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1 Inledning 
Storøs (2013) beskrivning av det socialpedagogiska perspektivet innebär att arbeta med 

människor med olika problem, främst med barn och ungdomar. Cederlund & Berglund 

(2014) beskriver hur lärande och identitetsutveckling är en sammanflätad process som 

aldrig sker i tomma rum. Vi blir till i möten med andra och speglar vår uppfattning av oss 

själva i andra. Genom samspel med andra skapar vi vår sociala identitet vilken baseras på 

normer, värderinga, föreställningar, fördomar och stämplar. Människan identifierar och 

sorterar människor i fack som missbrukare, kriminell osv.  

 
När de vanliga vägarna var körda koncentrerade jag mig på att vara värst. Det blev 

mitt sätt att bli någon, mitt sätt att få respekt och visa vem jag är. 

(Cederlund & Berglund 2014, s40). 

 

Citatet ovan är sagt av Raschid, en 19 årig pojke och beskriver när omvärldens sätt att 

identifiera och beskriva en ungdom går hand i hand med hur hans egna självbild och 

självuppfattning utvecklas. Ur socialpedagogiskt perspektiv är det intressant att studera 

då samhällets normer och förväntningar kan inkludera eller exkludera en individ baserat 

på hens beteende, handlingar och förmåga att socialisera med andra. För att utveckla 

självkänsla och självförtroende hos andra behöver man som behandlare se människan, 

bry sig, respektera och ta hen på allvar. Förhållningssätt, respektfullt bemötande, 

delaktighet och relationsarbete är speciellt viktigt i motivationsarbete när en ungdom 

radikalt ska förändra sin livsstil och lämna drogmissbruk och kriminalitet bakom sig 

(Cederlund & Berglund, 2014).  

 

Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende 

uppmanar till att inkludera klienten i behandlingens utformning för att öka kontinuiteten 

i behandlingen och förbättra behandlingens effekt. Samt att informationen till klienten 

ska anpassas till dennes mognad, erfarenhet och ålder för att involveras. Man lyfter också 

vikten av gott bemötande och samarbetet mellan behandlare och klienten som en viktig 

del av behandlingen (Socialstyrelsen, 2017). Statens institutionsstyrelse arbetar utifrån 

barns rättigheter som finns reglerade i barnkonventionens artiklar. Barnkonventionen 

värnar om att alla beslut som fattas ska beakta barnets bästa. Ungdomarna har också rätt 

att uttrycka sin mening och få den respekterad. Även brukarperspektivet framträder i 

myndighetens utgångspunkter. Det innebär att på individnivå öka ungdomars inflytande 

och delaktighet i sin egna behandlingsplan (Statens institutionsstyrelse, 2018a). 

 

Under ungdomsåren befinner sig den unge i en period av sitt liv som innehåller många 

och stora förändringar. Att under den här perioden begå mindre normbrytande aktiviteter 

är vanligt. Det är när de normbrytande beteendet istället för att upphöra, eskalerar i 

omfattning och allvarlighetsgrad som samhället har ett vidare ansvar att stödja och skydda 

den unge från den destruktiva livsstilen (Socialstyrelsen, 2017). När frivilliga vårdinsatser 

inte har visat sig vara tillräckliga kan ett tvångsomhändertagande vara nödvändigt som 

en sista utväg. Socialtjänsten kan då fatta ett beslut om att en placering på ett av Statens 

institutionsstyrelse (SiS) särskilda ungdomshem är nödvändig för den unge (Enell & 

Vogel, 2018). 
 

Ungdomsvård på SiS särskilda ungdomshem är en tvångsåtgärd som anses vara 

nödvändig för att ungdomen riskerar att skadas av sitt missbruk, sin brottsliga 

verksamhet, eller om ungdomen har ett socialt nedbrytande beteende. Ungdomarna 

beskrivs ha en komplex och allvarlig problembild där familjeförhållande, vänskapskrets 
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och omgivande miljö har inverkat på deras nuvarande situation (Statens 

institutionsstyrelse, 2018b). 

 

Denna studien syftar till att belysa behandlare som i sitt dagliga arbete möter dessa 

ungdomar och ta del av deras erfarenheter av ungdomars delaktighet i sin utredning och 

behandling. Tidigare forskning visar att vad som kan skapa delaktighet i den unges 

behandling är individuellt. Genom att skapa en god arbetsallians mellan ungdomen och 

den professionella bör förutsättningarna öka för att delaktighet hos ungdomen ska uppstå 

(Jenner, 2004; Oscarsson, 2009). När den unge vårdas på SiS särskilda ungdomshem sker 

det vanligtvis under tvång. Ungdomen vårdas alltså inte av fri vilja. Vilket skapar en 

paradox i att en relation ska skapas under tvång (Billquist & Skårner, 2009). 

 

 

2  Bakgrund 
I det här avsnittet kommer vi att beskriva vilka ungdomar som avses i texten samt vilket 

ansvar samhället och socialtjänsten har för dessa ungdomar. Vi kommer även att beskriva 

SiS särskilda ungdomshem och vård under tvång samt relationsbyggande. 

 

 

2.1 Ungdomar 

Varje år placeras cirka 1000 ungdomar på SiS ungdomshem (Statens institutionsstyrelse, 

2018b). Bečević, Höjer och Sjöholm (2018) beskriver ungdomarna inom ungdomsvården 

som de mest sårbara i samhället. Flertalet av de ungdomarna är uppväxta i förhållanden 

präglade av omsorgsbrist, psykisk ohälsa, missbruk, trasiga relationer, svek och andra 

former av social utsatthet. Ur ett samhällsperspektiv kan dessa ungdomarna upplevas ha 

ett normbrytande beteende och problematiska istället för sårbara (Bečević et al, 2018). 

Problembilden hos  de ungdomar som placeras vid SiS särskilda ungdomshem beskrivs 

ha en komplex kombination av kriminalitet, missbruk, psykiatriska diagnoser, psykisk 

ohälsa, familjeproblem och skolproblematik. Det finns också en stor utsatthet av våld och 

övergrepp. 2016 var en tredjedel av ungdomarna ensamkommande flyktingbarn. 

Åldersspannet är mellan 8 och 21 år (Enell & Vogel, 2018). 

 

 

2.2 Samhället och socialtjänstens ansvar 

Om det normbrytande beteendet eskalera finns det flera åtgärder som socialtjänsten 

arbetar utifrån för att bryta det destruktiva beteendet. Bland riktlinjerna i socialstyrelsen 

(2017) finns en tydlig prioritering av vilka insatser som är effektivast för den aktuella 

målgruppen. När frivillig vård utifrån Socialtjänstlagen (SoL, SFS 2001:453) som 

reglerar vård utifrån den unges bästa inte längre är tillräcklig kan beslut om tvångsvårdade 

insatser tas. Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU, SFS 1990:52) 

reglerar vården för ungdomar som enligt 12§ ska beredas vård och blir placerade enligt 

beslut tagna av förvaltningsrätten. Det sker efter en begäran om tvångsvård blivit 

inlämnad av hemkommunens socialnämnd. En begäran om tvångsvård lämnas då en 

utredning gjord av socialtjänsten genomförts som visar på att det föreligger ett behov av 

tvångsvård. Det kan vara olika faktorer som ligger till grund för omhändertagandet. Det 

kan vara på grund av eget beteende som kan bero på exempelvis ett missbruk eller 

kriminalitet vilket då faller under 3§ LVU (SFS 1990:52). Den andra faktorn kan vara 

miljön vilket kan innebära att föräldrar saknar förmågan att skapa en trygg och säker 

uppväxt, här är det 2§  LVU (SFS 1990:52) som träder i kraft. 
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Riksdagen röstade i juni 2018 ja till att införa Barnkonventionen som lag i Sverige. Lagen 

kommer att börja gälla 1 januari 2020 men redan nu har arbetet med att implementera 

barnkonventionens artiklar påbörjats. Det finns fyra artiklar i barnkonventionen som 

anses som grundläggande principer i frågor som rör barn. De fyra är: artikel 2: alla barn 

har samma rättigheter och lika värde, artikel 3: barnets bästa ska beaktas i alla beslut som 

rör barn, artikel 6: alla barn har rätt till liv och utveckling samt artikel 12: alla barn har 

rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad. Det är innehållet i artikel 12 som när 

man undersöker ungdomsvården gällande delaktighet är intressant att studera, om den 

efterlevs och hur det arbetet ser ut i verksamheterna (Unicef, 2019). 

 

 

2.3 SiS Särskilda ungdomshem 

SiS bedriver 23 ungdomshem i Sverige (Statens institutionsstyrelse, 2018c) med olika 

inriktningar av vård. Förordning med instruktion för Statens institutionsstyrelse reglerar 

hur vården på de särskilda ungdomshemmen ska bedrivas (SFS, 2007:1132). Det står i 4§ 

att verksamheten ska utgå från ett  brukarperspektiv enligt förordning (2008:1426) (SFS, 

2008:1426), vilket kan tolkas som att ungdomen ska vara med och forma vilken insats 

som ska genomföras. Det kan också innebära att den professionella tar barnets perspektiv 

och utformar insatser utifrån barnets behov. 

 

Det finns ett antal lagar och förordningar samt styrdokument som styr de olika 

verksamheternas arbete utöver den kunskap som professionen besitter. På de särskilda 

ungdomshemmen är det framförallt LVU (SFS 1990:52), SoL (SFS 2001:453) och 

förordning med instruktioner för SiS (SFS 2007:1132) som reglerar hur vården som ges 

till ungdomarna ska vara rättssäkert utförd med hänsyn till ungdomens rätt att få sina olika 

behov tillgodosedda och med respekt för ungdomens människovärde och integritet (SFS 

1990:52; SFS 2001:453; SFS 2007:1132). 

 

Grundtanken med vården är att skapa en trygg och säker miljö. Enligt SiS (2018) egna 

beskrivning arbetar personalen 24 timmar om dygnet, alltid med fokus på omvårdnad och 

behandling. Syftet är att ge ungdomarna bättre förutsättningar för ett socialt fungerande 

liv (Statens institutionsstyrelse, 2018a). Beroende på ungdomens behov och 

socialtjänstens påverkan placeras ungdomen på akut- utredning- eller 

behandlingsplacering enligt SoL (SFS 2001:453) eller LVU (SFS 1990:52). Många av 

ungdomarna blir akut omhändertagna och placeras då på akutavdelningen för att avbryta 

ett destruktivt beteende eller på en utredningsavdelning för att utreda och kartlägga den 

unges behov av behandlingsinsatser. En behandlingsplacering syftar till att stärka 

ungdomarnas förutsättningar för vård i öppna former. Efter vårdinsatser på SiS får de 

vanligtvis fortsatt vård på  HVB- eller familjehem, återvänder till föräldrahemmet eller 

stannar kvar i behandling vid de särskilda ungdomshemmen (Statens institutionsstyrelse, 

2018a). Det bedrivs också sluten ungdomsvård utifrån Lag om verkställighet av sluten 

ungdomsvård (LSU, SFS 1998:603). Vilket innebär att ungdomen har blivit straffrättsligt 

dömd till straff för någon form av kriminell handling med våldsinslag. På de särskilda 

ungdomshemmen finns det tillgång till sjuksköterska, psykolog och läkare. Det finns 

också skola som bedriver individanpassad utbildning.  

 

 

2.4 Vård under tvång 

SIS strävar efter att bedriva individanpassad tvångsvård för ungdomar med ett antisocialt 

beteende med hänsyn till SoL (SFS 2001:453) och LVU (SFS 1990:52; SBU, 2016; 
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Statens institutionsstyrelse, 2018a). Både Enell & Vogel (2018) och Basic 

(2018)  beskriver i sin studie att institutionsvårdens organisering omöjliggör en 

individuellt anpassad vård.  

 

Vården ska individanpassas efter ungdomens förväntningar, behov och önskemål. För 

bedömning av hjälpbehov rekommenderas bedömningsinstrumentet ADAD som 

behandlar flera livsområden som tex skola, familj och vänner vilket ger en tydligare 

helhetsbild av den unges situation (Socialstyrelsen, 2017). Socialstyrelsens nationella 

riktlinjer (2017) uppmanar till att inkludera klienten i behandlingens utformning för att 

öka kontinuiteten i behandlingen och förbättra behandlingens effekt. Samt att 

informationen till klienten ska anpassas till dennes mognad, erfarenhet och ålder för att 

involveras. Man lyfter också vikten av gott bemötande och samarbetet mellan behandlare 

och klient som en viktig del av behandlingen (Socialstyrelsen, 2017). 

 

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) (2016) beskriver flera 

olika behandlingsprogram som finns inom institutionsvården med syfte att minska 

ungdomarnas antisociala beteende, både generellt eller i specifika former som 

aggressivitet eller missbruk och baseras på dokumenterade erfarenheter och teoretiska 

antaganden (SBU, 2016). De olika behandlingsprogram som finns inom 

institutionsvården bygger på kognitiv beteendeträning och/eller social inlärningsteori.  

 

Under de senaste åren har kunskapen om effektiv behandling av ungdomar ökat. Det har 

visat sig vara vanligt att missbruket samspelar med psykiska problem. Rekommenderade 

insatser bör hantera de sociala problemen samtidigt som det psykiska tillståndet 

(Socialstyrelsen, 2017). Behandlingsprogrammen fokuserar vanligtvis på träning i sociala 

färdigheter, förändrade tankemönster och aggressionskontroll (SBU, 2016). Enell & 

Vogel (2018) lyfter i sin text att sådana insatser sällan kommer till stånd, försenas, 

avslutas i förtid, eller att ungdomarna tvingas börja om behandlingen på grund av 

personaladministrativa skäl. Bečević et al. (2018) belyser att det är sällan man hör att det 

är standardiserade behandlingsprogram som har varit någons vändningen till ett bättre liv.  

 

 

2.5 Relationsbyggande 

Billquist och Skårner (2009) belyser i sin studie om kontaktmannaskapets utövande och 

villkor inom tvångsvården det komplexa i att bygga en relation under tvång, då klienten 

många gånger vårdas mot sin vilja. Att den unge är frihetsberövad större delen av sin 

vårdvistelse kan upplevas kränkande av ungdomen och kan försvåra möjligheten till en 

förtroendefull relation.  

 

Pedagogiska förhållningssätt som främjar en god arbetsallians kan hjälpa till vid 

skapandet av motivation och delaktighet (Jenner,2004; Oscarsson, 2009). Klientens 

tidigare erfarenheter i behandlingsinsatser spelar en stor roll då en insats ska genomföras. 

Skapar den professionella en god arbetsallians med klienten där dennes åsikter, tankar 

och tidigare erfarenheter tas på allvar, kan klienten skapa en tro på att insatsen kommer 

medföra en positiv förändring. På så vis kan förutsättningarna öka för att motivation och 

delaktighet ska uppstå som möjliggör en lyckad behandlingsinsats (Oscarsson, 2009). 

 

Hubble, Miller och Duncan (1999) skriver i sin bok “The heart and soul of change. What 

works in social therapy”  att konceptet förändring är något som länge har 

diskuterats.  Frågan vad det är som möjliggör en förändring hos en individ är inte helt 

enkel att besvara men, det finns enligt författarna fyra viktiga faktorer som är av särskild 
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vikt att ta hänsyn till. De fyra faktorerna är 1) terapeutiska faktorer. 2) relations faktorer. 

3) förväntningar och placebo. 4) metod/teknik faktorer. De påvisar relationen mellan 

klient och professionell som avgörande faktor gällande om en behandlingsinsats blir 

framgångsrik eller ej. Kan den professionella tillsammans med klienten bygga en relation 

där klienten känner sig trygg i att delge information om sig själv och sin livssituation kan 

en individanpassad behandling genomföras. Det innebär att använda sig av de verktyg 

som kan skapa en vilja till förändring hos klienten som blir varaktig och som fortsätter 

bygga på gammal kunskap med nya erfarenheter. 

 

 

3  Tidigare forskning 
Severinsson (2010) skriver i sin avhandling om relationens funktion mellan behandlare 

och ungdomar. Den förklaras som ett slags smörjmedel som både den unga och 

behandlaren använder sig av för att undvika konflikter. I relationsbyggandet lyfter 

forskaren några faktorer som extra viktiga. Att relation möjliggörs när den 

professionella släpper sin behandlarroll och blir personlig och berättar om sina egna 

erfarenheter. Att vara professionell innebär alltså att kunna vara personlig. 

Kroppskontakt som kramar ger relationen en mer vänskaplig och familjär art. Humorn 

lyfts också, genom att avdramatisera jobbiga saker och kunna skämta och skratta åt det 

tillsammans.  

 

I samma avhandling beskrivs också det komplexa i relationen mellan ungdomar och 

behandlaren. Ungdomens underordnade ställning kan försvåra relationen. Den unge är 

medveten om  att relationen inte kan fortsätta efter utskrivningen eftersom 

relationsskapande är en del av behandlarens arbetsuppgifter. Regler möjliggör ett 

handlingsutrymme för den unga. Exempel genom att ungdomen inte tar av sig mössan 

på lektionen. Läraren ställer krav på att den unge ska ta av sig mössan och den unge 

vägrar. I den situationen har den unge tagit makten vilket också påverkar de andra 

eleverna eftersom lektionen inte kan börja förens alla mössor är avtagna. För att undvika 

att liknande situationer uppstår menar Severinsson (2010) att behandlaren vanligtvis 

väljer vilka strider som är värda att utkämpa. 

 

Basic’s (2018) studie om vad som gör samverkan mellan olika aktörer framgångsrikt 

genomfördes på särskilda ungdomshem. En slutsats som drogs var att samverkan uppstår 

lättare mellan jämbördiga deltagare än där maktförhållandet är större. Något som också 

framkom i studien var att relationen mellan aktörerna (behandlare och ungdom) är viktigt. 

Den sociala interaktion som där sker mellan människor kan skapa en större känsla av tillit 

och motivation. Det påvisades även att klienten har en avgörande roll för att skapa en 

effektiv och individanpassad vård.  Då jaget är en social konstruktion kan det ändras 

beroende på vilken kontext individen befinner sig i. En gynnsam miljö kan bidra till att 

ungdomen kan se på sig själv och sin identitet med nya ögon. Om så är fallet kan 

ungdomen rekonstruera sin identitet vilket kan medföra positiva förändringar och livsval, 

och se sig själv som något annat än det jaget som är placerad på SiS. Det kan då även 

medföra att en större delaktighet i sin behandling eftersträvas och uppnås. Basic (2018) 

menar dock att det ställer krav även på organisationen i frågan om att kunna vara flexibel 

och anpassningsbar vid behov.    

 

Knight, Joe, Crawley, Becan, Dansereau, och Flynn (2016) genomförde en studie på fem 

olika ungdomshem. Studien visade på att riktade insatser skapar en större chans till 

förändring. Studien beskriver också att engagemang i behandlingen är viktigt för att en 
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förändring ska vara möjlig eftersom motivation kräver engagemang som leder till en mer 

långvarig förändring. 

  

Gideon (2010) tar även han upp vikten av motivation i förändringsprocessen kopplat till 

missbruk. För att kunna bli drogfri krävs en egen motivation till att vilja skapa den 

förändringen och upprätthålla den efter genomgången behandling. Det visar på vilken 

avgörande effekt motivationen i en förändringsprocess kan ha. För att uppnå motivation 

har delaktighet och en god arbetsallians till den professionella uppgetts vara viktigt för 

klienten. I studien har brist på motivation angetts som skäl av flera respondenter till varför 

ett missbruk har fortsatt. Vilka faktorer som kan påverkas för att öka motivationen kan ge 

förklaring till hur en förändring kan nås och behållas hos klienten.  

 

En studie som Jenner (2004) genomfört om motivation och motivationsarbete visar på att 

motivation är en produkt av de erfarenheter som en människa upplever. Det handlar i en 

pedagogisk mening om att växa, lära och utvecklas som individ i samspelet med andra 

människor. Ungdomens upplevelse av behandlarens bemötande skapar förutsättningarna 

för hur relationen utvecklar sig. Skillnad i maktförhållanden kan förstärkas eller minska 

beroende på den professionellas bemötande och förhållningssätt i kontakten med klienten. 

Vidare visar studien på att de sociala och kulturella aspekter som råder i samhället 

påverkar motivation och motivationsarbete som görs. Behandlarens förväntningar på 

ungdomen blir en intressant faktor att ta med när man studerar motivation och förändring 

då förväntningar kan skapa positiva eller negativa följder hos en individ. 

 

 

4 Teoretisk utgångspunkt 
Vi valde att använda det sociokulturella perspektivet utvecklat av Lev Vygotskij i vårt 

arbete. Nedan kommer vi att kort beskriva hur teorin kan komma till uttryck på vårt 

forskningsområde. 

 

Vi väljer att koppla den sociokulturella teorin till vårt problemområde eftersom 

delaktighet och motivation kan uppstå när en god relation uppnås mellan ungdom och 

behandlare. Grunden i Vygotskijs (1896-1934) texter  bygger på att lärande sker i relation 

till andra människor (Burman, 2014; Johansson, 2012; Vygotskij, 1986). Vygotskijs teori 

bygger på att förstå sambandet mellan människans kognitiva utveckling och lärande i 

relation till det sociala och kulturella sammanhang som individen föds in i. Lärandet kan 

ske före den kognitiva utvecklingen och är en del av att den kognitiva utveckling sker 

(Johansson, 2012). Teorin ifrågasätter tanken om att utveckling och lärande är ett rent 

individbaserat fenomen som ser likadant ut oavsett kontexten i det samhälle som 

individen föds in i (Kozulin et al, 2003). Lärande och utveckling ser, enligt teorin, därför 

olika ut beroende på vilken kontext och kultur som finns i samhället (Johansson, 2012; 

Säljö, 2014).  

 

Säljö har vidareutvecklat en sociokulturell pedagogisk teori där de medierande verktygen, 

som innefattar både språk och hur vi kommunicerar får en central roll. Hur vi använder 

oss av och interagerar med hjälp av de medierande verktygen är en del av utvecklingen 

som sker hos individen och ser olika ut beroende på kontexten som individen befinner sig 

i (Burman, 2014; Säljö, 2014). Johansson (2012) skriver om den proximala 

utvecklingszonen som innebär att genom social interaktion möta andras förväntningar 

och med stöd och ambitioner öka prestationen. 
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Pygmalioneffekten handlar om att möta upp de förväntningar som någon har. I 

behandlingsarbete kan behandlarens förväntningar på klienten skapa antingen en positiv 

effekt eller generera en negativ konsekvens. Har behandlaren en förväntning på klienten 

att hen kan klara av mer än vad hen själv tror skapas en positiv effekt. Är förväntningarna 

däremot låga så kan förmågan att klara av uppgifter sänkas i förhållande till vad som 

klienten har kunnat genomföra i tidigare skede. Det skapar då en negativ konsekvens. 

Vilken förväntning den professionella har på sin klient och hur klienten möter upp den 

förväntningen kan därför förklaras med pygmalioneffekten (Jenner, 2004). 

 

Sammanfattningsvis handlar den sociokulturella teorin om ett livslångt lärande där 

erfarenheter och ny kunskap utvecklas i relation till andra människor. Inget lärande eller 

utveckling sker i ett vakuum. Delaktighet i en insats kan leda till motivation för insatsen 

och skapar därmed nya erfarenheter som individen kan ta till sig och foga till befintlig 

kunskap genom reflektioner. Lärandet blir på så vis inkluderat i alla aspekter av 

individens liv både i uttalade lärsituationer som i skolan men även i vardagen som i 

samspelet mellan individen och de relationer som finns till andra individer i omgivningen 

(Burman, 2014; Johansson, 2012). 

 

 

5 Syfte och frågeställningar 
Studiens syfte är att undersöka behandlares erfarenheter av vilka faktorer som främjar 

ungdomars delaktighet i utredning och behandlingsinsatser inom tvångsvård för 

ungdomar. Vidare kommer vi också ta del av hur behandlare arbetar med att göra 

ungdomar delaktiga i sin vård under tvång. 
 

• Vilka  faktorer kan påverka ungdomars förutsättningar för delaktighet i 

utredning och behandling enligt behandlarens erfarenheter.  

• Hur beskriver behandlare sitt arbete med delaktighet i arbetet med ungdomar 

inom tvångsvård 

 

 

6 Metodologiska utgångspunkter 
I följande avsnitt kommer de metodologiska utgångspunkterna redovisas utfrån den 

teoretiska positioneringen, studiens ansats samt vilka kvalitetskriterier som har tagits 

hänsyn till i studien. 

 

 

6.1 Vetenskapsteoretisk positionering: Hermeneutik 

Hermeneutiken i sin nuvarande form som tolkningslära, har beskrivits av Hans-Georg 

Gadamer (1900-2002) på följande vis. Människor läser texter och skapar sin egen 

tolkning av textens innehåll. Varje tolkning blir en ny version och inte en reproducering 

av originaltexten. Vi läser allt från texter, konstverk och människor och sedan tolkar vi 

det vi läser. Läsningen hjälper människan att översätta och förstå det som är främmande 

och därmed förändra det från främmande till förståeligt (Gadamer, 1997). I vår studie 

undersöktes behandlares erfarenheter av ungdomars delaktighet i behandlingsinsatser 

inom tvångsvården. Genom att intervjua behandlare verksamma på ungdomshem avser 

vår studie att förstå och tolka hur behandlare arbetar med delaktighet. Vårt intresse ligger 

i att undersöka vilka förutsättningar behandlaren belyser som viktiga för ungdomars 

delaktighet i behandlingsprocessen. Bryman (2011) beskriver hermeneutiken som 
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humanistisk i sin inriktning och har ett perspektiv som syftar på att försöka förstå 

mänskligt beteende. Kvale och Brinkman (2009) menar att den hermeneutiska tolkningen 

ligger i att skapa en gemensam förståelse för textens mening. På samma sätt syftar vår 

studie till att försöka tolka och förstå behandlares erfarenheter. Thurén (2007) beskriver 

sanningen som subjektiv. Ny förståelse skapas genom nya erfarenheter och i 

samspel  med andra människor. Det gör att det inom den hermeneutiska traditionen inte 

finns några absoluta sanningar.  
 

 

6.2 Kvalitativ ansats 

Vi valde att göra en kvalitativ studie där behandlarens erfarenheter av ungdomars 

delaktighet i behandlingsinsatser undersöktes. Kvalitativa intervjuer lägger tyngd på 

intervjupersonernas egna uppfattningar, erfarenheter och synsätt i arbetet med 

ungdomarna. Genom att  söka, tolka och förstå respondentens erfarenheter och 

upplevelser skapades förutsättningar för att besvara vårt syfte och frågeställningar i 

studien (Bryman, 2011:Kvale & Brinkman, 2014). I en kvantitativ undersökning skulle 

det vara svårare att skapa förståelse och möjlighet att besvara frågeställningarna eftersom 

erfarenheter och upplevelser är svåra att mäta och redovisa i siffror. För att öppna upp 

och ge utrymme för intervjupersonernas berättelser valdes därför semistrukturerade 

intervjuer som är en vanlig metod inom kvalitativ forskning. Det är enligt Bryman (2011) 

önskvärt att intervjun ges möjlighet att röra sig i olika riktningar eftersom fokus då 

hamnar på det som intervjupersonen upplever vara viktigt och relevant.  
 

 

6.3 Kvalitetskriterier 

Vid kvalitativ metod är trovärdighet och äkthet viktiga kriterier att sträva efter. Nedan 

redovisas hur vi har gått till väga för att uppfylla de kvalitetskriterier som finns uppställda 

i Bryman (2011). 

 

Bearbetningen av materialet  redovisas noggrant för att ge en rättvis bild av 

intervjupersonerna och deras berättelser. Under hela processen har vi försökt inta ett öppet 

förhållningssätt där vi inte värderar respondentens svar. Bryman  skriver att forskaren inte 

kan uppnå en total objektivitet och forskarna agerar i god tro utifrån den insikten 

(Bryman, 2011). Att arbeta utifrån den insikten skapar förutsättningar att styrka arbetet 

då forskaren  inte medvetet låtit personliga värderingar påverka vilken slutsats som kan 

dras från undersökningen. Trovärdigt, Studien har genomförts efter de regler som finns i 

bland annat Vetenskapsrådets etiska riktlinjer. Vid intervjutillfället gjordes upprepningar 

och sammanfattningar av respondentens svar. För att förtydliga och att få bekräftelse på 

att vi har uppfattat respondenten korrekt. Det redovisas genom flera citat i resultatet. 

Överförbarhet innebär att det bör finnas möjlighet till att göra liknande studie i liknande 

verksamheter. Det går dock inte att garantera att resultaten blir lika då det är tolkningar 

av den sociala verkligheten som studeras och varje individ har sin egen verklighet och 

erfarenheter av densamma. Pålitligheten stärks genom en tydlig redovisning av alla delar 

i forskningsprocessen vilket finns tillgänglig för granskning av utomstående i 

metoddelen. Vi har i studien också strävat efter  att ge en rättvis bild av behandlarnas 

erfarenheter och berättelse för att uppfylla ett av kriterierna för äkthet (Bryman, 2011). 
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7 Planering och genomförande 
Avsnitten kommer att redovisa studiens förberedelser och genomförande gällande urval, 

datainsamling, analys och tolkning. Avslutningsvis redovisas studiens forskningsetiska 

principer. 

 

 

7.1 Förberedelser 

Förberedelserna inleddes med att specificera studiens syfte och frågeställningar utifrån 

ett socialpedagogiskt perspektiv. Utifrån det valdes en lämplig urvalsgrupp och en 

intervjuguide (se bilaga A) sammanställdes. Den utgick från tre teman; Behandlares 

erfarenhet/kompetens, behandlares erfarenheter av ungdomarna i behandling och 

delaktighet då vi ansåg att det är teman som belyser våra frågeställningar.  Före 

intervjutillfället skickades ett missiv ut till deltagarna för att informera om 

Vetenskapsrådets etiska krav och vad studien skulle handla om (Se bilaga B). 

Förberedelserna prövades därefter genom en pilotintervju,  för att se om intervjuguiden 

gav önskat utfall. Efter pilotstudien reviderades intervjuguiden något för att öka studiens 

validitet samt belysa frågeställningen ytterligare. 

 

 

7.2 Urval 

Bryman (2011) beskriver att kvalitativa forskare vanligtvis använder sig utav en målstyrd 

urvalsgrupp. Det för att syftet och forskningsfrågor ska bli besvarade på bästa sätt. Vår 

urvalsgruppen består av behandlare från SiS särskilda ungdomshem för ungdomar som 

har behov av behandlingsinsatser av olika slag. Behandlare ansvararar för ungdomens 

insatser efter en behandlingsplan som utformats med hänsyn till socialtjänstens 

anvisningar för den specifika ungdomen och dennes behov. Därför anser vi att de är 

relevanta personer att intervjua för att besvara vårt syfte och frågeställningar. Vi har valt 

att intervjua behandlare från fyra olika behandlingshem, detta för att skapa ett större mått 

av variation (Bryman, 2011).  

 

Förfrågan om intervju mejlades ut till ansvariga på 22 särskilda ungdomshem. Fyra av de 

ansvariga återkopplade via mail och hjälpte till att förmedla kontakten med anställda 

behandlare som var villiga att ställa upp i studien. Urvalsgruppen består av både kvinnliga 

och manliga behandlare i olika åldrar och med olika utbildningar. Samtliga har en 

anställning på SiS särskilda ungdomshem vid intervjutillfället.  

 

Valet att sprida ut intervjuerna med behandlare på flera olika enheter innebar också en 

geografisk spridning över landet. För att ta hänsyn till tidsramen för studien och för att 

eftersträva liknande förutsättningar vid samtliga intervjutillfällen valdes telefonintervjuer 

som genomförande metod. Då telefonintervjuer är mindre tidskrävande för 

respondenterna förenklade detta att få tag i personer som ställde upp i studien. 

 

 

7.3 Datainsamling 

Insamlingen av data är en central del av studien, eftersom det är på så vis underlaget för 

studien samlas in och gör det möjligt att genomföra studien.  (Bryman, 2011).  

 

Totalt gjordes fem intervjuer, samtliga  via telefon med högtalarfunktionen på för att vi 

båda skulle kunna ta del av samtalet. Under intervjuerna var en av oss huvudansvarig för 
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att ställa frågor och fokusera på intervjupersonens berättelse medans den andra personen 

förde enklare anteckningar (Bryman, 2011). Centralt under intervjuerna var att lyssna och 

uppmärksamma vad intervjupersonen sa och inte sa. Det skapade också tillfälle att 

utveckla intressanta spår som uppkom under intervjuerna med hjälp av följdfrågor som 

kunde ställas av oss båda (Bryman, 2011). Med stöd av intervjuguiden kunde intervjuerna 

utvecklas till levande skildringar av respondenternas erfarenheter och upplevelser. Vi 

uppfattade att intervjupersonerna fokuserade på att svara utifrån sina erfarenheter på de 

frågor vi ställde. 

 

Intervjuerna spelades in i syfte att transkribera materialet och för att inte gå miste om 

viktiga detaljer (Bryman, 2011). Kvale och Brinkman (2009) lägger också vikt vid 

inspelningen av intervjuerna. Eftersom det underlättar analysen och genererar stor 

tillförlitlighet. 

 

 

7.4 Analys och tolkning av data 

Ljudfilerna från intervjuerna transkriberades så snart det var möjligt efter 

intervjutillfället. Det innebar att upplevelserna från intervjun fortfarande fanns färskt i 

minnet och tydligare kunde sättas in i sitt sammanhang vilket både Kvale och Brinkman 

(2009) och Bryman (2011) menar är viktigt. Några av de inspelade intervjuerna var vid 

vissa sekvenser svåra att tyda vad respondenterna svarade då täckningen ibland brast 

under intervjun. Men eftersom transkriberingen genomfördes nära inpå intervjuerna och 

enklare anteckningar noterades under intervjuerna bedömer vi att vi lyckats tyda det 

respondenterna berättat. Under transkriberingen valde vi också att byta ut namn, platser 

och annat som ansågs behövas avidentifieras (Bryman, 2011: Vetenskapsrådet, 2017). 

 

Vid analysen av intervjuerna valde vi att göra en hermeneutisk meningskoncentrering 

som fokuserar på meningar och dess betydelse. Det innebär att analysera texterna för att 

utforska vilka olika teman som framträder (Kvale & Brinkman, 2009). Texterna lästes 

igenom ett flertal gånger och efter det lyfte vi ut de meningar och fraser som ansågs vara 

mest återkommande och betydelsefulla.  Ett antal nyckelord framträdde vid analysen av 

texterna. De nyckelorden genererade  fyra teman som kategoriserades enligt följande: 

Tydlighet, Förståelse för individens förmåga, Förtroende och Att se individen. Det 

framkom tydligt vilka meningar som var mest centrala. Det var meningar som vi 

uppfattade återkom frekvent i materialet. De har redovisats i vårt resultat. Övrig text som 

vi inte ansågs vara relevant för studiens syfte och frågeställningar plockades sedan bort 

för att underlätta bearbetningen av vårt material (Bryman, 2011: Kvale & Brinkman 

2009). 

 

 

7.5 Forskningsetiska principer 

Informationskravet har tillgodosetts genom att intervjupersonerna informerats om syftet 

med studien, vilket var att undersöka behandlares erfarenhet av ungdomars delaktighet i 

behandling. Vi har varit tydliga med att förmedla att deras erfarenheter utgör grunden för 

vår studie. 

 

Konfidentialitetskravet hanterades genom att den data som samlats in har lagrats och 

hanterats på ett sådant sätt att det inte finns möjlighet för obehöriga att ta del av den. 

Genom att avidentifiera datan kan inte utomstående identifiera enskilda individer som har 

deltagit i studien. Den data som samlats in har endast använts i den här studien och all 
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grunddata har efter att studien godkänts vid examination förstörts. Efter att kontakten med 

behandlare förmedlats av ansvarig chef, skedde all övrig kommunikation direkt med 

behandlarna enskilt via mejl. Så har skett för att säkerhetsställa deltagarnas 

konfidentialitet enligt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2017). 

 

Respondenterna hade rätt att avbryta sin medverkan fram tills intervjun genomförts då 

den skett på frivillig basis. Före intervjun skickades ett missiv (Se bilaga B) med 

ovanstående information samt kontaktuppgifter till oss och kursansvarig ut till deltagarna. 

När vi fått samtycke om deltagandet upprepades samma information muntligt vid 

intervjutillfället för att säkerställa att deltagaren tagit del av den. Efter att deltagaren givit 

sitt godkännande till att intervjun spelades in genomfördes intervjun. Efter intervjun 

ställdes frågan om deltagarna fortfarande ville  delta i studien (Vetenskapsrådet, 2017). 

 

För att tillgodose vetenskapsrådets etiska krav har vi under hela studiens gång varit ärliga 

och öppna om studiens syfte samt i redovisningen av studiens metod och resultat. Detta 

genom att noggrant dokumentera alla steg i tillvägagångssättet och tydligt förklara varför 

vi har fattat de beslut vi har gjort under studiens gång. Tidigare forskning har granskats 

på ett rättvist sätt.  Vår förhoppning är att studien kommer kunna bidra med ny kunskap 

om delaktighet i arbetet med ungdomar (Eriksson, 2018; Vetenskapsrådet, 2017). 

  

För att tillgodose forskningsetiska aspekter som att känsligt material skulle 

framkomma  vid intervjutillfället fastställdes några grundregler före intervjun, som 

exempelvis att inga namn eller platser nämns och på så vis skyddas deltagarna i studien. 

Vi ansåg att det var viktigt att inta ett förhållningssätt där vi inte värderade 

respondenternas svar. Vi försökte vara noga med att inte göra frågorna ledande, för att så 

lite som möjligt påverkat intervjupersonen, för att ta del av behandlarnas erfarenheter utan 

vår påverka av vad vi ansåg var rätt och fel. Vi har utgått ifrån att behandlarna  var ärliga 

i sina svar. Samt att vi eftersträvade att vara sakliga vid intervjutillfället och vid annan 

kommunikation med intervjupersonerna eftersom vårt mål var att få berättelser av deras 

erfarenheter och upplevelser (Eriksson, 2018). 

 

 

8 Resultat 
Resultaten i vår studie utgår från respondenternas berättelser och är deras upplevda 

verklighet. Vi vill vara tydliga med att empirin i denna text är baserat på respondenternas 

berättade erfarenheter. Resultatet visar på att det finns en relativ samstämmighet i vad 

som anses  vara viktiga aspekter i att göra ungdomen delaktig i sin utredning och 

behandling på SiS särskilda ungdomshem enligt behandlarna. Alla behandlare är överens 

om att ungdomens delaktighet i behandlingsarbetet är otroligt viktig. Delaktigheten utgör 

basen i förändringsprocessen hos ungdomen, att det är en  ständigt föränderlig komponent 

i behandlingen, berättar flera behandlare. Kan behandlaren se individen och avgöra vilket 

behov ungdomen har, i form av stöttning och insatser är förutsättningarna för att 

ungdomen ska lyckas med sin förändringsprocess större.   Variationer förekommer i hur 

man uttrycker sig och vilken vikt som tillskrivs de olika teman vi kommit fram till, i 

förhållande till ungdom och situation. Viss skillnad finns i om man arbetar med utredning 

eller behandling, som kan ha en del i varför det kan upplevas som att något tema framstår 

som viktigare än andra för en del behandlare. 
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8.1 Tillitsfulla relationer  

Det som framgår tydligast i resultatet  är att tillitsfulla relationer krävs för att främja 

delaktighet. Behandlarna beskriver i samband med delaktighet relationens betydelse och 

hur de arbetar för att skapa en tillitsfull relation till den unge. Relationens betydelse 

framträder tydlligt genom hela resultatavsnittet. Genom att studera behandlarnas 

berättelser av vad det är som skapar tillitsfulla relationer har fyra underkategorier 

framträtt som bygger och stödjer på varandra. Vi har valt att benämna dem som teman. 

 

De fyra olika teman vi har kommit fram till är: Tydlighet som innebär att behandlaren 

konkret och sakligt förmedlar infomation till den unge. Förståelse för individens förmåga 

menar vi är behandlarens förståelse för hur ungdomen kan ta till sig och förstå 

information. Att som behandlare kunna skapa Förtroende hos den unge och Att se 

individen handlar om att synliggöra ungdomen som individ. Dessa teman skapar 

förutsättningar för att bygga en tillitsfull relation som främjar ungdomens möjligheter för 

delaktighet i sin behandling på SiS särskilda ungdomshem. De olika teman samverkar 

och kan ibland vara svåra att skilja åt. I kommande text kommer vi att redovisa vårt 

resultat baserat på enskilda intervjuer med personal på olika ungdomshem i Sverige. Alla 

delarna utgör viktiga aspekter i att göra ungdomen delaktig i sin utredning och behandling 

enligt respondenterna. Alla respondenter har med lite olika variationer uttryckt vikten av 

att göra ungdomen delaktig i sin behandling för att en förändringsprocess ska kunna ske.  

 

8.1.1 Tydlighet  

Flera av behandlarna påtalar vikten av att vara tydliga med ungdomarna. Att redan från 

början informera om vad som händer vid en inskrivning och vilka regler samt krav som 

ställs på ungdom på institutionen. Förklara vad det är som händer för dem så anser 

behandlaren att det skapar en förståelse för hur de olika delarna i kedjan är 

sammanfogade. Det är enligt behandlare 1 många ungdomar som inte förstår hur kedjan 

från socialtjänst, förvaltningsrätt, förhandlingar och beslut i förvaltningsrätten går till. De 

behöver få en kunskap om hur och varför det som sker sker. I många fall har en brist på 

tydlighet i den initiala kontakten med tex socialtjänsten skapat en situation där ungdomen 

motsätter sig besluten på grund av att hen inte informerats på ett konkret vis om  varför 

det har tagits ett beslut. Finns inte kunskapen om varför de har blivit placerade på 

institution måste det förklaras och tydliggöras. Vikten av tydlighet och konkreta 

förklaringar är något som behandlarna beskriver vid ett flertal tillfällen.  

 

Dom måste fatta hur går det här till [...] ja sen kan dom ju sparka och skrika 

och tycka det är skit och pannkaka alltihopa va men dom ska veta hur det 

funkar. (IP 1) 

 

Att det inte ska fortsätta vara oklart för ungdomarna även efter av dom har blivit placerade 

på SiS om varför de har blivit placerade, belyser behandlare 1 i sitt svar där hen säger att 

man måste sätta sig ner med ungdomen även efter det har kommit en dom från 

förvaltningsrätten och förklara vad den innebär. I domen anges varför ungdomen har fått 

sin placering på något av SIS särskilda ungdomshem och vad det betyder för den unge, 

vilka  konkreta skäl till beslutet och tydligt peka på vilka de är. Genom att förklara för 

ungdomen och tydliggöra de faktiska skälen för en placering, skapas förutsättningar för 

att bygga upp en relation enligt flera behandlare. Relationen är en viktig del i det 

förändringsskapande arbetet som påbörjas på institutionen. Det finns tillfällen när 

behandlaren upplever att en ärlig och tydlig kommunikation i mötet med ungdomen 

initialt kan förenkla i senare skeden. Besked som inte upplevs som positiva av ungdomen 
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är lättare att förmedla om ungdomen vet att behandlaren bara är rak och ärlig i sin 

kommunikation.  

 

... dom flesta förstår ju när man pratar om det på det här konkreta sättet. Det 

är ju värre när det blir flummigt [...] Likadant när domar kommer då antingen 

från förvaltningsrätten eller ifrån tingsrätten, att man sätter sig ned med 

ungdomarna och faktiskt pekar på att du får ett LVU §3, ett långvarigt LVU 

på grund av dom här skälen. (IP 1) 

 

Det arbete som påbörjas när en ungdom först blir placerad i form av utredning och 

behandlingsplanering är en viktig del i processen mot förändring. Här blir behandlarens 

bemötande och attityd mot ungdomen en del i hur ungdomen kan motiveras och bli en 

aktiv del i processen. Det blir även tydligt i svaren från flera av behandlarna att 

ungdomens delaktighet i sin utredning och behandlingsplan är viktig för hur lyckad 

behandlingen kommer att bli. Kan en ungdom i ett initialt skede få med sig att hen är 

viktig och att behandlaren tror på ungdomens förmåga till förändring är förutsättningarna 

för att nå uppsatta mål större. Att redan tidigt i behandlingen samtala om vad ungdomen 

vill uppnå, berättar behandlarna, är en del av behandlarens arbete  för att skapa motivation 

och delaktighet hos den unge. Vidare beskrivs att om ungdomen inte är intresserad av att 

göra en förändring blir det svårt att sätta upp mål och arbeta mot dem. På frågan om hur 

stor del ungdomens kontra behandlarens vilja spelade roll svarade behandlare 3 att 80% 

utgjordes av ungdomens delaktighet och att behandlarens vilja endast utgjorde 20%. “Det 

går inte att göra en förändring om ungdomen inte vill” och det är viktigt att vara tydlig 

med det. 

 

Alla behandlare påtalar vikten av att vara tydlig och ärlig i samtalen med ungdomarna 

genom hela behandlingsprocessen. När det blir tydligt kan den unge själv bestämma hur 

hen vill påverka sin behandling. Genom att tydliggöra vad som kommer att ske och sedan 

också genomföra de stegen eller besluten, skapar förtroende för den professionella även i 

andra situationer, berättar behandlarna. Att det finns tydlighet i vilka förväntningar som 

behandlaren har på ungdomen i förändringsarbetet är viktigt. Om ungdomen för stunden 

inte är redo för att samtala om vad som behöver förändras, kan det vara bättre att avvakta 

med det och göra andra saker tillsammans. Det skapar enligt flera  behandlare en 

ömsesidig respekt för att individen och dess tid är värdefull och en vilja att arbeta för en 

förändring finns.  

 

Man ser att när man  jobbat ett tag med den ungdomen och förklarat att jag 

möter dig med respekt och då vill jag ha den respekten tillbaka också då. (IP 

2) 

 

Har ungdomen efter ett beslut i förvaltningsrätten blivit placerad på en 

utredningsavdelning på ett särskilt ungdomshem görs en utredning om vilka behov som 

finns hos ungdomen. Behandlare 2 beskriver att många ungdomar kan uttrycka en känsla 

av att ha förstört framtiden. Det är då viktigt att förklara för ungdomen att hen kan påverka 

hur sin utredning kommer att se ut. Under utredningen dokumenteras den unges beteende 

och agerande för att tydliggöra vilka problemområden som finns. De övergripande målen 

i utredningen beskriver vad den unge behöver arbeta med, berättar några av behandlarna. 

Förstår den unge vad som sker under utredningen och medverkar på ett konstruktivt vis 

kan en delaktighet uppnås av ungdomen i utredningen. Det är enligt flera behandlare inte 

alla ungdomar som vet vad som sker efter att de har fått en placering och förstår fullt ut 

vad som händer under en utredning, då ingen tidigare har förmedlat den informationen.  
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Vi är tydliga från början att det här är utredning. 80% av utredningen är det 

du som bestämmer hur utredningen ska se ut. (IP 2) 

 

För att skapa en tydlighet i vad ungdomen behöver arbeta med för att kunna komma vidare 

i sin behandling behöver de övergripande målen brytas ner i mindre delmål. Att använda 

sig av delmål är något som alla behandlare berättar skapar en tydligare struktur för den 

unge att följa och arbeta efter. Att ungdomen själv är med och sätter upp delmålen skapar 

en delaktighet i behandlingen som sedan kan användas i samtal med ungdomen. 

Förutsättningarna för framgångsrika behandlingsresultat ökar och ungdomen kan ta med 

sig kunskapen om hur hen kan lägga upp en struktur och skapa tydliga mål för framtida 

situationer. Hur man arbetar med att lägga upp delmålen för varje ungdom är individuellt 

då det är unika individer man arbetar med. En del har behov av en väldigt tydlig plan med 

många små delmål som leder framåt i små steg, andra klarar av större mer omfattande 

delmål. Det kan vara beroende av hur långt i förändringsprocessen ungdomen har kommit.  

 

Vi bryter ner det till mindre delmål och det kan ju vara allt från att kliva upp 

på morgonen till att gå till skolan. Sen kan det ju vara till att ta betyg, 

gymnasiebetyg, permissioner, hälsa på i skolan man ska till, alltså och det är 

ju jätteolika.. (IP 3)  

 

Delmålen kan ibland behöva utvärderas och förändras efterhand som individen utvecklas 

och arbetar sig framåt i sin behandling och förändringsprocess. Det är en del i att skapa 

och bibehålla motivationen för sin förändringsprocess. En tydlig rutin för när och hur man 

har utvärdering av mål, delmål och vägen dit ger ungdomen möjlighet att vara delaktig i 

processen. Det ger även behandlaren förutsättningar för att tydligt kunna förmedla till 

ungdomen vad den behöver fortsätta att arbeta på. Samtalen är viktiga för behandlare som 

en del av den unges behandling. Många av behandlarna berättar att just samtalen leder 

processen framåt och skapar en tydlig bild för ungdomen över vad som behöver förändras 

för att nå de mål som ungdomen har.    

 

[...] man har landat lite grann och frågar, hur tänker du? -Nä men jag vill ha 

en egen lägenhet, okej hur ska vi nå dit? Och då kan man sitta och ha samtal 

kring det, sen kan man också ta med sig de här tankarna när man sitter och 

gör behandlingsplanen [...] för delaktighet är ju att dom ska vara väl 

medvetna om vad behandlingsplanen innehåller och man ska ju slå ner de 

här stora målen i små delmål som man jobbar med vecka för vecka. (IP 5) 

 

Behandlare 4 beskriver att ungdomarna kan känna en lättnad över att det finns en 

formulerad behandlingsplan som tydligt beskriver vilka krav som finns och vad som 

förväntas av dem. Då vet de också konkret vad de behöver arbeta med för att uppnå sina 

mål och för att komma vidare i sin behandling.  

 

Att vara tydlig i kommunikationen till ungdomen omfattar även relationen som skapas 

mellan behandlaren och ungdomen. Behandlare 2 beskriver hur viktigt det är att vara 

tydlig i sin professionella roll som pedagog och inte falla in i en kompisroll. Ungdomen 

får inte förledas att tro att man är kompis med dem förklarar behandlare 2, “de ska förstå 

skillnaden på vad som är en kompisrelation och vilken relation som finns mellan oss.  Det 

blir jättefel om de tror att vi är kompisar och aldrig kommer glömma dom” (IP 2). Den 

relation som finns mellan pedagogen och ungdomen ska ur behandlarens perspektiv vara 

pedagogisk, kompisar betyder något helt annat menar behandlare 2. Att man är tydlig med 
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det uppskattar de flesta och skapar en trygghet hos dom. Det blir även viktigt när man 

förmedlar bra eller mindre bra observationer om ungdomens beteende. Det är ingen 

ungdom som blir hjälpt av att man enbart tar upp bra beteende. “De måste få veta vad som 

är rätt och fel.” (IP 2) 

 

8.1.2 Förstå individens förmåga  

Många ungdomar som får en placering på SiS har ofta en bristande skolgång berättar 

behandlarna, där det finns luckor i kunskapen om hur samhället fungerar. Behandlare 4 

beskriver det på följande sätt “ ...utslagningen i skolan börjar ju redan tidigt. Så där 

börjar ju segregationen, de blir utanför.” (IP 4). Lämnas då information till ungdomen 

på ett sådant sätt så hen inte förstår eller kan tillgodogöra sig den informationen, har syftet 

med att förklara förlorats. Det framkommer även att orsaken till att ungdomen inte vet 

hur systemen i samhället fungerar kan ha fler förklaringar än bristande skolgång, som kan 

vara en livsstil ungdomen har utvecklat. Okunskapen kan också bero på lågbegåvning 

eller någon neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller vara en kombination av flera av 

ovanstående faktorer. Många av behandlarna beskrev svårigheter i den delen av sitt 

uppdrag i arbetet med ungdomarna.  

 

Många har ju legat efter i skolan, och dom förstår inte hur saker funkar. En 

del är lågbegåvade, inte alla är lågbegåvade tvärtom. Men just det här att 

dom har missat skolan så mycket gör att dom förstår inte hur de här olika 

systemen funkar. För har man missat att gå till skolan från sexan-sjuan då då 

har man tappat rätt mycket. (IP 1) 

 

Förståelse för individens förmåga bygger på att behandlaren är intresserad av att lära 

känna ungdomen, berättar flera av behandlarna om. Det sker genom att visa ett intresse 

för hur ungdomen är som person och arbeta för att skapa en en relation till ungdomen. 

Genom att skapa den arbetsalliansen kan behandlaren med kunskapen om ungdomen 

förmedla information på den nivån som ungdomen befinner sig just nu. Behandlare 3 

beskriver att det är viktigt att man möter ungdomen där den är och är intresserad och 

inlyssnande. Finns det en begränsning hos ungdomen i förmågan att förstå helheten i sin 

situation, så måste behandlaren möta upp ungdomen och arbeta utifrån de förutsättningar 

som finns för just den ungdomen. 

 

..men då är det oftast autistiska drag som är begränsningen och så försöker 

man jobba med det dom vill jobba med. (IP 3) 

 

Svårigheter kan uppstå när förståelsen för individens förmåga inte finns hos till 

exempel socialtjänsten, upplever de flesta av behandlarna. De beskriver att orimliga 

målbilder från andra instanser som också är en del av ungdomens vårdkedja kan 

försvåra behandlingsarbetet. Att se och anpassa insatser efter individens förmåga är 

en del i behandlarens uppdrag för att tillgodose ungdomens behov anser de vi har 

intervjuat. I citatet nedan blir vikten av förståelse för ungdomens förmåga väldigt 

tydlig. 

 

Om målet är att det här ska bli en klass 1 medborgare, men sådana mål sätter 

vi aldrig upp [...] Om målet istället är att den här personen ska kunna gå i en 

specialskola för folk som är i autismspektrat. (IP 3) 
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Det som i det dagliga arbetet med ungdomen kan upplevas som svårt för en del av de 

behandlare vi intervjuat är när det finns en brist i ungdomens konsekvenstänkande. 

Svårigheten återfinns då i att ungdomen inte har förmågan att förstå att det som sker, är 

på grund av hens eget agerande.“Ibland kan det vara svårt när de inte förstår 

konsekvenserna från sitt handlande i långa loppet.” (IP4). Behandlare 5 berättar om 

arbetet med att utvidga ungdomarnas perspektiv och synsätt i syfte att ge dem alternativa 

möjligheter för en fritid som är socialt accepterad. Fortsättningsvis berättar hen att många 

av ungdomarna aldrig har varit i en god social miljö. Många har gängkriminalitet i 

bakgrunden och har identifierat sig med den gruppen. Då kan det vara en utmaning för 

den unge att bli en del av samhället med dess rådande accepterade normer. 

  

 
8.1.3 Att bli sedd  

 

Ja och det är ju det här med att man kanske har levt ett helt liv och kanske 

aldrig varit riktigt sedd. (IP 5) 

 

Många ungdomar förmedlar till de professionella att de inte blir sedda som individ i sin 

situation. Att kunna lära känna individen och inte bara se problematiken eller bli dömande 

illustreras av respondents 3 svar i varför det är så viktigt att lära känna personen som 

ungdomen är.   

 

...de är ju känsliga, mycket känsligare än många människor. Människor som 

har problem är ju känsligare och dom har sina tentakler ute så man måste 

själv vara försiktig..man måste ta reda på vad det är för person. (IP 3) 

 

Ungdomarna känner av och ser också personalen. Behandlare 5 berättar att ungdomarna 

är duktiga på att läsa av hur de vuxna fungerar, ser hur de gör och hur de samverkar med 

varandra och fortsätter förklara att “mår vi bra i personalgruppen så syns det på killarna 

för då mår de också bra”. Det skapar en positiv stämning som behandlarna kan använda 

sig av i det dagliga arbetet. Behandlare 2 beskriver att matlagning är ett tillfälle där 

möjligheterna att bekräfta positiva egenskaper hos ungdomen uppstår. “Dom är med oss 

i köket och dom tycker att det är jätteroligt och uppskattar att man säger ‘bra jobbat’, 

beröm över huvud taget. ‘Du var duktig idag, det var god mat’, då blir de glada och det 

blir motivering till nästa gång.” (IP 2). Vikten av att se varje ungdom som en individ och 

inte ett problem berättar behandlare 4 om på följande sätt.  

 

...ibland är de lite stöddiga i början haha, men möter man dom och är normal 

och faktiskt nonchalerar det där lilla så brukar det gå bra. Om man möter 

dom där dom är och ser dom som person och inte dömer dom för någonting 

dom har gjort utan gör skillnad på sak och person. (IP 4) 

 

Behandlare 5 berättar om hur första tiden för en ungdom när den har blivit placerad kan 

vara. Ungdomen kan i början av placeringen kämpa med både ilska och frustration över 

att ha blivit placerade på SiS och i en del fall finns även ett sug efter droger som de ska 

hantera. Det kan i det skedet vara behandlande att bara finnas till för ungdomen och lyssna 

på vad hen känner behov av att förmedla till behandlaren. När ungdomen inte är mottaglig 

för behandlande samtal kan behandlaren inte påbörja en dialog om missbrukets nackdelar 

eller prata om hur en drogfri framtid ska uppnås, berättar behandlare 5. “Då är det bättre 

att bara finnas till och skapa en relation och tillit till oss vuxna.” (IP 5). Bemötande och 
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en förmåga att se vilket behov som ungdomen har där och då beskriver också behandlare 

3 i följande citat.  

 

Han kom in och han var helt ärlig och sa ‘jag tänker fortsätta knarka…’ och 

jag bara ‘bra då är vi där..’ han sa ‘ni kan säga vad ni vill, jag kommer 

fortsätta knarka så fort jag får chansen så sticker jag härifrån och jag ska 

fortsätta knarka för knark är nice…’ han var ju tokärlig med hans intention 

och då jobbade vi därifrån. (IP 3) 

 

Hur viktigt bemötandet är berättar behandlare 5 om när det handlar om att möta ungdomar 

som har en våldsam bakgrund där det på tidigare hem förekommit våldsamma situationer. 

Hen beskriver att även om man måste tänka på sin och kollegors säkerhet får det inte 

påverka hur ungdomen blir bemött och behandlad. Att se individen och inte beteendet är 

något som kan bli skillnaden i vilken relation som kan skapas och hur ungdomen reagerar 

i olika situationer. Personliga värderingar gällande vad ungdomen har gjort måste läggas 

åt sidan för att upprätthålla ett professionellt förhållningssätt. Genom att se ungdomen 

och bemöta den utifrån rådande situation synliggörs individen och relationer kan börja 

byggas. Hur man kan gå tillväga för att bygga en relation kan göras på olika sätt. 

Behandlare 3 använder sig av sin nyfikenhet och humor för att kommunicera med 

ungdomen i relationsbyggandet. Det är något som även behandlare 5 tar upp i sitt svar på 

hur hen arbetar för att bygga en relation.  

 

...man ska ju vara lite nyfiken då på vem dom är, dom får gärna berätta själva 

vem dom är, bakgrund, vad dom tänker nu och framåt och sånt där  [...] att 

man visar att man är nyfiken och förmedlar en trygghet till dom, gör att man 

kan börja skapa någon form av relation. (IP 5)  

 

Det finns även en tydlig koppling i relationsarbetet till hur man bygger ett förtroende 

genom att följa upp och genomföra det som man säger att man ska göra. Det går även att 

skada den relationen genom att uttrycka en sak och sedan göra någonting annat berättar 

många av behandlarna. “med att svara väldigt konkret, det tror jag är nån slags nyckel. 

Helt enkelt rakt på sak..konkret..och framförallt om man har lovat någonting så måste 

man hålla det för annars blir det tokigt” (IP 1). Behandlarna beskriver också att visa 

respekt för individen och dess integritet blir en del i att man ser ungdomen och de behov 

som finns. Många ungdomar förmedlar en känsla av att vuxna under deras uppväxt inte 

sett dem vilket är en del i förklaringen till varför ungdomen gjort de val som hen har gjort. 

Inkluderas ungdomen i planeringen av sin behandling där deras synpunkter blir viktiga 

ökar ungdomens delaktigheten i behandlingen.  

 

För många är det faktiskt en positiv grej att de får ett klart besked när dom 

ska vidare [...] så ja det är ju positivt ofta när man gör behandlingsplaner 

med dom, de får ju vara med och vara delaktig i sin behandlingsplan. (IP 4) 

 

Vidare berättar behandlare 1 att det är med hjälp av arbetsalliansen som de kan bygga på 

att få ihop vad ungdomen själv upplever att den vill och behöver jobba med, kopplat till 

vad socialtjänsten har lämnat för uppdrag till ungdomshemmet gällande just den 

ungdomen. Att få den unges och socialtjänstens mål, som kan framstå som helt skilda, att 

sträva åt samma håll är en utmaning. Målen arbetar behandlaren på tillsammans med den 

unge och andra instanser som socialtjänsten.  
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Har man slagit bakut och soc är jävla idioter och vad fan har dom med mig 

att göra etc. Kan man få dem att börja skapa en egen plan [...] ‘Hur ska jag 

göra?’ och sen få socialtjänsten och deras egen plan liksom hänga ihop lite 

grann. [...] det här blir vårt jobb till stor del att försöka få ihop det här... (IP 

1) 

 

För att förändringsarbetet ska fortsätta framåt, nämner flera av behandlarna att 

kommunikationen med ungdomen är viktig. Genom samtal kan en allians skapas mellan 

behandlare och ungdom. I den alliansen kan behandlaren förmedla att hen ser ungdomen 

och dess behov, även ungdomen som individ kan synliggöras vilket kan öppna upp för 

samtal om den problematiken som bidragit till att omhändertagandet av den unge har 

skett. Det kan vara samtal om områden som den unge själv inte alls ser som ett problem. 

Men som ur behandlarens perspektiv tydligt leder till ett negativt mönster hos den unge. 

Flera av behandlarna belyser vikten av att våga ta de samtal som kan upplevas som 

jobbiga av ungdomen. Här beskriver behandlarna även vikten av att ha utbildning i hur 

man samtalar, det blir ett verktyg som hjälper både dem och ungdomen i 

behandlingsarbetet. Behandlare 5 beskriver ett exempel på en sådan situation nedan.  

 

...en ungdom som faller väldigt lätt för grupptryck. Han upplevs ja svag [...] 

han väljer inte själv utan låter andra göra valet åt honom, han ser inte det 

själv. När vi gick igenom hans behandlingsplan så sa han rakt ut: ‘vad fanken 

jag faller inte alls för grupptryck för i helvete’, så sa han exakt [...] och då sa 

jag till honom att vi får prata vidare om detta.  (IP 5) 

 

Samtalen sker enligt de flesta behandlarna utifrån MI (motiverande intervju/samtal) där 

den unge ges möjlighet att utforska vad en förändring kan leda till i den fortsatta 

behandlingen. Att lyssna på ungdomen och bekräfta när en förändring har skett, berättar 

behandlarna, är för ungdomarna en viktig återkoppling som kan vara positiv i 

behandlingsarbetet. Ansvaret för att    skapa förutsättningar till samtal ligger på 

behandlaren. Det belyser behandlarna genom att berätta om vikten av att samtala om både 

positiva förändringar ungdomen lyckats med men även när något inte har fungerat. Det 

sker i syfte att låta ungdomen utforska vad som kan göras annorlunda nästa gång en 

liknande situation uppstår. Behandlare 2 berättar om hur många av ungdomarna 

värdesätter att behandlaren tar sig tid att sätta sig ner och prata om dagen när tillfälle ges. 

Hen beskriver det som en värdefull del i behandlingen genom att bekräfta att hen ser den 

unge. Men det är minst lika viktigt att kommunicera att det inte finns tid att samtala om 

dagen när ett sådant tillfälle uppstår berättar behandlare 2.   

 

Alltså mest tycker han om samtalen om själva missbruket och de samtalen vi 

har haft och vad det innebär i livet och hur farligt det kan sluta [...] jag tycker 

att det är jätteviktigt att i slutet av dagen att man ändå lyfter med ungdomen, 

det här har du gjort bra, det där har fungerat bra men de själva ska såklart 

själva vara delaktiga och då får man ställa frågan hur tycker du att dagen 

har varit? (IP 2) 

 

Att den unge är sedd av behandlarna är viktigt när det handlar om att förmedla svåra 

besked till ungdomen. Behandlare 2 berättar om när en av ungdomarnas 

familjemedlemmar gått bort och föräldrarna inte ville berätta det själva utan bad 

behandlaren att förmedla dödsfallet. Hen beskrev hur viktigt det var att hen skapat en 

relation till ungdomen. Vilket gett kunskap om hur den unge skulle kunna reagera på 

beskedet. Hen ansåg att det var viktig att ha den kunskapen för att kunna förmedla ett så 
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tungt besked.  Behandlaren hjälper inte bara den unge  utan stöttar i många fall hela 

familjen.  

 

Vissa situationer är riktigt svåra. Det blir lite personligt, men samtidigt som 

att föräldrarna inte vill säga det, de vill ha hjälp. Det är inte bara 

ungdomarna vi hjälper, det är deras familjer också, som delaktiga i allting. 

(IP 2) 

 

 
8.1.4 Förtroende   

Att som behandlare bygga upp ett förtroende hos en ungdom är en process som är under 

ständig utveckling. Behandlaren har ett ansvar berättar behandlarna att vårda det 

förtroende som ungdomen ger. Det handlar bland annat om att fullfölja åtaganden som 

man tagit på sig. Att ungdomen kan se och följa kedjan i vad behandlaren beskriver ska 

hända, är viktigt när den unge ser tillbaka, berättar behandlare 1. “...det viktiga är att man 

håller sin linje ihop med dom, har jag lovat något måste jag se till att det blir gjort” (IP1). 

Behandlare 1 berättar att det skapar förtroende hos den unge. Vidare berättar hen att det 

är viktigt att förvalta det vid de tillfällen när ungdomen lämnar över kontrollen, och låter 

behandlaren förmedla vad ungdomen vill föra fram i en kontext som kan vara känslig för 

missförstånd. Här kan exempelvis ungdomens samspel med sin familj vara ett sådant 

tillfälle, vilket behandlare 1 berättar om i citatet  nedan.  

 

När jag jobbar med familjer då är det ju ett oerhört förtroende från 

ungdomens sida att låta mig bjuda in familjen och föra ungdomens talan [...] 

Det måste man förvalta på något sätt. (IP 1) 

 

Behandlarna beskriver verktyg som används i arbetet med ungdomarna. Vilka bland annat 

är samtalsteknik, KBT-utbildning och erfarenheter som de har samlat på sig i arbetet. Att 

som behandlare vara personlig och dela med sig av sina kunskaper kan vara en väg till att 

skapa ett förtroende hos den unge. Det leder i många fall till att behandlaren kan bli en 

sorts förebild för ungdomen. Det kan bidra till positiva förändringar hos ungdomen om 

fokus vänds mot något som ungdomen kan ta med sig när hen flyttar från institutionen, 

vilket behandlare 2 beskriver nedan.  

 

Han har börjat träna, och han säger ‘jag vill bli som dig, vältränad, jag vill 

också satsa på någonting bra, inte förstöra min hälsa.’ [...] jag tänker så här 

ibland att jag kan bli som en förebild för dom. (IP 2) 

 

Behandlarna beskriver att det kan vara svårt att skapa ett förtroende till ungdomarna, men 

att det är viktigt att sträva efter det. Vidare beskrivs att många av ungdomar söker efter 

förebilder som de kan lära sig av och därmed skapa en förståelse för att en egen förändring 

är möjlig och nåbar. Behandlarna beskriver ungdomarna som påverkbara och med 

förutsättningar till att klara av förändringar.  

 

Ungdomar är mycket mer påverkbara [...] dom söker ju.. rolemodells och det 

behöver dom också ha. (IP 1) 

 

Att möta ungdomen och se sin roll i hur ett beteende kan förändras eller befästas beskriver 

behandlare 2 på följande sätt “jag blir som en förebild för dem..och då är man delaktig, 

man har ändrat på något beteende hos dem.” Det är flera av behandlarna som berättar att 

många ungdomar saknat trygga vuxna i sin omgivning. Vilket medför att många av 
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ungdomarna sett vuxna som ett hinder i sin vardag istället för som stöd och hjälp. 

Behandlarna förklarar vidare att det därför måste få ta tid att bygga upp förtroendet för 

vuxna hos de ungdomarna. Det arbetet är en viktig del i att skapa ett förtroende för 

vuxenvärlden även utanför institutionen. Kan ungdomen se att det finns vuxna som vill 

deras bästa och som vågar stå kvar när det blir lite jobbigt har behandlaren nått en bit på 

vägen i lärandet om hur vuxna kan vara en trygghet istället för hinder.    

 

De flesta ungdomar som vi har här, har inte haft struktur, dom har fått 

bestämma allt själva, vuxna har inte varit deras trygghet. Och dom ser alla 

vuxna på samma sätt. [...] det tar lite tid tills man arbetat med dom och får 

det förtroendet, att vi finns, oavsett vad som händer så kommer vi stötta er, vi 

kommer finnas här, vi kommer inte lämna er.. (IP 2) 

 

Att behandlarna skapat en relation till ungdomarna där ungdomen känner förtroende för 

behandlaren blir synligt, när flera av behandlarna berättar om ungdomar som långt efter 

sin placering hör av sig. Återkopplingen som ungdomen gör kan vara för att förmedla en 

positiv livsväg men även för att be om råd och hjälp när något går fel. Det kan vara vid 

särskilda tillfällen som gör att de som bott på institutionen, vilka numera är vuxna hör av 

sig och frågar efter personal de kommer ihåg. De förmedlar en känsla av att placeringen 

medfört något gott. Behandlare 5 berättar följande om just den delen av jobbet, som är en 

anledning enligt flera av behandlarna, till varför många fortsätter inom yrket under många 

år. Det visar även hur viktigt det är för ungdomen med det förtroende som skapas mellan 

behandlare och ungdom.  

 

Det är när man jobbar vid högtider, framför allt, det är många som ringer 

som har bott här för många, många år sedan och frågar vilka som jobbar 

kvar. Dom vill prata och känner att dom har haft en god upplevelse av att ha 

bott här, även om dom kanske har  varit överjävliga i vissa situationer. (IP 5)  

  

Att arbeta med just ungdomar ser behandlarna som en utmaning som kan ge stora resultat, 

om än kanske inte direkt. De påtalar vikten av tid som något väsentligt i arbetet. Det måste 

få ta tid att göra en förändring och möjligheterna till den förändringen grundar sig i att 

skapa en relation och göra ungdomen delaktig i sin behandling. 

 

 

9 Resultatanalys 
Något som framkommer i studien är att tillitsfulla relationer skapar förutsättningen för 

ungdomens delaktighet i sin behandling. Det är därför viktigt att aktivt arbeta för att inleda 

och vårda en tillitsfull relation. Relationsbyggandet kan försvåras om ungdomen har flera 

negativa upplevelser av relationer med vuxna sedan tidigare. Bristande förtroende och 

pålitlighet är den negativa sidan av att en individ inte kan undgå att lära sig i alla aspekter 

av livet. Att hitta vägar för att förändra den lärdomen hos ungdomen är därför viktig. 

Behandlarens förmåga och kunskap för att bemöta ungdomen i lärprocessen kan ha en 

avgörande betydelse för att möjliggöra förändring i ungdomens syn på vuxna. Saknar 

behandlaren förmågan att skapa och vårda tillitsfulla relationer kan det leda till att 

ungdomen förstärker eller utvecklar en negativ kunskap om relationer med vuxna. I det 

sociokulturella perspektivet sker lärandet i relation till andra människor vilket innebär att 

människan inte kan undvika att lära sig i alla aspekter av de livssituationer som uppstår, 

kan det hos en del människor leda till att de lär sig mer om misslyckanden än framgång. 

Skapas det hos en individ en negativ känsla av misslyckande tidigt är det något som kan 

följa med in i vuxenlivet. För att skapa en förändring i lärandet hos den individen behöver 
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det ske en förändring i lärprocessen. Det innefattar inte bara individen utan även miljön 

som densamma befinner sig i (Burman 2014; Johansson 2012; Säljö, 2014). 

 

I studien framkommer det att kunna använda sig av det vardagliga i lärprocessen som att 

kunna använda sig av humor och stiga ur den profesionella rollen och bli mer personlig 

hjälper. Behandlaren kan bli en förebild och visa ett alternativt sätt att vara och agera på 

som är socialt accepterat av samhället. Den kunskapen som behandlaren förmedlar i de 

situationerna kan vara gränssättning eller hur man hanterar sociala situationer som 

uppstår i vardagen. Att använda sig av det naturliga lärande som sker i alla situationer 

kan skapa en gemensam utgångspunkt när den unge och behandlare möts. Lärandet sker 

inte ensidigt utan även behandlaren ingår i lärprocessen. Ungdomen lämnar även 

information om sig själv som kan implementeras med den tidigare erfarenhet och kunskap 

som behandlaren har samlat på sig. Det skapar en ny förutsättning för den unge att med 

stöd och hjälp från behandlaren klara av situationer eller problem som kanske tidigare 

ansetts som omöjliga att hantera på egen hand. Det förklaras som att ungdomen befinner 

sig i den proximala utvecklingszonen där den tidigare uppnådda kompetensen integreras 

med kunskap från någon annan och skapar den unges framtida kompetens (Säljö, 2014). 

 

Respondenterna belyser vikten av att tro på ungdomens förmåga till förändring som en 

del i behandlingen. De berättar vidare att ungdomarna vill möta de positiva förväntningar 

som behandlaren har om det finns en tillitsfull relation mellan den unge och behandlaren. 

Att arbeta aktivt för att bygga den relationen blir då viktigt ur den aspekten. Behandlarna 

beskriver att många ungdomar har haft negativa förväntningar på sig och de har levt upp 

till att vara värst istället då det har förväntats av dem. Negativa förväntningar påverkar 

och kan ge en effekt som påverkar den unge negativt om behandlaren inte har kunskap 

eller tro på att en förändring är möjlig. Det kan kopplas till pygmalioneffekten som 

beskriver hur någons positiva förväntningar kan öka prestationen hos någon annan 

(Burman, 2014; Jenner, 2004; Johansson, 2012).  

 

I resultatet belyser vi den tillitsfulla relationens betydelse för delaktighetens möjlighet. 

Genom att studera hur delaktighet eftersträvas ur behandlarens perspektiv kan en del 

frågor besvaras. Dock blir det en ensidig vinkel då det inte möjliggörs ett 

ungdomasperspektiv i den här uppgiften. Här kan även kritik riktas mot att det i den 

sociokulturella teorin inte tas med att det alltid föreligger en viss ojämlikhet i 

maktförhållandet som råder mellan den unge och behandlaren. Det är alltid svårt att helt 

bortse från att det är en som har makten och kan välja hur mycket den som behandlaren 

arbetar för att jämna ut den maktskillnad som finns. Kan behandlaren och den unge med 

hjälp av den arbetsallians som byggs upp använda de medierande verktyg som finns 

tillgängliga och därmed  skapa intresse för den insats som anses lämplig, bör det öka 

förutsättningar för ungdomens delaktighet (Säljö, 2014). Går det att fråga behandlarna 

om ungdomarnas delaktighet, eller är det en fråga bara ungdomarna själva kan besvara?  

 

 

10 Avslutande  diskussion 
Följande avsnitt kommer att innehålla metoddiskussion och resultatdiskussion. I de 

avsnitten kommer val av metod diskuteras. I resultatdiskussionen problematiseras vårt 

syfte i förhållande till tidigare forskning och bakgrund. 
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10.1 Metoddiskussion 

Vi ansåg att semistrukturerade intervjuer skulle vara den bästa metoden i vår studie för 

att besvara vårt syfte och våra frågeställningar. Vi valde att använda oss av hermeneutisk 

forskningstradition som syftar till att försöka förstå mänskligt beteende. Därför valde vi 

att intervjua behandlare för att ta del av deras erfarenheter och upplevelser av ungdomars 

delaktighet i sin behandling (Bryman, 2011; Kvale & Brinkman, 2014). 
 

Då vi genomfört en studie på grundnivå har vi begränsats till att intervjua professionella 

och inte haft möjligheten att intervjua ungdomarna och hur de ser på sin möjlighet till 

delaktighet. Vi har i studien intervjuat respondenter som uppger en utbildningsbakgrund 

med kunskap inom centrala delar för att arbeta med ungdomar inom tvångsvård. Vi är 

medvetna om att resultatet skulle kunna se annorlunda ut med andra respondenter då 

upplevelser är subjektiva (Thurén, 2007). Resultatet blir därför inte generaliserbart. Vi är 

i efterhand medvetna om att studien belyser en något ensidig version av arbetet inom 

tvångsvården. Det då frågor om tvångsvårdens baksidor inte ställdes till behandlarna. 

Kritik kan därför riktas mot bristen i vår studie att belysa tvångsvårdens alla komplexa 

sidor (Bryman, 2011).  

 

Pilotstudien genomfördes enskilt utav en av oss i ett personligt möte. Då genomförandet 

skilde sig mot våra andra intervjuer medförde det att vi endast kunde använda den som 

en ungefärlig måttstock på vilka frågor som besvarade syftet med studien. Vi valde ut 

respondenter som vi ansåg bäst kunde svara på våra frågor. Vår tanke från början var att 

alla intervjupersoner skulle gå under samma yrkestitel behandlingsassistenter. Efter att vi 

mailat ut förfrågan om intervju till ansvariga vid SiS olika ungdomshem fick vi 

återkoppling från professionella med olika yrkestitlar. Vi valde därför att intervjua både 

behandlingsassistenter och behandlingssekreterare som arbetar med ungdomarna. Det 

gav oss en bredare bild och förståelse för arbetet med ungdomar inom tvångsvård 

(Bryman, 2011).  

 

Intervjuerna vi använde oss av i studien genomfördes av oss båda två över telefon. Vi 

upplevde att vi utvecklade vår intervjuteknik och bättre hittade våra roller som intervjuare 

under intervju processerna. Vid några tillfällen blev kommunikationen något otydlig över 

telefonen. Skulle vi valt att genomföra personliga intervjuer hade faktorer som bristande 

täckning inte haft någon påverkan. Bortfall uppstod då en av intervjupersonerna inte hade 

möjlighet till att genomföra intervjun på överenskommen dag och tid. Försök att boka ny 

tid gjordes med den intervjupersonen utan framgång. Efter ett antal försök att nå 

intervjupersonen via telefon och mail ansåg vi att vidare försök inte skulle göra någon 

skillnad, vi valde då att se det intervjutillfället som ett bortfall (Kvale & Brinkman, 

2014).   

 

Citaten som används från transkriberingarna valde vi att skriva om från talspråk till ett 

mer enhetligt skriftspråk. Det gjordes för att respondenterna inte skulle kunna identifieras 

genom deras unika sätt att uttrycka sig (Bryman, 2011; Vetenskapsrådet, 2017).  

 

 

10.2 Resultatdiskussion 

Vi har i vår studie valt att undersöka behandlares upplevelser och  erfarenheter av 

ungdomars delaktighet i utredning och behandling. I vår resultatdiskussion har vi valt att 

problematisera vårt syfte med hjälp av vår teoretiska utgångspunkt. Studiens resultat ställs 

mot tidigare forskning inom området. För att eftersträva en tydlig struktur i diskussionen 



  
 

23 

har vi valt att först förklara hur det i resultatet framkom att ungdomars delaktighet främjas 

av någon form av relation till behandlare. Därefter kommer de rubriker som använts i 

resultatet. 

 

 
10.2.1 Relation 

I resultatet framkommer det att ungdomars delaktighet främjas av någon form av relation 

till behandlare (Basic, 2018: Gideon, 2010: Jenner, 2010: Severinsson, 2010). Det 

framgår också att för att delaktighet ska vara möjlig behöver minst en av de fyra 

faktorerna, tydlighet, förståelse, förtroende , se individen, vara synlig i relationen. Därför 

kommer detta avsnittet fokusera på relation.  

 

Baserat på behandlarnas erfarenheter kan de bli en förebild för ungdomarna där de visar 

andra perspektiv på hur man kan identifiera sig. Genom att dela med sig av erfarenheter 

från sitt liv, kan de visa på att det finns fler väga att gå och att man som individ bär ett 

eget ansvar över de val man gör. För att komma till det stadiet krävs någon form av 

relation mellan behandlare och ungdom. Det socialpedagogiska perspektivet lyfter vikten 

av sociala relationer. Det är i relationerna lärandet sker och möjliggör för individen att ta 

del av ny kunskap som kan bidra till individens förändring (Vygotskij, 1986). Identitet är 

en social konstruktion som kan ändras och förändras utifrån den sociala kontext som 

individen befinner sig i. Det innebär att den identitet som ungdomen har med sig och 

identifierar sig med kan utvecklas och förändras under behandlingens gång (Basic, 2018).  

 

En av respondenterna beskriver hur hon använder humorn som en ingång för att skapa 

relationer till ungdomarna. Att humor är en faktor som används i relationsbyggandet 

framkommer  tydligt i resultatet. Alla ungdomar är unika och har olika förmågor att förstå 

humor. Det blir därför viktigt att förstå i vilka situationer samt hur humorn kan användas 

för att kunna skapa en positiv känsla för båda parter i en svår situation. Severinsson (2010) 

skriver också om humorns möjlighet att ibland kunna skämta även vid tuffa besked för 

att ta sig igenom situationen. 

 

Behandlarna beskriver att de är tydliga med att relationen som skapas till ungdomarna är 

professionell och att vänskapsrelationer har en annan grund och är mer jämnlik. Den 

professionella relationen som skapas kan vara tillitsfull men en viss maktskillnad kommer 

alltid att finnas. Relationsbyggande är en dubbelsidig skapelse. Både behandlaren och 

ungdomen investerar i relationen för att skapa en funktionell allians. Grunden i 

framgångsrik relation bygger på tillit och förståelse för individen. Om endast en av 

parterna i relationen arbetar för att bygga relationen, blir resultatet inte lika funktionellt 

som när båda gör en investering i relationsbyggandet (Basic, 2018; Severinsson, 2010).  

 

10.2.2 Tydlighet 

I resultatet framgår det att ungdomarna inte alltid förstår varför de är placerade på SiS. 

För att skapa möjlighet att förstå sin situation behöver behandlaren därför vara tydlig med 

att förklara orsakerna som lett fram till placeringen. Det behöver också bli tydligt vad den 

unge behöver arbeta med under placeringen för att förändra sin situation. Förväntningar 

på ungdomen förklaras tidigt i behandlingen. Många ungdomar beskrivs som okunniga 

om samhället och dess funktioner. Orsaken till varför det är så tillskrivs ofta bristande 

skolgång och/eller någon form av nedsättning i förmågan att tillgodogöra sig information. 

Jenner (2004) beskriver hur behandlarens bemötande och förhållningssätt när de 
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förmedlar information, som enligt många anses som baskunskap, skapar förutsättningar 

för hur relationen utvecklas. 

 

För att kunna skapa en känsla av delaktighet och motivation måste det tydligt framgå 

varför ungdomen har blivit placerad på institutionen. Informationen ska vara saklig och 

förmedlas en nivå så ungdomen kan ta till sig och skapa en förståelse av innebörden. 

Tydlighet är viktigt initialt för att skapa en förståelsegrund för ungdomen till varför en 

förändring behövs visar vårt resulatat. Jenner (2004) menar att höga förväntningar på 

ungdomen kan leda till ökade ansträngningar från ungdomen att vilja påbörja en 

förändringsprocess. Gideon (2010) menar att motivation skapas genom delaktighet och 

goda relationer. Ungdomen har inte ett ensamt ansvar i motivationsarbetet, utan 

behandlarens uppdrag är att arbeta med ungdomen för att skapa en vilja till förändring. 

En respondent vi intervjuade förklarade att om ungdomen inte är intresserad av att göra 

en förändring blir det svårt. Eftersom 80% av förändringsarbetet utgörs av ungdomens 

delaktighet och vad behandlaren vill endast utgör 20%. “Det går inte att göra en 

förändring om ungdomen inte vill” (IP 3). För att skapa motivation behöver behandlaren 

tydligt förmedla sin tilltro till den unges förmåga till förändring. Höga förväntningar på 

ungdomen kan därmed leda till ökade ansträngningar från ungdomen i dennes 

förändringsprocess (Jenner, 2004). Pygmalioneffekten innebär att någon annans positiva 

förväntningar kan leda till att individens prestation matchar eller överträffar de 

förväntningar individen har på sin egen prestation. Det innebär att behandlarens 

förväntningar kan påverka både ungdomens delaktighet i sin behandling och dess utfall 

(Burman, 2014; Johansson, 2012). 

 

10.2.3 Förmåga 

I vårt resultat lyfts både individens förmåga att förstå hur samhället fungerar i relation till 

respondenternas förmåga att förmedla den  kunskap som saknas hos ungdomarna som 

viktiga delar. Bristen i ungdomens förståelse kan förklaras och speglas utifrån den sociala 

kontext och dess rådande normer. Då många av ungdomarna aldrig har varit i en god 

social miljö, kan en gynnsam miljö därmed bidra till att ungdomen kan se på sig själv och 

sin identitet med nya ögon. Då jaget är en social konstruktion kan det ändras beroende på 

vilken kontext individen befinner sig i (Basic, 2018). Lärandet sker i relation till andra 

människor och det är det sociala sammanhangets kunskap eller brist på kunskap som lärs 

in. Behandlarens uppdrag handlar då om att arbeta med att vidga ungdomens perspektiv 

och synsätt för att visa på alternativa val ungdomen kan göra. 

 

Det sociala och kulturella sammanhang som utgör det samhälle vi lever i formar 

förutsättningarna för vilka verktyg som kan användas i lärandet (Burman, 2014; 

Johansson, 2012; Säljö, 2014). Det är först när det uppstår en situation där olika kulturer 

ska samverka som det blir tydligt att det kulturella sammanhanget har en viktig del i 

människors utveckling och lärande. När det uppstår situationer där olika kulturella och 

sociala sammanhang ska verka tillsammans läggs vikten på att ta hänsyn till de skillnader 

som finns. Det kan tex vara vid vård av unga med olika sociala kontexter med sig som 

bristande kunskap om samhället uppbyggnad och normer. Genom att använda sig av de 

medierande verktyg som finns i sammanhanget som klienten befinner sig i skapas en 

miljö som kan öppna upp för de förutsättningar som tidigare kanske befunnit sig utom 

räckhåll för individen (Johansson, 2012). 

Det förklaras som att individen befinner sig i den proximala utvecklingszonen där den 

tidigare uppnådda kompetensen integreras med kunskap från någon annan och skapar 

individens framtida kompetens (Säljö, 2014). 
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Ibland kan individens förmågan till att förstå det sociala samhällets normer och regler 

försvåras om det finns en neuropsykiatrisk diagnos. Vårt resultat visar då på att man måste 

arbeta utifrån de förmågor som finns. Det blir då viktigt att möta ungdomen där den 

befinner sig och arbeta med de faktorer som är förändringsbara. En diagnos behöver inte 

vara orsaken till ett normbrytande beteende men kan vara en del i förklaring till varför 

den unge begår normbrott. Läggs fokus på att lära ungdomen hantera sin diagnos och 

situation skapas förutsättningar för en mer långvarig förändring vilket även Knight et al 

(2016) tar upp i sin studie från särskilda ungdomshem. 

 

10.2.4 Förtroende 

I resultatet beskrivs ungdomars tidigare relationer som destruktiva där många av 

relationerna präglats av psykisk ohälsa, missbruk och svek. För att förändra den bilden av 

hur en relation ska vara, arbetar behandlarna med att inge förtroende genom att vara 

konsekvent i sitt handlande och hålla det man lovar. På ett personligt vis delar de med sig 

av sina egna erfarenheter i samtal med ungdomarna. Allt i syfte att visa ungdomen att 

vuxna kan vara pålitliga där relationer kan berika och utveckla individen. Severinsson 

(2010) beskriver i sin avhandling hur relationer uppstår först när den professionella 

frångår sin behandlar roll, blir mer personlig och delar med sig av sina egna erfarenheter. 

 

Att använda sig av det naturliga lärande som sker i alla situationer kan skapa en 

gemensam utgångspunkt när ungdom och professionell möts. Lärandet sker inte ensidigt 

utan även den professionella ingår i lärprocessen. Klienten lämnar information om sig 

själv som kan implementeras med den tidigare erfarenhet och kunskap som den 

professionella har samlat på sig. Det skapar en ny förutsättning för individen att med stöd 

och hjälp från den professionella klara av situationer eller problem som kanske tidigare 

ansetts som omöjliga att hantera på egen hand  (Säljö, 2014). 

 

10.2.5 Att bli sedd 

Många av respondenterna i vår studie beskriver ungdomarna som individer som ingen har 

sett. De har inte blivit bekräftade för positiva saker de har gjort, utan tvärt om. De har inte 

blivit tillfrågade och har därför inte blivit lyssnade på. Respondenterna menar att det 

många gånger är orsaken till att individen har hamnat på SiS. Det blir konsekven av att 

ha levt ett helt liv utan att bli sedd. En respondent beskriver att hen visar en nyfikenhet 

till ungdomen och i början kan det räcka med att bara lyssna och låta den unge själv 

berätta om sitt liv och beskriva sin situation. Det beskrivs att som behandlare behöver 

man vara lyhörd och bemöta den unge där den är här och nu och skilja på den unge som 

individ och dess beteende. På så vis synliggörs individen och ungdomen kan hitta nya 

sidor hos sig själv. Det är ett sätt för behandlare att bygga en relation till den unge. Det 

möjliggör en individanpassad vård som gör ungdomen delaktig i sin behandling. Basic 

(2018) konstaterar att för att kunna möta individens behov krävs det att SiS som 

organisation behöver vara flexibel och anpassningsbar. Basic (2018) beskriver vidare hur 

den sociala interaktionen mellan människor kan bidra till att skapa större känsla av tillit 

och motivation. En gynnsam miljö och relation till behandlare kan bidra till att den unge 

ser sig själv på ett nytt sätt. Att se sig själv bortom den personen man var när 

omhändertagandet gjordes. Känner den unge en stark framtidstro kan det medföra en 

större vilja att vara delaktighet i sin behandling. 
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Att genom social interaktion möta andras förväntningar och med deras stöd och 

ambitioner höja sin prestation förklarar Johansson (2012) som den proximala 

utvecklingszonen. Människans potential för att lära sig handlar om dess förmåga att 

förändra sig. Därför kan en insats vid en behandlingsplan möta möjligheter eller hinder 

beroende på vilka professionella som finns i klientens närhet och vilken ny kunskap som 

kan tillföras i mötet. Då människan ständigt lär sig olika kunskaper och färdigheter kan 

en signifikant annan skapa en motivation och känsla av delaktighet i en insats som 

beslutats för individen även om individen initialt inte själv varit med om att välja den 

(Säljö, 2014).  

 

10.3 Slutsatser och implikationer  

I vår studie har vi utgått från studiens syfte att ta del av behandlares erfarenheter av 

ungdomars delaktighet i utredning och behandlingsprocesser. Vårt resultat visar att 

delaktighet bara är möjligt om det finns någon typ av relation mellan behandlaren och 

den unge. Det blir också tydligt att de olika faktorerna går in i varandra. Vilket har 

försvårat att urskilja vilka faktorer som har varit viktigast i sammanhanget.  För att kunna 

förstå ungdomen måste behandlaren se individen. Vilket innebär att behandlaren också 

kan anpassa krav och förväntningar till individens förmåga. Förtroende kan skapas 

genom flera olika faktorer. Tålamod, ärlighet och tydlighet har i vår studie visat sig ha 

betydelse i ett initialt skede av relationsbyggandet. 

 

Delaktighet främjas av tillitsfulla relationer. För att bygga relationer krävs det att 

behandlaren har kunskap om hur man bemöter den unge. Det framkom i en av våra 

intervjuer att behandlarna upplever att egna erfarenheter inte var tillräckligt för att bemöta 

ungdomarna med den problematik som finns. Adekvat utbildning för att kunna möta 

ungdomarna där de befinner sig och skapa förutsättningar för att bygga tillitsfulla 

relationer ansågs som viktigt. Flertalet av respondenterna uppgav gedigna 

utbildningsbakgrunder inom områden som främjar möjligheten till professionellt 

bemötande mot ungdomarna. Finns det brister i kunskapen kan det skapa negativa 

lärdomar som upprepar den unges tidigare erfarenheter av destruktiva relationer till 

vuxna.  Destruktiva relationer eller okunskapen i att skapa relationer hindrar möjligheten 

till delaktighet.  

 

Sammanfattningsvis visar resultatet att relationen till behandlaren möjliggör den unges 

delaktighet i sin behandling. Det är behandlarens ansvar att skapa förutsättningarna för 

en relation. Ungdomarna som vårdas på SiS boenden har beskrivits av (Bečević et al., 

2018) som samhällets mest utsatta och har många gånger upplevt och formats av social 

utsatthet i form av psykisk ohälsa, missbruk, bristande omsorg, destruktiva relationer, 

krig och många andra former av negativa upplevelse. SiS beskrivs vara alternativet när 

inget annat har fungerat (Enell & Vogel, 2018). Därför är det viktigt att ungdomarna får 

möta behandlare som har kunskapen att bemöta den unge där den befinner sig och har ett 

förhållningssätt och en tro på att den unge har förmågan att förändras och överföra den 

framtidstron till den unge. Det är först då den unge också kan skapa en framtidstro. Som 

behandlare behöver man vara inlyssnande och lyhörd och fokusera på de faktorerna som 

är förändringsbara hos den unge. Kunna se framsteg hos individen, stora som små och 

fokusera på att berömma socialt accepterat beteende än på att kritisera normbrytande 

beteenden. Självklart är det ingen lätt uppgift att som behandlare tvingas bygga en 

relationer med ungdomar som inte alltid vill eller har förmågan att vara i en relation. Det 

ingår dock i den professionella rollen att skapa trygghet för den unge och att aldrig ge 

upp. Det ställer också krav på att det finns möjligheter och resurser för att behandlaren 
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ska kunna genomföra det arbetet. Behovet finns för att göra den unge delaktig i sin 

behandling och förändringsprocess. 

 

Att arbeta aktivt på arbetsplatsen med att utöka personalens kompetenser för att möta de 

behov som finns hos ungdomarna är viktigt. Det kan vara inom områden som exempelvis 

bemötande, samtalsmetodik och andra verktyg som behövs för att möta behoven som 

finns inom ungdomsvården. Det kan ske genom externa utbildningar men även genom 

kompetensförsörjning inom arbetsplatsen med egna internutbildningar. Det behövs högre 

löner och en ökad status för yrket för att få kompetenta individer att söka tjänster inom 

SiS. Eftersom det är utsatta och sårbara ungdomar med stor problematik som befinner sig 

på de särskilda ungdomshemmen är det samhällets ansvar att ge de ungdomarna de bästa 

förusättningarna för att kunna påbörja en förändring. 

 

 

10.4 Förslag till vidare forskning 

Det framkommer i vår studie att flera behandlare upplever att lågbegåvning är något man ser mer 

utav bland ungdomarna än tidigare. Beror det på att det finns bättre bedömningsinstrument som 

gör det tydligare om en ungdom har en lågbegåvning, kan det vara en följd av ett missbruk eller 

finns det andra förklaringar? Vi anser att det vore intressant att forska vidare på hur behandling 

kan utformas för de ungdomarna utifrån deras förutsättningar och behov?  Vidare skullle det vara 

intrressant att forska vidare på hur ungdomar ser på sin delaktighet i behandlingen. Stämmer det 

överrens med hur behandlarna upplever ungdomarnas delaktighet eller finns det stora skillnader. 

Det är en aktuell fråga, då det går att diskutera om någon annan än ungdomen kan avgöra hur 

delaktig en ungdom är i sin behandling. 
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12 Bilagor 
 

 

12.1 Bilaga A Intervjuguide 

Ställda frågor under intervjuerna har utgått ifrån intervjuguiden. Samtliga frågor 

besvarades av respondenterna under varje intervjutillfälle även om inte alla frågor 

ställdes. 

 

Behandlingspersonalens erfarenhet/kompetens 

Berätta om din bakgrund, utbildning, arbetslivserfarenhet? 

Hur länge har du arbetat här? 

Varför valde du att arbeta där? 

Har du arbetat på liknande arbetsplatser, finns det någon skillnad i arbetet? 

Beskriv arbetsplatsen med dina ord? 

Hur beskriver du förväntningarna du hade innan du började arbeta där du är nu? 

Fanns det skillnader mot det praktiska arbetet, och i så fall på vilket sätt? 

Beskriv dina arbetsuppgifter? 

Vad betyder delaktighet för dig i ditt arbete med ungdomar? 

 

Behandlingspersonalens erfarenheter av ungdomarna i behandling. 

Beskriv ungdomarna du möter i ditt dagliga arbete som behandlingsassistent 

Kan du beskriva förloppet när en ungdom placeras hos er? 

Om du tänker tillbaka på någon av de ungdomar du mött skulle du kunna berätta om din 

upplevelse av den första kontakten med den ungdomen? 

Finns det faktorer som kan påverka din uppfattning av ungdomen? 

Berätta hur du arbetar för att skapa en relation med en ungdom? 

Hur beskriver du relationen mellan dig och ungdomarna? 

 

Delaktighet 

Hur gör du för att inkludera både dig och ungdomen i dennes förändringsprocess?? 

Hur arbetar du för att göra ungdomen delaktig i valet av insats? 

Beskriv din upplevelse av hur ungdomen kan reagerar på besked om insats? 

Beskriv hur du arbetar för att få ungdomen delaktig i sin behandling? 

Finns det faktorer som kan påverka att delaktighet upplevs positiv 

eller negativ, Finns det några konkreta exempel? 

Skulle du kunna berätta om något konkret tillfälle när delaktighet har uppnåtts i 

förändringsarbetet? 

Skulle du kunna berätta om någon gång när målet att göra eleven delaktig i 

behandlingsarbetet försvårat det? Konkret 

 

Verksamheten/Organisationen 

Kan du beskriva hur man arbetar i organisationen? 

Hur arbetar ni i arbetsgruppen? 

Hur påverkar organisatoriska förutsättningar som tex styrdokument och lagar arbetet 

med att göra ungdomen delaktig? 

 

 

Slutord 

Vad är det svårast med att att arbeta tillsammans med ungdomarna? 

Vad är det bästa med att arbeta tillsammans med ungdomarna? 



  
 

II 

Finns det något som du upplever att vi missat att fråga om som du känner är viktigt att 

ha med? Det kan vara bra för oss att veta och vi kan ha nytta av det både i kommande 

intervjuer och i vårt fortsatta skrivande av uppsatsen. 

Stort tack för att du hade möjlighet att ställa upp på den här intervjun, det är en viktig 

del i vårt uppsatsarbete. 

  



  
 

III 

12.2 Bilaga B Missiv 

Förfrågan om medverkan i C-uppsats 
 

Hej! 

 

Vi är två studenter som läser inom programmet ”Pedagogik, inriktning ungdoms- och 

missbruksvård” 180 p, vid Linnéuniversitetet, Växjö. Vi kontaktar er med anledning av 

den C-uppsats vi planerar att skriva och där vårt intresse rör delaktighet vid behandling. 

När det gäller detta anser vi att er kunskap /erfarenhet skulle vara mycket intressant att 

få ta del av. För att få göra detta vill vi gärna intervjua en behandlingsassistent som 

arbetar med ungdomar och behandling. Det för att ta del av deras erfarenheter av hur 

delaktighet är en del av deras arbete. Vi beräknar att intervjun kommer ta runt 60 

minuter att genomföra. Då vi vill skapa en bredd i vår empiri  vill vi gärna intervjua 

personer som är geografiskt utspridda och därför föreslår vi att intervjuerna sker via 

telefon snarast möjligt. 

 

 

I vårt uppsatsarbete har vi handledning av en lärare med stor erfarenhet av uppsatsarbete 

och som har lägst magisterexamen. Kursansvarig som har det yttersta ansvaret har 

doktorsexamen – vilket också examinatorerna har.  Detta kan ses som en 

kvalitetsgaranti, både vad det gäller uppsatsens innehåll och etiska aspekter. 

 

 

Om det uppstår frågor som berör intervjun eller ditt deltagande kontakta oss eller 

kursansvarig.  

 

 

 

Vi ser fram emot att ta del av dina erfarenheter, Tack på förhand!  

 

 

Med vänliga hälsningar  

 

 

Malin Guldbrand & Louise Sandqvist 

 

 

 

 

Kontaktuppgifter  

Malin Guldbrand: mg222mq@student.lnu.se 070-37XXXXX 

Louise Sandqvist: ls223fb@student.lnu.se 070-22XXXXX 

Handledare: Marita Pekkanen marita.pekkanen@lnu.se 072-59XXXXX  

Kursansvarig: Mats Anderberg mats.anderberg@lnu.se 0470-70XXXX 
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IV 

Etiska riktlinjer 
Missiv till deltagare i studien om delaktighet i behandling 

Inom all samhällsvetenskaplig forskning finns det etiska riktlinjer. De vi använder oss av 

är de som presenterats av Vetenskapsrådet. För att göra allt vi kan för att ditt deltagande 

i vår studie ska vara etiskt riktigt vill vi visa dig dessa riktlinjer och hur vi ser på dem. 

 

Informationskravet – innebär att du som deltagare ska vara fullt införstådd med studiens 

syfte och tekniken för datainsamling. Det innebär också att du ska veta vilka vi är, vilken 

utbildning vi tillhör och var du kan nå oss. Dessutom innebär det att du ska veta att ditt 

deltagande är helt frivilligt och att du när som helst kan bestämma dig för att inte delta 

längre. 

 

Samtyckeskravet – innebär att allt ditt deltagande bygger på ditt samtycke. Är det något 

du inte gillar så diskuterar vi det och finner nya alternativ. Du har även rätt till att avsluta 

ditt deltagande i studien fram tills att intervjun är genomförd. 

 

Konfidentialitetskravet – innebär att ingen, förutom vi, kommer att kunna förstå att det 

är just du som deltagit i studien och delgett oss dina erfarenheter. 

 

Nyttjandekravet – innebär att du ska vara helt införstådd i vad studien/ uppsatsen 

kommer att användas till. Dessutom har du rätt att läsa det färdiga resultatet innan det 

publiceras. Du kommer att få ett exemplar av uppsatsen om du vill. 

Vi hoppas att du med detta känner dig lugn och är motiverad att delta i vår studie. För oss 

är det särskilt viktigt att du vill dela med dig av dina erfarenheter till oss - då det är just 

dem vi intresserar oss för. 

 

 

 

 

 

Med Vänliga Hälsningar 
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