åsikt och bli hörd kräver att myndigheter, landsting och andra anstränger sig för 

att det blir så. Enligt Allmänna Barnhuset (i Hindberg 2003, s 9) regleras Barns rätt att komma till 

tals i socialtjänstlagen (SoL):

 

3 kap. 5 §:  

När en åtgärd rör ett barn skall barnets inställning så långt det är möjligt klarläggas. Hänsyn skall 

tas till barnets vilja med beaktande av dess ålder och mognad.

och i 11 kap. 10§: 

Barn som har fyllt 15 år har rätt att själva föra sin talan i mål och ärenden enligt denna lag. Barn 

som är yngre bör höras, om det kan vara till nytta för utredningen och barnet inte kan antas ta skada 

av det. 

Allmänna Barnhuset (i Hindberg 2003, s 11f) tolkar socialtjänstlagen så att barnets inställning ska 

klarläggas när det gäller åtgärdar men vid utredningar bör barnet höras under vissa omständigheter. 

Man ser ytterligare skillnader och menar att barnets inställning inte behöver klargöras av barnet 

själv vid frågor om åtgärdar men att det bör höras själv i utredningssammanhang. Barnets rätt att få 

uttrycka sig i alla ärenden som rör barnet är inte någon självklarhet enligt socialtjänstlagen men 

däremot är det grundläggande i 12 § i Barnkonventionen. Där har det lyfts fram barnets rätt att 
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uttrycka sig men barnets rätt att avstå från det behöver också understrykas. Det framgår ur 

Socialstyrelsens program om Barns och ungas hälsa, vård och omsorg 2013 (PDF: med samma 

namn s 135), att hänsyn ska tas till om barnet vill uttala sig men det ska inte pressas till det. 

Barnets rätt att får vara delaktig i sin behandling lyfts också fram i 2 a § HSL (PDF: 

Socialstyrelsen/samverkan s 20f). Enligt den ska hälso- och sjukvården respektera patientens 

självbestämmande och integritet. Om barn och unga under 18 år anses vara så kompetenta att de 

själva kan avgöra om de vill delta i frågor som rör hälso- och sjukvård bör de så långt som möjligt 

vara delaktiga i diskussionen om medicinska beslut. Medicinska beslut handlar enligt 

Socialstyrelsen (PDF: Socialstyrelsen/samverkan s 20, 34 och 40) om att diagnostisera och 

tillhandahålla god vård vilket är förbehållet hälso- och sjukvårdsinrättningar. Utredningar däremot 

kan göras av skolan, socialtjänsten och hälso- och sjukvård. Socialstyrelsen lyfter fram att resultaten 

blir avsevärd bättre om barn och föräldrar har varit delaktiga under processen. 

Det är dock inte så enkelt och det finns osäkerhet i hur delaktigheten ska ske. Frågan varför barn 

ska höras är inte heller lätt att svara på menar Allmänna Barnhuset (i Hindberg 2003s 10) och lyfter 

fram behov av information särskilt när det gäller utredningar så att beslutsunderlaget blir så 

fullständig som möjligt. Det framförs också att det kan ha ett pedagogiskt och ett terapeutiskt syfte 

när barn formulerar sig. Dock är det inte tvingande att barnet själv uttalar sig utan det kan vara 

någon annan som vet vad som kan vara barnets bästa. Vidare poängtera Allmänna Barnhuset att 

man behöver fundera på syftet till varför barnet ska komma till tals eftersom det inte finns något 

givet och självklart i det och anser att frågeställningen borde tas ställning till i varje enskild fall. 

4 1 5 Diagnostik

När barn och deras familjer kommer i kontakt med socialtjänsten eller Barn- ungdomsmottagningar 

har det oftast föregåtts av att barnet har befunnit sig i sammanhang som inte gagnar barnets 

utveckling eller hamnat i situationer som var svåra att lösa. Det finns olika sätt att ta reda på varför 

det har blivit så och nedan ges en inblick i hur de metoder finns kan användas för att få svaret.  

Socialstyrelsen (PDF Socialstyrelsen: Barn och ungdomspsykiatrins metoder s 32 och 61) har 

genomfört en inventering av diagnostiska metoder dvs frågeformulär och intervjuer inom BUP. När 
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det gäller diagnostiska intervjuer delar socialstyrelsen in intervjuerna i strukturerade där bara vissa 

frågor men inga följdfrågor ställs och semistrukturerade. I semistrukturerade intervjuer ställs alla 

frågor som måste ställas men intervjuaren har friheten att ställa ytterligare frågor för att få ett mer 

fullständigt underlag för bedömning. Diagnostiska intervjuer, skriver socialstyrelsen kan riktas mot 

speciella diagnoser eller ett begränsat område men de kan också vara mer omfattande för att inte 

missa några symtom. De anses bidra till att öka överenskommelsen mellan bedömare. Trots det 

används diagnostiska intervjuer bara till hälften så ofta än screeningsinstrument och det, 

framkommer i rapporten (PDF Socialstyrelsen: Barn och ungdomspsykiatrins metoder s 61), borde 

vara tvärtom, skattningsformulären borde utgöra komplement till intervjuerna. Nätverkskartan 

omnämns i rapporten men ingen hänvisning ges om det betraktas som en intervju eller inte. Michael 

Rutter skriver i tidskriften Research Review (2011, s 657) att bland de olika typer av kliniska 

intervjuer som genomförs är det fokuserade systematiska frågor det bästa sättet att få faktisk 

information. Enligt honom finns det en stor risk att man förlorar värdefull information om intervjun  

är inriktat enbart på en viss frågeställning. Det händer, påstår han, om en klinisk utredning bara 

baseras på strukturerade intervjuer. När det gäller utveckling av psykopatologi anser Rutter at al 

(2008 s 49) att det är lika viktigt att få fram psykosociala riskfaktorer som att förstå och identifiera 

skyddsfaktorer. För att få fram dessa faktorer behöver man undersöka både familjesituationen och  

hur relationer och nätverk bland kompisar ser ut, menar han.

  

Jan Svedholm (1991 s 162f) har i sin studie av 11-13 åringars sociala nätverk kunnat visa att 

nätverkskartan är ett värdefullt komplement till kliniska undersökningar och är ett mycket 

användbart instrument och utgångspunkt för samtal. Socialstyrelsen skriver i ett annat utlåtande 

(PDF Socialstyrelsen: Om standardiserade bedömningsmetoder s 5f) att bedömningsmetoder borde 

vara standardiserade dvs bedömningen av en situation, funktion eller behov görs med hjälp av en 

checklista/ index och en beskrivning för hur den ska användas för att möjliggöra en enhetlig 

bedömning oavsett vem som använder bedömningsinstrumentet. Det påpekas att standardiserade 

bedömningsmetoder ska vägas samman med annan relevant information om individens unika 

situation när det gäller beslutsfattande dock utan att ange vad som menas med annan relevant 

information.

Stockholms läns landsting (PDF: Bedömningsinstrument BUP Stockholm s 22 och 26) har 

genomfört en kartläggning över vilka bedömningsinstrument som används inom landstingets BUP 
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verksamheter. Frågeställningarna var bl a om instrumentet används i diagnostiskt syfte och om det 

hade ett diagnostiskt värde. När det gäller nätverkskarta så visade det sig att den används av få BUP 

enheter men att det upplevdes ha ett högt diagnostiskt värde. BUP Stockholm läns landsting som i 

en senare studie har tagit fram riktlinjer till stöd för bedömning och behandling (PDF: BUP 

riktlinjer s 6) skriver att psykiatriska symtom borde ses med hänsyn till de sammanhang individen 

ingår i för att få en bättre förståelse och möjlighet till förklaring och behandling. Dessa 

sammanhang består av nätverket- den sociala närmiljön, familjen dvs närgruppen och individen 

själv medan symtomen får beroende på sammanhangen olika funktioner och meningar. 

Socialstyrelsen (PDF: Inventering s 14) slår fast att att en barnpsykiatrisk bedömning delvis baseras 

på en strukturerad genomgång av symptomen och delvis på en bedömning av barnets social 

situation hemma, i skolan/förskolan och fritids. Det, menar socialstyrelsen, tillsammans med 

medicinsk och psykologisk kunskap utmärker barn- och ungdomspsykiatrin tvärvetenskapliga 

utgångspunkt.

Socialstyrelsen är dock inte lika säkert på det när den ställer frågan (PDF: Om standardiserade 

bedömningsmetoder s 17) om det går att mäta sociala fenomen. Socialstyrelsens svar är att somliga 

anser att det går att undersöka människors upplevelser genom att mäta deras beskrivningar medan 

andra inte gör det. Till de som anser att upplevelser kan beskrivas hör bland annat Forsberg m fl. 

Utifrån ett nätverksperspektiv, anser de (Forsberg m fl 1998 s 9), är problem något som uppstår i 

interaktionen mellan människor och det som händer i samspelet kan beskrivas. Också Björn 

Wrangsjö m fl (2007 s 135) anser att mellanmänsklig samspel kan beskrivas och lyfter fram vikten 

av att patientens upplevelser beskrivs. Barn och ungdomspsykiatrins diagnostik, säger han, har dock 

blivit allt mer deskriptiv. Beteenden, handlingar eller upplevelseformer klassificeras och betraktas 

som tecken på mentala störningar, avvikelser eller dysfunktioner.  Det är också Kihlbom (i Wransjö 

m fl 2007, s135) inne på och bekräftar att psykologiska, sociala och biologiska behov allt för 

ensidigt pressas in i psykiatriska tillstånd. Symtomen däremot kan också vara uttryck för en 

omedveten konflikt eller säger något om samspelsmönster inom familjen. Wrangsjö (2007 s 136)   

understryker att symtom också kan vara uttryck för psykiska problem och/eller att de pekar på 

intrapsykiska eller interpersonella svårigheter men oavsett vad de beror på borde det undersökas 

och klargöras. 

Att barnets sociala sammanhang behöver vara med i utredningen slår Per-Anders Rydelius fast 
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(PDF: Ett litet BUP kompendium 2014-02-23, s 14). Han menar att det finns förutom ärftliga och 

individuella även miljörelaterade faktorer som har betydelse för barnens psykiska hälsa. Barn 

reagerar olika på olika påfrestningar och särskilt otrygga och påfrestande yttre levnadsförhållanden 

skapar en grogrund för bl a självmordstankar, utagerande beteende, ångest eller bristande 

impulskontroll. Enligt Rydelius finns det tydliga tecken på att symtom hos barn upp till 13 års ålder 

är upp till 90% relaterade till familjesvårigheter, äldre barns problem däremot består till hälften av 

individ specifika problem. Följer utredningen barn- och ungdomspsykiatriska utredningens nio steg 

(se bilaga 1) som ligger till grund för utredning och diagnostik, säger han, finns det stor chans att få 

en så omfattande kunskap som möjligt och att kunna genomföra en framgångsrik behandling. För 

att säkerställa att också barnets sociala situation tas hänsyn till anger han bl a nätverkskartan som ett 

instrument med vars hjälp man kan undersöka sociala aspekter och funktioner. (PDF: Ett litet BUP 

kompendium, s 16).  

Del 2: Nätverkskarta

4 2 1 Sociala nätverk

Varje individ ingår i sociala sammanhang som kännetecknas av sociala nätverk och som består av 

relationer till de människor som ingår i det sociala sammanhanget. Sociala nätverk finns överallt på 

arbetsplats, i ett bostadsområde eller föreningar. För barnet är det primära nätverket familjen, ju 

äldre barnet blir desto större inflyttande får kompisar och kamrater. 

Sociala nätverk, menar Aresik-Rom (1997, s 13) kan också uppstå i samband med att det finns ett 

visst problem eller problemsituation inom tex områden som skolan, släkt, kompisar osv. Oavsett 

nätverket eller anledning till att det bildats ett nätverk behöver de som ingår i ett socialt nätverk inte 

känna varandra men enligt Forsberg (1998, s 13) är de på ett eller annat sätt viktiga för individen. I 

en vanlig grupp däremot, som också är ett nätverk, känner alla varandra anser han. En persons 

livssituation kan vara mer eller mindre komplicerad och för att få en överblick kan nätverkskartan 

vara ett bra sätt att illustrera situationen särskilt för barn och ungdomar. Jan Svedholm har i sin 

forskning kunnat konstatera att barn kan återge sin inre bild och ge ”en rimlig och acceptabel 

beskrivning” (Svedholm 1991 s 103,149) av sin uppfattning och upplevelse av sociala relationer 

och kontakter med hjälp av en nätverkskarta. 
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4 2 2 Nätverkskartan och dess symboler

 Figur 1 Nätverkskartan enligt Klefbeck &Ogden (2003 s143)

                               

 Figur 2 Symbolerna enligt  Klefbeck & Ogden (2003, s141)
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4 2 3 Instruktion av symbolerna 

Individen själv, dvs fokuspersonen, sätter sig själv i mitten av kartan och ritar sitt nätverk genom att 

placera de som ska vara med på kartan på ett visst avstånd från sig själv. De personer som är 

känslomässig viktigast placeras närmast sig själv. Kartan är indelad i fält eller sektorer som omfattar 

skola/arbete, vänner, släkt, familj, formella kontakter. Genom att länka ihop de personer i nätverket 

som känner varandra ger fokuspersonen en bild av nätverkets täthet. Även personer som inte lever 

längre eller som finns tex i ett annat land så kallade symbolpersoner kan tas med i kartan om de är 

viktiga för fokuspersonen. När fokuspersonen vill ange hur relationen är mellan sig själv och en 

annan kan linjen få ett visst utseende. Som framgår ovan kan linjen vara streckad, bruten eller 

innehåller korta streck som indikerar konflikter (Aresik-Rom 1997, s 16ff). 

Ett annat sätt att dela in nätverken är att titta utifrån formella och informella nätverk, hit räknas tex 

familjemedlemmar, släkt vänner och grannar, dvs individens umgängeskrets. När det gäller det 

formella nätverket avser det oftast myndigheter eller kontakter till professionella. Bilden som träder 

fram visar hur nära och viktiga relationerna är och vilken typ av relation det handlar om dvs 

individen kategoriserar relationerna. Med hjälp av kartan och genom att betrakta helheten av 

individens kontaktmönster kan man försöka förklara individens beteende (Klefbeck 2003, s 61f) 

och den ger en översikt över det komplexa sammanhanget som kan finnas rund en person, anser 

Aresik-Rom (1997, s 16)

4 2 4 Kvalitativa aspekter av nätverkskartan

Aresik-Rom (1997, s 17ff) menar att genom att använda sig av dessa ritsymboler kan olika typer av 

relationer illustreras. De kan synliggöra positiva eller negativa, konfliktfyllda relationer eller brutna 

kontakter och destruktiva mönster kan upptäckas, med andra ord kan de ge en uppfattning om 

intensiteten i relationerna. Med tätheten i ett nätverk menas det att nätverksmedlemmarna känner 

varandra. En hög grad av täthet är alltså inte beroende på mängden personer som anges i kartan utan 

att många av de som finns med på kartan känner varandra. En hög täthet kan vara tecken på 

hämmande och kontrollerande nätverk särskilt om, som Klefbeck & Ogden (2003, s 84f) skriver, 

alla känner alla, antalet nätverksmedlem är mindre och relationerna är konfliktfyllda, 

ångestskapande och slutna. Om nätverket däremot är tunt, säger de, kan fokuspersonen uppleva 

stress som skapar ångest och osäkerhet. Båda typer av nätverk, det med hög och det med låg täthet, 
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beskrivs som problemskapande pga av sin struktur som uppmuntrar och bekräftar handlingsmönster 

som hindrar individen i sin utveckling. Aresik-Rom (1997, s 22) har en liknande uppfattning och 

menar att låg täthet tyder på lite stöd och låg samarbete. Att tätheten i nätverket kan förklara 

psykiska problem bekräftas av den amerikanska psykologen Mansell Pattison (i Forsberg och 

Wallmark 2003, s 49). Han ser tydliga samband mellan täta positiv och samtidigt negativ laddade 

relationer mellan nätverksmedlemmarna som grupperas rund små nätverk och psykossjukdomar. I 

neurotiska nätverk däremot, menar han, finns fler personer men färre känner varandra samtidigt 

som negativa aspekt övervägar. Forsberg och Wallmark (2003, s 48) lyfter å andra sidan fram att ett 

nätverk som består av många personer inte behöver vara positivt. Det som verkar ha större 

betydelse är tillgången till känslomässig närhet till nätverksmedlemmarna samt möjligheten att få 

praktisk och materiell råd och stöd av de, menar de.

Intimitet som avser närhet och förtroende mellan fokuspersonen och nätverksmedlemmar anges 

som en annan indikator på hur relationerna i det sociala nätverket ser ut. Genom att sätta ett 

nätverksmedlem nära sig själv markerar fokuspersonen närheten och graden av förtroende till 

nätverksmedlemmarna men som Aresik-Rom (1997, s 22) understryker så behöver de inte vara 

familjemedlemmar. I nätverket, säger de, kan det finnas personer som har en speciell betydelse eller 

fyller någon viktig funktion för fokuspersonen och dessa personer kan ha olika funktioner. De kan 

vara stödjande i materiella så väl som i känslomässiga sammanhang, de kan ha en rådgivande 

uppgift eller är en bekräftande instans för individen. Särskilt tydlig kan det bli för tonåringar som är 

mitt i en frigörande process och inte upplever att de har personer de känner förtroende för skriver 

Forsberg och Wallmark (1998, s 64) och menar att de kan känna sig ensamma oavsett hur många 

vänner de har.

Klefbeck (2003, s 75) tar upp en annan aspekt nämligen kommunikation mellan medlemmarna i de 

olika sektorerna och hänvisar till Svedhems undersökning av 11-13 åringar's sociala nätverk och 

beteende problem i skolan. Svedhem (i Klefbeck 1998 s 105) kunde visa att brist på kommunikation 

och fungerande kontakter mellan mikrosystemen leder till splittrade nätverk vilka ger förhöjd risk 

för problemskapande beteende hos barn. Hur nätverken såg ut kunde barnen återge genom att rita 

sammanbindande länkar mellan de personer som hade en kommunikation med varandra. Aresik-

Rom (1997, s 21) betraktar länkar som förenar personer i olika sektorer som sammanbindande 

länkar och kan ses som ett slags mått på tätheten. Det finns ytterligare kvalitativa aspekter som tex 
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intensitet i relationerna eller vilken funktion nätverksmedlemmar har men för att få fram de, anses 

kartan behöver kompletteras med intervjufrågor, skriver de. 

4 2 5 Aspekter att ta hänsyn till 

Det finns många olika aspekter som spelar roll för hur barn uttrycker sig och vad de uttrycker. Till 

det som påverkar ett barns sätt att uttrycka sig hör bl a på ålder, den kognitiva och språkliga 

utvecklingen, barnets mognad och livssituation. Lever barnet tex i svåra livssituationer är 

funktionsnivån lägre än vad åldern antyder, säger Övreeide (2001, s 85 ff) och menar att barn 

behöver ett kommunikationsarrangemang som är anpassat till barnets kognitiva och språkliga 

förutsättningar snarare till åldern. När barn tillfrågas att delta i samtal spelar även det roll om barnet 

vet varför det frågas, vem som är närvarande, vilken relation barnet har till de som är med och vad 

syftet är med samtalet/intervjun. Övreeide (2010, s 109ff) menar att det dessutom är viktigt att 

känna igen kommunikationsmönster hos barn. Trots att barn har en medfödd kompetens för dialog 

understryker hon att barn kan tex vara tillbakadragen eller desorganiserad i sitt sätt att kommunicera 

vilket spelar stor roll för hur dialogen blir. Hur barns personlighetsdrag och anknytning påverkar 

förmågan att kommunicerar tar också Ann-Christin Cederborg (Att intervjua barn 2010, s  25f) upp. 

Hon menar att blyga barn tex kan ha svårt att svara på frågor medan barn med en otrygg anknytning 

kan ha svårt att återge upplevelser. Då visar en nätverkskartan  bara det som barnet vågar och kan 

återge. 

Åldern och den mognad resp utvecklingsfas barnet är inne i har varit viktigt i Svedhems studie 

(Svedhem 1991, s 53). Han har valt barn mellan11-13år eftersom de ansågs kunna följa 

instruktionerna och själva fylla i nätverkskartan dessutom antogs det att de inte har kommit in i 

adolescensens känslomässiga turbulens. Barnets språkliga förmåga kan emellertid varierar och 

enligt Övreeide (2001, s 102 ff) avgör barnets sociala kontext och den grad av vuxen involvering 

som funnits vilka språkliga koder barnet har tillgång till för att återge sina erfarenheter.

Ytterligare en inte oväsentlig aspekt som borde has i åtanke när patienten ritar sin nätverkskarta är 

eventuell förekomst av psykiska störningar/sjukdomar hos föräldrar eller syskon, menar Rutter at al 

(2008, s 49). Detta inte bara för att de är de närmaste släktingar och därmed genetisk nära varandra 

utan även för att psykiska problem har en tendens att spridas till andra familjemedlemmar. 
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Föräldrarnas mentala hälsa, påstår de, är en indikator för hur väl familjen fungerar.  

Del 3: Genomförandet av undersökningen

4 3 1 Metod och urval

Studien har sin utgångspunkt i frågeställningen huruvida nätverkskartor kan vara ett diagnostiskt 

instrument inom barn och ungdomspsykiatrin och ingår i examensarbete i barn och 

ungdomspsykiatri vid Umeå Universitet. Författaren arbetar på en mindre vuxenpsykiatrisk 

mottagning och hade via den tillgång till unga patienter i åldern 18-23 år. Eftersom 

patientunderlaget för denna åldersgrupp inte är stort och barn och ungdomspsykiatriska 

mottagningen ligger i samma byggnad tillfrågades BUP mottagningen om möjligheten att utöka 

studien även till patienter som gick på BUP. Försäkran om sekretess samt intyg från institutionen 

om att författaren läser barn- och ungdomspsykiatri vid Umeå Universitet lämnades till personalen 

på BUP, föräldrarna och patienterna. Då författaren inte arbetade på BUP lyfte personalen frågan 

med föräldrarna om att författaren gör en nätverkskarta varefter jag blev inbjuden att genomföra 

den. Nätverkskartan gjordes i anslutning till det första samtalet på mottagningarna, tiden var avsatt 

till 45 min, patienterna som deltog hade inte någon pågående kontakt med BUP eller 

Vuxenmottagning, sammanlagt gjordes det 10 nätverkskartor. 

Författaren träffade patienten/föräldrarna på BUP i anslutning till det att BUP personalen inhämtade 

medgivande till att göra en nätverkskarta vilket var vid ett och samma besökstillfälle. Författaren 

presenterade kartan och introducerade hur den fylls i av patienten/föräldrarna. Patienten och/eller  

föräldrarna fick rita nätverkskartan om de ville. Frågornas utformning baserades på de kvalitativa 

aspekterna och följdfrågor tillämpades. I analysen diskuteras vilken diagnostisk information 

nätverkskartorna kan tänkas ge. Sekretessen bevarades genom att ändra deltagarna namn.

4 3 2 Svårigheter och avgränsning 

Studien planerades kunna genomföras under en 2-3 månaders period. Patientunderlaget både på  

vuxenmottagningen och även på BUP visade sig dock vara mindre än väntat. Enligt personalen på 

BUP var en av anledningarna att det lämnades ovanligt många återbud. En annan var att 

personalen/föräldrar i vissa fall ansåg det vara olämpligt att göra en nätverkskarta just då vid 
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tidpunkten för studien. I de fall där det var möjligt bestämdes det i samråd med föräldrarna och/eller 

barnet vem författaren skulle kunna träffa. Det medförde att urvalet begränsades till patienter från 

och med 12 års ålder att några barn inte gjorde nätverkskartan utan att det var föräldrarna som 

svarade på frågorna. På grund av de fåtal patienter utökades urvalsgruppen till patienter som hade 

en pågående kontakt med antingen barn- och ungdomsmottagningen eller den vuxenpsykiatriska 

enheten. 

Av de 10 nätverkskartorna gjordes 5 på BUP och 5 med patienter på Vuxenmottagningen. I tre fall 

gjorde föräldrarna nätverkskartan medan personal var närvarande. Av dessa patienter hade två en 

pågående kontakt med BUP och en patient kom till sitt första samtal. Ytterligare en patient som var 

15 år hade ett första samtal men gjorde nätverkskartan själv utan BUP personalens närvarande. Det 

genomfördes 5 nätverkskartor med unga vuxna, 3 gjordes vid de första samtalen och i 2 fall gjordes 

nätverkskartan under pågående samtalskontakt.  Frågorna som ställdes begränsades till frågor med 

kvalitativa aspekter.

För att göra förutsättningen för undersökningen på BUP och vuxenpsykiatriska mottagningen så 

lika som möjligt rättade författaren sig efter BUP personalens möjligheter och behov. Det innebar 

att det avsattes 30-45 min i slutet av besöket för att göra nätverkskartan. Innan dess inhämtade 

personalen föräldrarna/patienten medgivande till författarens undersökning. På vuxenmottagningen 

avsattes det 45 min för nätverkskartan.  

4 3 3 Att svara på frågor är att rita sin nätverkskarta  

När patienten svara på frågor som handlar om relationer och nätverk avspeglas resultatet i 

nätverkskartan, den ger en bild av hur patientens sociala nätverk ser ut. Sammanhangen, hävdar 

Klefbeck & Ogden (2003, s 140), växer fram i takt med frågorna som ställs allt eftersom. Frågorna 

rör kvalitativa aspekter som tex förtroende, intimitet, intensitet, vem som känner vem och belyser 

nätverkets täthet. 

 

Frågor som berör förtroende och intimitet:

”Vem tycker du står dig närmast?”, ”vem betyder mycket för dig?”, ”vem skulle du anförtro dig om 

det hände något?”, ”vem räknar du till dina allra närmaste?”. Var skulle du sätta X om han/hon 
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levde?”. ”Har du en hund eller katt som du tycker hör till din familj?” Om personen hade gått bort 

ställdes frågan ”tänker du ofta på X”, ”saknar du honom/henne?”

 

Frågor som belyser intensitet/ömsesidighet och nätverkets täthet:

”Vem umgås du mest med?”, hur ofta träffas ni?”, ”gör ni mycket tillsammans?”, ”vem skulle du 

helst vilja ha med om du skulle bjuda på fest?”. ”Finns det personer som betyder mycket men som 

du i dagsläge inte har så bra kontakt med/ inte träffar ofta ...hur kommer det sig?”, ”har ni en 

relation som är jobbigt?”, ”finns det någon som du har bråkat med på sistone?”. ”Vem av dessa 

känner varandra?”, ”var träffas ni?”. 

4 3 4 Nätverkskartan träder fram  

August 12 år (bilaga August) kom med sin mamma på ett första samtal till BUP. Hon och 

personalen kommer överens om att det blir hon som gör en nätverkskarta då August anses ha svårt 

med sociala kontakter, han stammar och är fåordig. Kartan som träder fram visar ett något spretigt 

nätverk inom familjen och släkten. Enligt henne har han en fungerande och nära kontakt med en 

vuxen inom skolan, de andra kontakter är antingen konfliktfyllda eller brutna. Axel har få vänner 

och mamman beskriver honom som ”en person som inte förstår det sociala”.

Några av föräldrarna var överraskade över hur nätverket var och i de flesta fallen uppstått en livlig 

diskussion kring vem som känner vem och varför relationerna såg ut som de gör. Tessas föräldrar 

(bilaga Tessa), som var skilda, var på sitt andra besök och hade olika uppfattningar om dotterns 

sociala nätverk vilket ledde till en engagerad diskussion som avslutades utan att vännerna och de 

formella kontakterna kom med på kartan.

Anna 15 (bilaga Anna) år har nyligen aktualiserats på BUP och träffat personalen 1x tidigare, 

frågeställningen gällde beteendestörning/utagerande. Mamman och hennes sambo kom utan Anna 

till mottagningen därför att deras konfliktladdade relation gjorde det omöjligt för Anna att följa 

med. BUP personalen var med när mamman gjorde nätverkskartan. Eftersom hon inte hade 

placerade sig själv på kartan frågade författaren mot slutet var hon vill placera sig själv. Med 

tveksamhet visade hon var hon befann sig på kartan. På liknande sätt var det för hennes sambo. 

Först efter upprepade frågor om var han finns på kartan placerade han sig själv längst ut i kanten 
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och ritade en mycket konfliktfylld relationslinje mellan sig själv och flickan. Mamman avslutade 

mötet med att konstatera ”nu ser jag att det är mycket konflikter”. 

Tove 16 år (bilaga Tove) gjorde sin nätverkskartan i närvaron av kuratorn som hon hade haft en 

längre kontakt med. Tove hade depressiva symtom när hon kom till BUP och var sparsamt i sina 

svar och kommentarer. Hon beskrev ett glest nätverk och ville inte ha med de nätverksmedlemmar 

som hon hade en negativ relation med. Hon kunde dock berätta att hennes kontakt till fadern hade 

försämrats och när författaren ställde följdfrågan ”Har det varit så länge?” kunde hon berätta hur 

länge det har varit på det viset. Författaren undrade över hennes få kontakter och då svarade 

behandlaren  med att ”visst har du vänner på facebok?” Det framkom att patienten hade flera  

viktiga kontakter på facebok men hon ville inte föra över de till nätverkskartan. 

Isabel 15 år (bilaga Isabel) kom med sina föräldrar till ett första samtal. Frågeställningen är 

uppmärksamhetsproblematik/kognitiv förmåga/bipolaritet. Isabel gör sin nätverkskarta själv utan 

föräldrar eller BUP personal. Hon är engagerad och intresserad i frågorna men förefaller något 

distraherad och ofokuserad och författaren upprepar frågorna. Hon har inte riktig kunnat urskilja 

släkt och familj och lade släkten utanför kartan. När författaren uppmärksamma det säger hon: ”Det 

har jag inte tänkt på”.

De som betraktade sin nätverkskarta mer nyktert var framför allt ungdomarna. Anton 19 år (bilaga 

Anton) kom till mottagning med frågan Aspergers syndrom. Han var mycket kortfattat när han 

svarade och gav ett nedstämd intryck. När det inte fanns fler nätverksmedlemmar ställdes frågan 

”vad gör du när du är hemma/ inte är tillsammans med kompisar/familjen?” Svaret blev att han 

mestadels sitter framför datorn. Hans kommentar när han såg kartan var  ”Ja, så är det!”. 

Marie 21 år (Bilaga Marie) som hade genomgått en neuropsykiatrisk utredning på BUP när hon var 

17 år och fick diagnosen ADHD/autismspektrumsstörning gjorde nätverkskartan i början av hennes 

samtalskontakt med undertecknad. Hon var både överraskat och samtidigt inte. Hon ansåg sig vara 

medveten om sina stödjande kontakter på arbete och i skola, ”...det vet jag!”, men blev ändå 

förvånad över de konfliktfyllda relationerna framför allt inom släkt och familjen.  

Tomas 19 år (bilaga Tomas) som sökte upp vuxenmottagningen för att få hjälp med en obearbetat 
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sorg efter moderns bortgång när han var i 12 års ålder och för att lära sig ta mer plats och skapa 

relationer. Tomas verkade vara osäkert, han svarade på frågorna men var inte nyfiken utan snarare 

allvarlig och återhållsam. 

Freja 19 år (bilaga Freja) har sökt vuxenmottagning för sin ångest och sina panikattacker. När hon 

gör nätverkskartan är hon avvaktande och berättar inte mer än nödvändig. Även följdfrågor svarade 

hon sparsamt på. Hon är korrekt i sina svar och hennes nätverk förefaller vara mycket strukturerat 

och strikt uppdelat. Som det visat sig har Frida även symptom på agorafobi. 

Susan 23 år, har som barn fått diagnosen ADD/DAMP och har varit utsatt för omfattande mobbning 

i skolan (bilaga Susan). När, Susan som har gått hos författaren i samtal under en längre tid, hade 

gjorde sin karta blev hon något överraskat över att hon inte hade fler vänner: ”Jag trodde att jag 

hade flera riktiga vänner!”. Hennes konfliktfyllda relationer till familjemedlemmar framträdde 

tydligt i nätverkskartan.  

4 3 5 Tillämpning av nätverkskartan 

Nätverkskarta används oftast i behandlingssammanhang med den tillämpas även i diagnostiskt 

syfte. På BUP i Lund (PDF: Att arbete med social nätverkskartor...) till exempel har det utvecklats 

en modell där nätverkskartan används utifrån ett salutogent perspektiv. Med det perspektivet blir 

fokuset mer på skyddande faktorer och inte för att använda den som ett diagnosverktyg i 

bemärkelsen av att undersöka sjukdomssymtom. Inom vuxenpsykiatrin på Sollefteå sjukhus 

(homepage: Stiftelsen hovasser.no s 14) används nätverkskartan initialt i behandlingar av 

ätstörnings patienter för att kartlägga det sociala nätverket. Svedhem (1991, s 160f) som har 

undersökt om nätverkskartan kan förklara beteendeproblem i skolan drar slutsatsar att 

nätverkskartan ska ses som ett komplement till sedvanliga undersökningar men bör inte användas 

som alternativ. BUP Skåne skriver i sitt vårdprogram för traumarelaterade tillstånd (PDF: Regionalt 

vårdprogram för traumarelaterade tillstånd s 16) att nätverkskarta är ett bra komplement till den 

kliniska intervjun.
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5 Analys av nätverkskartorna 

När föräldrarna gör barnets nätverkskartan blir det en nätverkskarta utifrån de kunskaperna och 

upplevelser de har om sitt barn och då blir det inte en förstahandsinformation. Den nätverkskartan 

som August's mamma har ritat ger inga direkta ledtrådar till det påstående att August har svårt med 

sociala kontakter men den antyder att han har få vänner. Mammas bedömning av vilka personer som 

är viktiga för August säger inget om hans förmåga att skapa sociala kontakter däremot berättar hon 

om hur han beter sig i olika sammanhang. Samtalet som uppstår i och med framtagandet av 

nätverkskartan ger fler indikationer på en eventuellt autismspektrumsstörning.  

Nätverkskartan är föräldrarnas berättelse och det finns en risk att den bilden kartan visar säger mer 

om föräldrarna och familjesituationen än barnet. Detta gällde i synnerhet Tessas föräldrar och enligt 

personalen på BUP handlar Tessas situation i mycket om en vårdnadstvist mellan föräldrarna. De 

konfliktfyllda relationer som enligt föräldrarna finns inom skolan och med vänner kan vara tecken 

på stress. Att det inte framträder lika mycket problem inom familjen skulle kunna bero på att 

föräldrarna vill framställer sig själva som viktiga och positiva kontakter. Men med tanke på att barn 

ofta drabbas negativt av en vårdnadstvist skulle konflikter även kunna uppstår med föräldrarna och 

inom familjen, nätverkskartan däremot visar inte mycket av det. 

Att göra dotterns nätverkskarta gav Annas mamma en bättre förståelse för hur Annas situation såg 

ut och vilken ställning hon själv trodde ha sig hos sin dotter. Hon var märkbart berörd när hon såg 

hur mycket konflikter det fanns och att det enda området som var konfliktfritt var inom de formella 

kontakterna. För BUP personalen kastade nätverkskartan och mammans beteende nytt ljus över 

Annas situation och förklarade en del av hennes svårigheter. Trots att det är mammans bild av 

dotterns nätverk så pekar den åt att Anna har relationella svårigheter. Med hänsyn tagen till de 

negativa relationerna skulle man kunna påstår att Anna har ett neurotiskt nätverk som övervägande 

innefattar medlemmar som inte ger känslomässigt och/eller praktiskt stöd.   

Isabell  15 år (bilaga Isabel) var en av de tonåringar som gjorde sin nätverkskarta själv. Hon var 

aktiv och engagerade i samtalet kring sina relationer men också disträ och det är oklart hur mycket 

hon har förstått av instruktionerna, fastän hon gav ett bestämt och säkert intryck när hon svarade på 

frågorna. Det som var framträdande är att hon skisserat ett familjenätverk som verkar vara mycket 

tät med väldigt lite kontakter utanför. Det frågetecken som finns kring hur mycket av 
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instruktionerna hon har förstått kan ge en fingervisning om vilka svårigheter hon möjligtvis har.  

Engagemanget säger också något om hur patienten ser på sig själv och de relationer den ingår i och 

särskilt tydligt blev det hos Anton. Han hade svårt att berätta om sitt nätverk, beskriva relationer 

eller berätta vad personerna betydde för honom. Oftast inväntade han frågorna och svarade med 

mycket korta meningar. Det kan tyda på en depression men tillsammans med nätverkskartan som 

ger en tydlig bild av att det inte finns mycket intimitet eller ömsesidighet väcktes frågan om 

svårigheterna kan bero på en neuropsykiatriska problematik tex Aspergs syndrom. Vid både två 

sjukdomstillstånd förekommer kompatibilitet. 

Hur de kvalitativa aspekterna är utvecklade kom också fram i Tomas nätverkskarta. Den visar att 

han har vänner och bekanta men ingen av de han placerar nära sig själv. Däremot kontrasteras dessa 

mer avlägsna kontakter av positiva och nära relationer inom familjen. På frågan vad han gör när han 

är tillsammans med vännerna svarade han att de träffas och umgås men att han inte anförtro sig till 

någon. Han har en närmare relation till familjemedlemmar och det är där de sammanbindande 

länkarna finns men även där, säger han, ”är det svårt att prata känslor”.  

Aspekten som handlar om täthet kommer fram i alla nätverkskartor men i olika utsträckningar och 

tydligast är det hos Marie och Susan. Hos både finns de nätverksmedlemmar som känner varandra 

inom familjen/släkten och med somliga har de konfliktfyllda relationer. Vad det beror på framgår 

inte ur kartan men en tolkning är att konflikter uppstår om fokuspersonen inte kan utvecklas därför 

att tätheten och därmed kontrollen blir för hög. Har personen dessutom en neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning, som båda har, är risken ännu större för konflikter och negativa relationer.  Det 

ligger nära till hands att tolka nätverkskartan på det sättet men hög täthet kan gerupphov till andra 

psykiatriska problem och både Marie och Susan har brottats både med utagerande beteende och 

depression.  

 

Förutom det påverkar också det psykiska mående patientens uttrycksmöjligheter vilket Tomas, 

Anton och även Freja gav exempel på. Alla tre hade ett nedtonat framträdande och svarade i korta 

ordalag. Freja var dessutom mer undvikande och avvaktande i sina svar. Hon väljer noggrann ut 

vem hon umgås med och när dessutom, säger hon, har hon olika strategier för att undvika obekväma 

situationer. Hennes nätverkskarta ger ändå ett intryck av ett ordnat och välfungerande nätverk som 
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kännetecknas av positiva relationer. Om man ser på hennes nätverkskarta skulle man kunna dra 

slutsatsen att hennes svårigheter inte är att hitta i nätverket eller relationsskapande. Hennes sätt att 

svara och berätta om relationerna däremot tyder på ett undvikande beteendemönster.

Ett exempel på ett tunt nätverk är Toves nätverkskarta. Vad den avslöjar är att det finns en låg täthet 

med mycket lite stöd. Hon har få nära personer och väljer medvetet bort de hon har en konflikt med. 

Hon är engagerad men försiktigt i vad hon säger när hon gestaltat sin nätverkskarta. Bilden som 

träder fram tyder på en osäker tonåring som har svårt med intimitet, närhet och förtroende, kanske 

beroende på en otrygg anknytning. Intressant är att hon inte ville ha sina facebook kontakter med på 

nätverkskartan. Hennes behandlare fick ny information och kunde se hur Tilde agerar när någon 

okänd pratar med henne.  

6 Diskussion

Undersökningens utformning bidrog till att författaren blev en ny och okänd person för patienten 

och dess föräldrar på BUP. Författaren hade inga förkunskaper om patienten eller dennes problem 

när jag träffade de. På det viset kunde jag vara neutral och ställa ”oskyldiga” frågor. Fastän det 

fanns en risk att patienten och föräldrarna var trötta efter det att de hade samtal med personalen så 

var de engagerade och delaktiga. Anledningen kan vara att illustrationen fångade deras 

uppmärksamhet på ett annat sätt än ett vanligt samtal gör. Den avsatta tiden upplevde författaren 

dock i somliga fall för kort i synnerhet när föräldrarna gjorde nätverkskartan. Frågorna och bilden 

som trädde fram ökade medvetenheten men väckte också nya frågor, diskussioner och funderingar 

hos föräldrarna som inte bara berörde ett specifikt ämne utan spände över olika områden. Om 

nätverkskartan kunde vara utgångspunkt för samtal istället för avslut på samtal skulle tidsaspekten 

vara mindre pressande och möjligheten att få mer information större. När patienten själv gjorde 

kartan upplevdes tiden dock tillräckligt, samma gällde de äldre ungdomarna. 

Kravet på delaktighet förs fram i barnkonventionen och är förankrat inom HSL och Sol och  

Socialstyrelsen understryker att resultat av en barn- och ungdomspsykiatrisk utredning blir mer 

fullständig om barnet är delaktig. I undersökningen kunde kravet dock bara mötas i vissa fall och 

bekräftade därmed Stiftelsen Barnhusets åsikt att det är viktigt att man tar ställning till varje enskild 

fall om barnet ska, kan och vill vara delaktig och inte minst om de mognadesmässigt kan återge ”en 
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inre bild ” av sina upplevda relationer. Att föräldrarna ritade nätverkskartan är en ”nödlösning” men 

resultatet ger, som Rutter var inne på, å andra sidan information och inblick inte bara hur de 

upplever och vad de vet om sitt barn utan säger något om de själva. Det i sig kan ge värdefull 

information i bedömnings- och utredningssammanhang och användas som diagnosunderlag.

  

Det som visade sig spela roll var vilka frågor som ställdes och att de ställs så att barnet förstår de. 

Författaren har inte mycket erfarenhet av att intervjua barn och yngre ungdomar och frågorna hade 

med mer erfarenhet kunnat varieras mer. Undersökningen visar att åldern, mognaden och inte minst 

barnets mående spelar roll i fall de förstår frågorna och rita en nätverkskarta. Huruvida de påverkas 

av att det är en främmande person som ställer frågor är svårt att bedöma. Av de två tonåringar som 

författaren träffade var det bara en som var själv och hon visade inga tecken på att hon känner sig 

obekväm. Samma gällde patienterna som var äldre än 18 år. Eftersom alla patienter/föräldrar visade 

ett intresse och engagemang i sina nätverkskartor kan det antas att det är mindre avgörande vem 

som ställer frågorna.

Sociala aspekter tillsammans med psykologiska, somatiska och andra faktorer ska ingå i en barn- 

och ungdomspsykiatrisk utredning och bilda underlag till bedömning och behandling. Med tanke på 

det så kan en enda diagnosmetod aldrig ge svar på alla frågor, inte heller nätverkskarta. 

Undersökningen har däremot visat att den fungerar bra som utgångspunkt för samtal, den ger 

upphov till diskussion och information inte bara om sociala fenomen. Utifrån det så skulle den 

kunna vara utgångspunkt för en semistruktrerad intervju. Undersökningen antyder att det möjligen 

går att ringa in patienter med neuropsykiatriska problem. Eftersom patienten illustrera sina 

relationella förmågor kommer det också fram om det finns svårigheter inom det område. Framför 

allt gäller det individer med autismsspektrumstörningar eller undvikande beteende i sociala 

sammanhang. Dock behöver det genomföras flera studier för att få ett mer säkra svar.   

Frågorna var riktade på att få fram sociala nätverk och inte ge svar på enbart vissa symtom eller 

störningar. Somliga nätverkskartor i undersökningen illustrerar ett rikt och invecklat nätverk men 

betraktas de enbart utifrån sitt utseende finns det risk att de misstolkas. Det är inte heller att 

rekommendera att en utomstående person genomför nätverkskartan och bara lämnar över den till 

utredarna. Därför behöver nätverkskartan och den information som kom fram i intervjun sättas i sitt 

sammanhang. Särskild viktigt är det när det är fler som delta i utredningen. Nätverkskartan kan 
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göras i en pågående behandlingen, den kan både bli föremål för samtal och utgångspunkt för 

målbeskrivningen i behandlingen.

7 Sammanfattning och slutsats

Det finns en bred enighet om, bl a hos myndigheter och inom vården, att barnets sociala 

sammanhang spelar stor roll för hur barnet mår och utvecklas och att barnets bästa ska komma först. 

För att säkerställa det har Regeringen med utgångspunkt i Barnkonventionen och genom 

lagstiftning bland annat slagit fast att barn har rätt att uttala sig själva eller dess företrädare om 

angelägenheter som angår barnet. Utifrån barnets ålder och förmåga ska barnet ges tillfälle att vara 

delaktiga i utredning och behandling och beskriva sin situation. Hänsyn ska tas till psykiska och 

utvecklingsrelaterade aspekter och även till sociala faktorer och sammanhang. Genom att tillämpa 

nätverkskartan uppfylls kravet på barnets delaktighet fastän det kan vara svårt att tillgodose det alla 

gångar.  

Till det mindre antal diagnosverktyg som belyser barnets sociala nätverk och livsomständigheterna 

och som omnämns inom psykiatrin hör nätverkskartan. Nätverkskartans teoretiska bakgrund bygger 

dels på utvecklingspsykologiska dels på systemteoretiska aspekter. Genom att ställa kvalitativa 

frågor mot bakgrund av dessa aspekter kan man få en bild av hur det sociala nätverket ser ut och 

vilka kvaliteter det har. Socialstyrelsen ställer sig frågande inför möjligheten att överhuvudtaget 

kunna mäta sociala faktorer fastän det finns en konsensus om att de ska ingå i utredningar. En 

möjlig förklaring varit att diagnostik har blivit att mer deskriptiv och då blir kravet att klassificera 

beteenden och upplevelser som mentala störningar eller dysfunktioner allt starkare. 

Undersökningen har visat att nätverkskartan inte bara bjuder in till att patienten berättar om sitt 

sociala nätverk, den stimulerar till diskussion och nya frågeställningar och ger möjlighet att fånga 

upp information som annars kan gå förlorad. 

Den sammantagna slutsatsen är att nätverkskartan ger patienten eller dess företrädare möjlighet att 

vara delaktig i patientens utredning och behandling och kan användas som ett diagnostiskt verktyg 

för att kartlägga sociala nätverk inom ramen för barn- och ungdomspsykiatriskin. Den skulle också 

kunna vara utgångspunkt i en strukturerad intervju med bas i kvalitativa frågor och då fånga in 
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ytterligare information kring patienten situation, symtombild eller utvecklingsnivå. En annat 

preliminärt resultat pekar åt möjligheten att tillämpa nätverkskartan för att ringa in symtom som hör 

till  autismspektrumsstörningar, dock behövs det mer forskning för att kunna ge svar på det. Studien 

har väckt frågan om intervjuaren behöver särskilda förkunskaper och erfarenheter för att använda 

nätverkskartan med barn. Svaret är att det behövs kunskaper om hur nätverkskartan görs och ska 

genomföras. Intervjuaren behöver också ha utvecklingspsykologisk kunskap och erfarenhet att 

intervjua barn, särskilt yngre. Brist på kunskap om hur kartan och intervjun ska genomföras i 

diagnostisk syfte kan därför vara anledning till att nätverkskartan används så sällan inom BUP- 

verksamheter. Eftersom undersökningen bara hade ett litet antal patienter kan den bara betraktas 

som en inspirationskälla till ytterligare forskning om nätverkskartans användningsmöjligheter.
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9 Bilagor

Bilaga 1

Den Barn och ungdomspsykiatriska utredningens nio steg (Per-Anders Rydelius, Ett litet BUP 

kompendium, Karolinska Institutet 2014)

1 Noggrann anamnes, följer i princip den pediatriska anamnesmallen kompletterad med lämpliga 

från den vuxenpsykiatriska anamnesmallen vad gäller föräldrarna.

2 Validering av anamnesen med objektiv information ( tex förlossningsjournal, BVC- journal, andra 

hälsojournaler och om möjligt, med föräldrarnas/syskonens godkännande, även deras journaler från 

psykiatri/missbruk om sådana vårdtillfällen föreligger).

3 Somatisk undersökning inkl neurologisk status, kompletterad med de särskilda undersökningar 

som kan krävas. Hit hör röntgen, MR-undersökningar, EEG, genetisk screening och andra 

laboratorieprover samt bedömningar av arbetsterapeut, sjukgymnast,l ogoped och andra medicinska 

specialister. 

4 Psykologutredning som avser olika delar. Psykometriska test (tex begåvning, perception, läs- och 

skrivtest) samt personlighetstest, familjerelaterade test och andra grupptest. 

5 Pedagogisk bedömning som avser skolans/lärarens observationer om faktisk kompetens, 

inlärningssituation, förekomsten av specifika inlärningssvårigheter och förmågan att fungera i grupp 

under skoldagen.

6 Social utredning: Familjesituation, familjens ekonomi, föräldrafunktion (omvårdnadsförmåga), 

förekomst av missbruk, psykisk sjukdom hos föräldrar och syskon. Kamratgrupp ect.

7 Observation av barnet/ungdom i olika miljöer.

8 Psykiatrisk bedömning av barnet och föräldrar.

9 Barnpsykiatrisk diagnos med en sammanvägning av de olika svårigheterna och de positiva 

faktorerna som framkommit under utredningen.
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Bilaga Tessa
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Bilaga Tove
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