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Syftet med studien var att få kunskap om behandlare resonerar kring 

sitt arbete med ungdomar i ett drogmissbruk samt hur detta kan 

förstås som en pedagogisk praktik. Metodologiska utgångspunkten 

i studien utgick från en hermeneutisk kvalitativ ansats med 

halvstrukturerade intervjuer. Intervjuer genomfördes med fem olika 

behandlare på fyra HVB-hem på olika platser i Sverige. Med stöd 

av det relationella perspektivet har resultatet analyserats. Resultatet 

visade att respondenterna beskrev att de arbetade med relation, 

motivation och delaktighet samt att vara trygga och stabila vuxna 

till ungdomarna. Slutsatsen av studien tyder på att det är relationen 

och inte insatserna som är det viktigaste i behandlingen av 

ungdomar med drogmissbruk. Behandlingsarbete kan förstås som 

en pedagogisk praktik i och med att behandlarna utför ett 

förändringsarbete med ungdomarna genom att vara delaktiga 

tillsammans i en ömsesidig relationsprocess och använda 

målmedvetna beteenden som syftar till att stimulera ungdomarna till 

att delta i denna relationsprocess. 

  



   

 

   

 

 

 

ABSTRACT 
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The aim of the study was how practitioners' reason about their work 

with adolescents with drug abuse and how this can be understood as 

an educational practice. The methodological starting point in the 

study was based on a hermeneutic qualitative approach with semi-

structured interviews. Interviews were conducted with five different 

therapists at four HVB homes in different places in Sweden. Based 

on the relational perspective, the result has been analyzed. The 

results showed that the respondents described that they worked with 

relationship, motivation and participation as well as being safe and 

stable adults for the adolescents. The conclusion of the study 

indicates it is the relationship and not the program’s treatment that 

is the most important when treating adolescents with drug abuse. 

Treatment work can be understood as a pedagogical practice as the 

practitioners carry out a change work with the adolescents. This by 

participating together in a mutal relationship process and using 

purposeful behaviors aimed at stimulating the adolescents to 

participate in this relationship process.  
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Vet du vem han är.  
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INTRODUKTION  
Syftet med denna studie är att få kunskap om hur behandlare resonerar kring sitt arbete 

med ungdomar i ett drogmissbruk, samt hur detta kan förstås som en pedagogisk praktik. 

Drogmissbruk hos ungdomar är ett växande problem. SVT Nyheters kartläggning från 

2017 visar att dubbelt så många ungdomar vårdas för ett narkotikamissbruk nu jämfört 

med för 10 år sen och att droganvändandet kryper ner i åldrarna på många håll i landet 

(Olsson Rahlen, 2017). I Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård och stöd vid 

missbruk och beroende (2019) framgår det att många människors missbruks- och 

beroendeproblem startar eller grundläggs i ungdomsåren. Hos en majoritet av dessa 

ungdomar som utvecklat ett missbruk eller beroende så kvarstår dessa problem ofta i 

vuxen ålder, trots att många av dessa ungdomar har haft omfattande insatser (a.a). Det 

påpekas i Missbruksutredningen från 2011 att den svenska forskningen om ungdomar och 

missbruk är begränsad (Anderberg & Dahlberg, 2014). En annan forskningsstudie 

genomförd i Sverige visar på att behandlingsinsatser inte har någon bra effekt på 

ungdomars missbruk utan majoriteten av ungdomarna som hade ett missbruk vid studiens 

början, hade ett missbruk även 5 år senare (Hodgins, Lövenhag, Rehn & Nilsson, 2014). 

För att ungdomars missbruk, trots omfattande insatser, inte ska kvarstå i vuxen ålder avser 

vi med vår studie att få kunskap om hur behandlare resonerar kring sitt arbete med 

ungdomar som är i ett drogmissbruk. Vi avser också att få kunskap om hur 

behandlingsarbete med ungdomar kan förstås som en pedagogisk praktik. Studien 

grundar sig i ett intresse att förstå hur vår pedagogiska utbildning kan lyftas fram i våra 

yrken inom socialt arbete.  

Bakgrund  

En studie som Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN (2018a), 

genomfört visar att 4,2% av befolkningen använder minst ett narkotikaklassat preparat 

och en ökning har skett i användandet. Från 2013 till 2017 har cannabisanvändningen 

ökat från 2,5 till 3,6%, kokainanvändningen har ökat från 0,5 till 0,9% och användningen 

av ecstasy ökade från 0,4 till 0,7%. När det gäller ungdomar visar en studie från CAN 

(2018b) att 6% av flickorna och 8% av pojkarna i årskurs 9 någon gång har använt 

narkotika, ett värde som är något högre än året innan. I årskurs 2 i gymnasiet visade det 

sig att 14% av flickorna och 17% av pojkarna har använt narkotika. Trots att 

narkotikaerfarenheten varit relativt stabil under de senaste 10 åren, visar utvecklingen på 

en viss ökning bland de ungdomar som använt narkotika. Man vet också att en debut av 

narkotika och andra droger innan 15 års ålder är en av de allvarligaste prognostiska 

indikationerna för framtida skadligt bruk av dessa (Kadesjö, 2008). Det finns studier som 

har identifierat att en tidig debut av användande av alkohol- eller narkotika är en stark 

prediktor för missbruksproblem i framtiden (Anderberg & Dahlberg, 2014). Andra studier 

visar på att missbruk hos ungdomar förknippas med ökade risker för psykiska och fysiska 

störningar, kriminalitet, fattigdom och för tidig död (Hodgins, et al., 2014). I Anderberg 

och Dahlbergs (2014) studie fann de att en stor del av ungdomar som har missbruks-

problem har erfarenheter av en uppväxt där missbruk, våld och psykiska problem har 

funnits inom familjen. De fann även att en stor del av ungdomarna hade haft omfattande 

problem med sin skolgång, vilket är en betydelsefull riskfaktor för fortsatta problem. 
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Historiskt perspektiv och HVB-hem idag 

Under den större delen av 1900-talet tog socialpedagogiken ett avstamp i en fostrans-

aspekt, där samhällets företrädare skulle överta föräldrafunktionen vid de tillfällen 

föräldrarna inte ansågs att klara av det. Barnen till dessa föräldrar placerades ofta på 

sociala institutioner under sin uppväxt. På dessa institutioner bodde barnen i sovsalar med 

upp till tolv andra barn och i bästa fall en anställd. Senare förändrades detta till färre barn 

och fler anställda, samtidigt som institutionerna organiserades om till familjeavdelningar 

(Cederlund & Berglund, 2017). 

Under 1930–1940 introducerades behandlingsbegreppet i linje med den allt mer 

medicinska orienteringen. Det medicinska perspektivet blev dock utkonkurrerat av det 

psykodynamiska perspektivet, där tidiga upplevelser i barndomen dominerade 

behandlingsdiskursen (a.a). Under slutet på 1900-talet dominerade istället den system-

teoretiska förståelseramen. Detta synsätt satte istället fokus på betydelsen av relationer, 

och särskilt relationen till familjen och föräldrarnas delaktighet i barnets livssituation. 

Detta ledde fram till att institutionsplaceringar för barn kunde kombineras med stöd i 

hemmet och den personal från institutionen som hade en nära relation till barnet även 

kunde bli ett stöd i barnets hem (a.a).  

De droginstitutioner som startades under 1970- och 1980-talet var verksamheter med en 

mycket tydlig pedagogisk framtoning som var inspirerade av John Deweys teori “learning 

by doing”. Här fick vardagssituationer för lärande och delaktighet stort utrymme i 

klientens eget förändringsarbete. Dessa terapeutiska struktureringar visade sig innehålla 

pedagogiska inslag som även var relevanta för ungdomar med drogproblematik. Genom 

goda möten mellan behandlare och klient kunde positiva förändringsprocesser skapas för 

ungdomen (a.a).  

När socialtjänstreformen trädde i kraft 1980 innebar det förändringar på flera plan på den 

gamla institutionsstrukturen och HVB-begreppet infördes (Sallnäs, 2000). HVB-hem, 

Hem för vård eller boende, är ett yrkesmässigt drivet hem inom Socialtjänsten. HVB är 

en beteckning som gäller för en rad olika slags institutioner. Dessa varierar med avseende 

på driftsform, arbetsmetoder, rättsliga ramar och målgrupp. Gemensamt är att de tar emot 

enskilda för vård eller behandling i förening med ett boende (SKL, 2018). Det finns en 

skiljelinje mellan HVB-hem och de särskilda ungdomshemmen som Statens institutions-

styrelse (SIS) har ansvar för. Vid de särskilda ungdomshemmen har personalen rätt att 

under vissa förutsättningar använda tvångsåtgärder.  Placeringen på ett HVB-hem kan ske 

med stöd av Socialtjänstlagen (SoL) eller Lagen med särskilda bestämmelser om vård av 

unga (LVU) (a,a).  

HVB-hem idag bedriver dygnet runt-vård och används för ungdomar som behöver mer 

kvalificerad vård än vad de kan få på ett familjehem (Sallnäs, 2000). Enligt 3 kap. 3 § 

Socialtjänstförordningen (SoF, 2001:397) framgår det att HVB-hem ska bygga på 

förtroende, samarbete med den enskilde och utformas så att vistelsen upplevs som 

meningsfull. Insatserna ska anpassas till den enskildes individuella behov och 

förutsättningar samt att den enskildes integritet ska respekteras. 

Behandling  

Kriminellt- och antisocialt beteende samt missbruksproblematik är beteendeproblem som 

i regel kan vara svåra att förändra. Beteendet medför problem för ungdomarna och deras 
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familjer men även för samhället (Andreassen, 2003). För dessa ungdomar är 

institutionsplacering den vanligaste åtgärden. Bristande och dåliga resultat av 

behandlingsinsatser har uppmärksammats vid flera tillfällen och har blivit ett problem 

inom intuitionsforskning (a.a). Andreassen (2003) menar att vissa ungdomar uppnår en 

beteendeförbättring under behandlingen, men att problemen ofta återkommer efter att 

ungdomarna har skrivits ut. Omkring 30–50% av ungdomarna lämnar även behandlingen 

före planerad tid och uppnår därför inte behandlingsmålen.  

För att förhindra att ungdomarna avbryter behandlingen och för att uppnå behandlings-

målen, menar Andreassen (2003) att behandlingen kan utgå från en modell som fokuserar 

på vikten av att bygga upp goda relationer mellan ungdomar och anställda. Relationen 

mellan ungdomarna och de anställda är viktigt för att kunna förstärka önskvärda 

beteenden och kunna ge kritik för mindre önskvärda. För att skapa goda relationer menar 

Andreassen (2003) att det är viktigt med en intensiv samvaro med ungdomen, att man 

visar intresse för dem, hjälper dem med saker som ungdomen anser vara viktiga och hela 

tiden försöka skapa en god stämning.  

Cederlund och Berglund (2017) lyfter fram att valen av insatser vid behandling inte har 

den avgörande betydelsen för utfallet i det relationsorienterade perspektivet. De menar 

att det istället finns faktorer som motivation, förväntningar, vilja och det mellanmänskliga 

mötet som borde ges mer uppmärksamhet när det handlar om att mäta positiva effekter 

av utfallet. Vidare menar de att i evidensbaserad forskning så är det enklare att mäta 

manualbaserade behandlingsformer då dessa innehåller vissa kontrollerbara variabler och 

det går att använda sig av randomiserade och kontrollerade studier som gör att dessa kan 

framhållas som konkreta insatser (a.a). Cederlund och Berglund (2017) menar att jakten 

på att hitta de bästa behandlingsmetoderna kan göra att det finns en risk att de 

mellanmänskliga faktorerna förbises. Vidare menar Cederlund och Berglund (2017) att 

en känslomässig uppmärksamhet påverkar motivation, inställning och den positiva 

förändringsprocessen på ett avgörande sätt. Bemötandet av ungdomen i en behandlings-

situation fungerar som bäst när den har en personlig karaktär. Relationen mellan 

behandlare och ungdom är därför mycket viktigt för att insatserna ska fungera (a.a). I den 

bästa av världar så menar Cederlund och Berglund (2017) att metodval, relationsarbete 

och motivationsarbete skulle vara svåra att urskilja från varandra då dessa i denna värld 

hade varit så naturligt sammanflätade i bemötande att de inte går att separera från 

varandra. Vidare menar de även att det bästa är en behandlare som är flexibel och kan 

matcha rätt insats vid rätt tillfälle vilket gör att klienten de har kan känna sig både sedd 

och bekräftad. 

Det finns många likheter i samspelet mellan lärare och elev och de processer som sker i 

samspelet mellan behandlare och klient. Skolforskningen kan därför användas utanför 

skolans värld. Pedagogiken får en vidare innebörd än uppfostran och undervisning, de 

handlar också om utveckling och förändring där de pedagogiska frågeställningarna kan 

vara aktuella i flera olika sammanhang, där individens lärande, sociala och kulturella 

integrationsprocesser ger sig till känna (Jenner, 2004). Det är naturligtvis stora skillnader 

i att lära sig ett nytt språk eller matematik än att lära sig leva ett liv utan narkotika, men 

det finns också avgörande likheter om man främst betraktar relationen och det som 

utspelar sig mellan inblandade parter. I båda fall så handlar det om att sträva efter att 

kunna uppnå ett bestämt mål, att parterna ska tolka varandras beteende och att man har 

förväntningar på varandra. Det finns även likheter mellan att få ett återfall och att ha 

misslyckats på ett prov, båda sakerna väcker tankar kring framgång och misslyckande. 
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Stöd av pedagoger som arbetar med behandling har positiva effekter. De kan stödja 

ungdomarna genom att stärka deras självkänsla och uppmuntra dem till att lyckas (a.a).  

Vidare menar Jenner (2004) att motivation är ett centralt begrepp i allt pedagogiskt arbete, 

där det får särskild tyngd i behandlingssammanhang. Hur kan man motivera till 

förändringar i ungdomars liv, allra helst när de själva är “omotiverade”? Motivation är 

alltså i första hand inte något som har med egenskaper eller om att ha eller inte ha en vilja 

utan det handlar om vilket bemötandet som klienten får (a.a). Ett motivationsarbete 

förutsätter att pedagogen har en positiv syn på sina klienter och även har en öppen och 

lyssnade hållning, det krävs att det inte finns förutfattade meningar och att pedagogen 

förmår att öppet och kritiskt kunna reflektera över sitt arbete (a.a). Pedagogik handlar om 

utveckling och förändring och hur människor kan bli delaktiga i sitt eget liv. Jenner (2004) 

menar att ingen blir delaktig av sig själv, utan delaktigheten sker i dialog och samspel 

med andra. Motivationsarbete, delaktighet och relationen mellan behandlare och klient är 

således viktiga faktorer för behandlingen av missbruk. 

Jenner (2004) menar att det finns en relativt stor enighet om att kommunikation är en av 

de centrala delarna i pedagogiskt handlande. Mötet mellan människor är något som 

alltmer framstår som det mest betydelsefulla i socialt arbete och här kan det relationella 

kunskapsfältet bidra till att skapa förståelse för relationens och samspelets betydelse 

(Cederlund & Berglund, 2017).  I centrum för det pedagogiska mötet finns pedagogen 

och en eller flera klienter, mötet påverkas av den relation som pedagog och klient har i 

många avseenden, bland annat av vilka förväntningar som pedagogen har och den tilltro 

och tillit som utvecklas mellan klient och pedagog (Jenner, 2004). Varje möte är unikt, 

då en människa aldrig är identisk med andra och heller inte identisk med den som den 

själv varit eller kommer att bli (Aspelin & Johansson, 2017). Relationen mellan lärare 

och elev kan beskrivas som vändpunktsprocesser hos unga med problematiska livsstilar. 

Relationen kan ha avgörande inflytande på ungdomars förändringsprocesser och påverka 

ambition, värderingar, motivation och därmed den långsiktiga friskprocessen (Cederlund 

& Berglund, 2017). Det finns studier som visar på att en stödjande relation är väsentlig 

för ungdomars prestationer, sociala utveckling, välmående och motivation (Aspelin & 

Johansson, 2017).  

Relationell pedagogik baseras på en föreställning om att relationer är grundläggande för 

den mänskliga existensen samt att utbildning, undervisning och lärande är relations-

processer (Aspelin & Johansson, 2017). Vardagliga relationer och professionella 

relationer skiljer sig från varandra, pedagogen har ett övertag som grundar sig bland annat 

i en formell och informell maktposition. Det blir därför inte en jämbördig relation och det 

är därför viktigt att klientens beroendeposition inte stärks. Det är även pedagogens uppgift 

att förstå sin klient och inte klientens uppgift att försöka förstå pedagogen (Jenner, 2004). 

Relationen har en mycket stor betydelse för att de metoder som används ska vara 

verkningsfulla (Cederlund & Berglund, 2017). Grunden i det pedagogiska mötet är den 

relation som finns mellan pedagogen och klienten. Den som bär ansvaret för att den 

relation som skapas är fruktbar är pedagogen själv och det är något som etableras redan 

vid det första mötet mellan pedagog och klient. Ett gott bemötande är därför basen för ett 

motivationsarbete. Det viktiga är inte att man blir sedd för det blir man som klient, utan 

det som är avgörande är hur man blir sedd (Jenner, 2004). Känslomässig uppmärksamhet 

är något som både direkt och på ett avgörande sätt påverkar motivationen, inställningen 

och i längden också den positiva förändringsprocess som klienten genomgår (Cederlund 

& Berglund, 2017). Det krävs dock en god självkännedom där det i praktiken handlar om 
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att hantera sina egna känslor och behov så att de inte styr kontakten med klienten eller att 

de styr de överväganden som görs om denne (Jenner, 2004). 

Cederlund och Berglund (2017) menar att det finns skäl till att fundera över pedagogikens 

roll i det sociala arbetet. De menar att pedagogiken finns där men att den kanske ses som 

så självklar att pedagogiska inslag blir osynliga i de metoder och förhållningssätt som 

diskuteras i det sociala arbetet. Vidare menar de att det pedagogiska i det socialt arbete är 

förknippat med människors förändringar av sin livssituation, då det som utmärker 

pedagogiken är hur förändringsarbetet utförs så att det blir ett stöd för den som behöver 

(a.a). Befintlig forskning om institutionsbehandling av ungdomar ger inte några klara 

riktlinjer för att kunna utveckla systematiska behandlingsformer, vilket kan leda till att 

åtgärdsvalet för ungdomarna kan bli slumpartat och problemen kvarstår eller återkommer 

efter utskrivning (Andreassen, 2003). Denna studie vill försöka fylla luckan som finns 

genom att bidra med kunskap om hur behandlarna resonerar kring sitt arbete med 

ungdomar i missbruk men också undersöka hur behandling kan förstås som en pedagogisk 

praktik. Detta utifrån den relationella pedagogikens perspektiv som Aspelin och 

Johansson (2017) menar är ett relativt nytt och oetablerat forskningsfält.  

Begreppsförklaringar    

Ungdomar 

Begreppet ungdomar i denna studie följer den definition som socialstyrelsen publicerat i 

de nationella riktlinjerna för vård och stöd vid missbruk och beroende (2019). Ungdomar 

avser personer i åldrarna 12–18. I studierna som ligger till grund för de nationella 

riktlinjerna (2019) var deltagarna mellan 10–23 år och gällande omhändertagande enligt 

Lag (SFS 1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) gäller lagen 

även för den som är över 18 men ej fyllt 20 år. Därför kommer inte åldersspannet i denna 

studie strikt hållas till 12–18 år.  

Missbruk 

 I Socialtjänstlag (SFS 2001:453) (SoL) används begreppen missbruk och missbrukare, 

men det finns inte någon begreppsdefinition av vad begreppen innebär. Socialtjänsten gör 

i praktiken inte några diagnostiseringar och i socialstyrelsens (2019) nationella riktlinjer 

framgår att det finns flera olika termer och definitioner som används för personer som har 

ett problematiskt förhållande till alkohol eller andra droger, de olika termerna som 

används har olika betydelser beroende på verksamhet och yrkesgrupp. I denna studie 

kommer begreppen som används vara missbruk och beroende eftersom det stämmer 

samman med de begrepp som används i SoL (SFS 2001:453). 

Droger 

Begreppet droger kan inkludera många olika droger, både lagliga och olagliga. I denna 

studie handlar det om olovliga droger, alltså narkotikaklassade preparat. Narkotika är ett 

begrepp vars definition framgår i 8§ Narkotikastrafflag (SFS 1968:64): 

“Med narkotika förstås i denna lag läkemedel eller hälsofarliga varor med 

beroendeframkallande egenskaper eller euforiserande effekter eller varor som med 

lätthet kan omvandlas till varor med sådana egenskaper eller effekter och som 

    1. på sådan grund är föremål för kontroll enligt en internationell 

överenskommelse som Sverige har biträtt, eller 

    2. av regeringen har förklarats vara att anse som narkotika enligt lagen. Lag 

(1999:43)” (Narkotikastrafflag (SFS 1968:64)). 
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All narkotika är olaglig att använda, inneha, köpa eller sälja och framställa vilket framgår 

i Narkotikastrafflag (SFS 1968:64), undantaget är narkotikaklassade läkemedel som kan 

skivas ut av läkare, men även dessa är olagliga om de olovligt tas utan ordination eller 

om ordinationen överskrids. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet är att få kunskap om hur behandlare resonerar kring sitt arbete med ungdomar i ett 

drogmissbruk, samt hur detta kan förstås som en pedagogisk praktik. 

• Hur beskriver behandlare sitt arbete med ungdomar som behandlas för ett 

drogmissbruk?   

• Hur resonerar behandlare om vad det är i deras arbete som är betydelsefullt och 

gör skillnad för ungdomarna?  

• Hur kan behandlingsarbete förstås som en pedagogisk praktik? 

Tidigare forskning 

Behandlingsarbetet 

Tidigare forskning visar på att teorier om risk- och skyddsfaktorer är etablerade när det 

handlar om behandlingsinsatser för ungdomar. De riskfaktorer som finns hos individerna 

med drogmissbruk bör reduceras och skyddsfaktorerna stärkas för att uppnå en bra 

behandling menar Anderberg och Dahlberg (2014) i sin studie om Ungdomar med 

missbruksproblem. Syftet med deras artikel är att beskriva de ungdomar som får vård via 

Maria-mottagningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö. Anderberg och Dahlberg 

(2014) menar att det i stor utsträckning saknas kunskap om de ungdomar som kommer i 

kontakt med öppenvården i Sverige för ett alkohol- och narkotikaproblem. Förekomsten 

av skyddande faktorer ger fler positiva utgångspunkter i behandling. Att uppleva stöd och 

att fortfarande ha en samhällelig förankring som skolgång är skyddande faktorer som kan 

minska risken för framtida missbruk. Att ungdomarna engagerar sig i aktiviteter på 

fritiden ses också som en faktor för att minska missbruksproblem och uppnå en bra 

behandling, då ungdomarna får möjlighet att skapa prosociala kontakter (a.a). För att 

kunna göra en relevant behandlingsplanering och kunna uppnå ett bra behandlingsarbete 

är det viktigt att tidigt uppmärksamma vilka risk- och skyddsfaktorer som ungdomarna 

har (a.a). 

I Ekendahls (2011) studie Socialtjänst och missbruksvård: bot eller lindring? beskrivs och 

analyseras hur socialarbetare ger mening och legitimerar tvångsvård och underhålls-

behandling. Ekendahl (2011) vill lyfta fram aspekter som särskiljer eller förenar 

tvångsvård och underhållsbehandling, han menar att behandling inom missbruksvård står 

för förändring. Inom behandling kan fler olika insatser ingå, så länge som insatserna 

bidrar till att skapa nya tankar för att klienten ska handla på ett nytt sätt. I Ekbergs (2010) 

avhandling som handlar om vad unga i problem möter från samhällets sida och vilket 

lärande det mötet genererar, framgår det i resultatet att i synsättet på vilka insatser som är 

relevanta på samma fall kan se skilda ut mellan olika professioner. Detta kopplar Ekberg 

(2010) till att forskning kring fungerande insatser är bristfälliga även om hon menar att 

det finns kunskap som säger att insatser som grundar sig i samtal och relationer fungerar 

bättre än insatser som istället har en grund i att avskräcka och använda straffande medel. 

Även Lilja (2013) fann i resultatet av sin avhandling, Förtroendefulla relationer mellan 
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lärare och elev, att det inte går att nå de bästa förutsättningarna utan att det finns en 

relation. Hon menar att relationen inte räcker till total måluppfyllelse, men den relation 

som finns mellan eleverna och deras lärare är grundläggande för elevernas möjligheter 

att utvecklas.  

Begreppet relationer i tidigare forskning 

Någon som har haft stort inflytande inom svensk relationell pedagogik är Moira von 

Wright (2000), hennes avhandling Vad eller Vem? undersöker hur lärare kan skapa goda 

pedagogiska möten. I avhandlingen görs en åtskillnad mellan två perspektiv på utbildning 

där det ena är punktuellt och det andra relationellt, vilka är två radikalt olika pedagogiska 

förhållningssätt (Aspelin och Johansson, 2017).  von Wrights (2000) olika perspektiv 

handlar om “Vad” eller “Vem”, där Vad är synsättet i det punktuella och Vem i det 

relationella. Det punktuella perspektivet intresserar sig huvudsakligen för det 

utvecklingsbara som finns i eleven och inte för vemet. Detta eftersom det anses vara något 

som inte behöver blandas in i utbildningen av eleven. I detta perspektiv så behöver läraren 

bestämma vad eller var eleven är, eleven blir ett förutbestämt objekt. Läraren ser en 

individ men intresserar sig i första hand bara för vilka utvecklingsmöjligheter som eleven 

har och försöker satsa på dessa (a.a). Vid eventuella problem menar von Wright (2000) 

att frågan blir ”vad är ditt problem”. Eleven blir då identifierad med sitt problem och 

läraren i sin tur riktar uppmärksamheten mot vilka åtgärder som behövs. I det relationella 

perspektivet så är det elevens unika individualitet som uppmärksammas. Läraren ser inte 

eleven som ett vad utan som ett vem. Vem kan eleven vara, hur eleven gör, vad eleven 

tänkt göra och hur eleven uppfattar olika fenomen, eleven är i detta perspektiv ett 

oförutsägbart subjekt (a.a). Vidare menar von Wright (2000) att när läraren är intresserad 

av en elev genom det relationella perspektivet så finns inte svaret i denna människa utan 

svaren finns i relationen som uppstått mellan lärare och eleven i en gemensam handling.  

I Liljas (2013) studie framgår det att förtroende är ett villkor för människans gemen-

samma existens, vilket innebär att de möten som sker mellan människor innehåller en 

dimension av förtroende. Studiens resultat visar på att förtroendefulla relationer är 

mellanmänskliga, att relationerna är något som finns mellan människor.  Severinsson 

(2010) fann också i sin avhandling Unga i normalitetens gränsland: Undervisning och 

behandling i särskilda undervisningsgrupper och hem för vård och boende, att det är av 

vikt för behandlare att skapa en relation med ungdomarna i behandlingssammanhang, då 

skapandet av en relation leder till den tillit som är en förutsättning för ungdomarnas 

förtroende.  

Lilja (2013) menar att en förtroendefull relation delvis handlar om att läraren bryr sig om 

eleven, möter eleven som någon med individuella känslor, behov, mål och bekräftar 

eleven genom att lyssna och tro på elevens vilja och förmåga, vilket gör att det upplevs 

meningsfullt. Genom att göra detta tar lärare hänsyn till att elever är olika individer med 

olika förutsättningar. Vidare visar Lilja (2013) på att relationen måste etableras, fördjupas 

och bekräftas för att den ska hålla när den sätts på prov genom att eleverna gör motstånd. 

Läraren måste uppmuntra och ge återkoppling till eleven för det mål som de arbetar emot, 

då det kan vara en utmaning för vissa elever att fortsätta framåt för att kunna göra 

framsteg. Finns det ett förtroende mellan lärare och elev håller relationen för att testa 

gränser (a.a). Även Severinsson (2010) menar att ungdomar kan göra motstånd i 

behandlingssammanhang där ungdomen inte är enig med behandlaren, vilket sätter 
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relationen på prov, men även öppnar ett möte för förhandling och en möjlighet för 

behandlarna att möta ungdomen där den är.  

Vidare menar Severinsson (2010) att när de unga är svårmotiverade och svårkontaktade 

kan relationen som skapats användas för att nå fram till ungdomarna. I sampel med 

behandlarna kan relationen bidra med att ge ungdomarna möjlighet att skapa positiva 

bilder av sig själva. Relationen blir här ett arbetsredskap för behandlaren och ett medel 

till förändring. Severinsson (2010) fann att skapandet av en relation mellan behandlare 

och ungdom sker medan de gör en aktivitet tillsammans. Genom aktiviteten kan en bra 

kommunikation uppstå och när ungdomarna deltar i dialogen kan de utveckla 

självkontroll och en självreglering. Förutom aktiviteter är humor ett sätt för behandlarna 

att skapa en relation med förtroende hos ungdomarna. 

Delaktighet och Motivation 

Severinsson (2010) menar att många ungdomar anser att bilden av att de ska behandlas 

till en förändring innebär att de är eller har varit sjuka och nu ska bli friska, vilket leder 

till att många istället gör motstånd till en behandling. Behandlarens hantering av dess 

motstånd kan leda till att det tar över viktigt innehåll i verksamheterna där behandlingen 

bedrivs. Det är viktigt att ungdomarna själva ska vilja ändra sitt beteende och detta kan 

ske genom att ungdomarna involveras i sin behandling och får en förståelse för att 

behandlarna vill hjälpa dem (a.a). Även Ekberg (2010) lyfter fram vikten av att 

ungdomarna ska få vara delaktiga i samtalet om deras förutsättningar och åtgärder som 

rör deras liv och menar att det då går att finna gemensamma lösningar samt göra 

ungdomen maximalt delaktig.  

Vidare talar Severinsson (2010) om betydelsen av det informella samspelet, 

kommunikationen och de relationer som skapas mellan ungdomarna och behandlare och 

hur dessa relationer används som medel för att skapa förtroende och tillit. Genom denna 

relation kan behandlarna nå ungdomarna så att ungdomarna blir självreglerande och på 

så sätt kan genomföra en förändring av sitt beteende. Relationsskapandet blir ett verktyg 

för behandlarna att motivera ungdomarna till en förändring samtidigt som relations-

skapandet även blir motiverande för behandlarna och får deras arbete att kännas mer 

meningsfullt.  

Ekendahl (2011) menar att klientens motivation är något som kan förklaras olika i olika 

sammanhang. Vidare skriver han att vårdformerna trots inslag av tvång, krav och kontroll 

inte alltid når så långt som riktlinjer och föreskrifter inom området förutsätter gällande 

rehabiliterande mål. Socialarbetarnas fokus på individuella motivationen anses kunna 

förklara detta. Klienternas motivation anses också vara något som är både påverkbar men 

också utanför socialarbetarens kontroll. Ekendahl (2011) skriver även att det i vissa 

sammanhang går att få klienterna engagerade i sin behandling och att det kan borga för 

goda resultat och ger insatserna både teoretisk och praktisk legitimitet. I andra 

sammanhang framställs istället motivation som något klienten har eller inte har vilket ger 

synen på utfallet av behandling “vill man så kan man” (a.a). Ekendahl (2011) menar att 

det är viktigt att arbeta med progression, som att bli motiverad till att åstadkomma 

drogfrihet. När individen är engagerade i sin behandling leder det till goda resultat av 

behandlingen. 

Ekberg (2010) skriver att ungdomarna i hennes studie talade om att den egna viljan hade 

betydelse för att de skulle vilja genomföra en förändring men att det var svårt att 
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genomföra en sådan på egen hand. Samtidigt menade ungdomarna också att de hade 

motivation men att de hade svårt att veta hur de ska gå tillväga. Ekberg (2010) lyfter fram 

att det är viktigt att på olika sätt hitta den unges motivation och inlärningsstil. Hur 

ungdomen och hur motivation betraktas har betydelse för vilka förväntningar som 

kommer att finnas på ungdomen. Med detta syftar Ekberg (2010) på att om motivationen 

ses som något som är ett resultat av en erfarenhet hos ungdomen, så får det andra 

konsekvenser än om motivationen betraktas som en egenskap som ungdomen besitter 

(a.a.). Vidare skriver Ekberg (2010) att det är viktigt för den som jobbar med ungdomen 

att vara medveten om att det finns olika sätt att se på motivation. 

Pedagogiska samtalet 

I Ekbergs (2010) studie framkommer också att ungdomarna hade önskan att frågan varför 

skulle ställts kring händelser som inträffat med syftet att kunna reda ut vad det var som 

hände. Ungdomarna menade istället att samhället konstaterat något och sedan satt in 

åtgärder efter detta, vilket inte haft den avsedda effekten. Vidare skriver Ekberg (2010) 

att ett bemötande utifrån det relationella perspektivet ger ungdomarna utrymmet att delta 

i samtal kring sina egna liv. Ekberg (2010) skriver dock att i vissa fall exempelvis vid 

tvångsomhändertaganden kan det inte alltid finnas ett utrymme för ungdomens egen vilja 

för stunden.  

Ekberg (2010) menar att det är samhällsrepresentanter som är vägledaren men att det inte 

är något som utesluter att de har en öppenhet och lyssnar på hur ungdomarna ser på 

problemet och vad som skulle vara relevanta åtgärder. I mötet mellan parterna är 

kommunikationen och hur den ser ut avgörande för vilket utfall som mötet kommer ha. I 

samtalet behöver båda parter anstränga sig för att förstå den andre och sträva efter att 

tillsammans finna gemensamma lösningar på problem, (a.a). Det krävs också i ett 

relationellt perspektiv att bemötande innefattar en öppenhet och att synsätt som baseras 

på att ungdomarna är unika människor som har möjligheter att förändras. Att ungdomarna 

blir bemötta på ett sådant sätt och får medverka i sitt eget liv inverkar på hur ungdomarna 

sedan ser på sig själva och på sina möjligheter (a.a).  

Den dialog som förs mellan parterna i det pedagogiska samtalet gör att de gemensamt kan 

hitta lösningar på de problem som finns och att dessa problem ses som tillfälliga och 

knutna till ett sammanhang, för detta förutsätts att ungdomen ses och betraktas som en 

individ som har ett problem och inte som en ungdom som är ett problem, det senare 

innebär att ungdomen ses som något som ska åtgärdas och det tidigare en ungdom som 

har ett problem av social karaktär som går att åtgärda (a.a).  

Teoretiskt perspektiv 

Studien i den här uppsatsen kommer att utgå från en pedagogisk relationell teori. Valet är 

baserat på att teorin beaktar människan som en relationell varelse och då lägger fokus på 

det som sker mellan behandlare och klient. Teorin underlättar vid tolkning och analys av 

det insamlade materialet och sätter behandlarnas upplevelser i fokus. Aspelin och 

Johansson (2017) beskriver det relationella perspektivet utifrån lärare och elev, men i 

denna uppsats byts lärare och elev ut mot behandlare och ungdom. Detta då Jenner (2004) 

menar att den mesta forskning som finns kring relationer och motivationsarbete ur ett 

pedagogiskt perspektiv beskriver samspelet lärare-elev, men att denna forskning även har 
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giltighet för samspelet mellan behandlare-ungdom, då det finns avgörande likheter, 

främst vid relationen som utspelar sig mellan parterna.  

Pedagogiken associeras ofta med uppfostran och undervisning men, Jenner (2004) menar 

att pedagogiken kan ges en vidare innebörd och att pedagogiken rent allmänt handlar om 

människors lärande och om sociala och kulturella integrationsprocesser. Vidare menar 

Jenner (2004) att detta enkelt uttryckt handlar om hur människor blir delaktiga i sitt eget 

och det omgivande livet. Detta är inget som individen blir av sig själv utan detta sker i 

dialoger och samspel med andra människor (a.a). 

Relationell pedagogik  

Relationell pedagogik kan enligt Aspelin och Johansson (2017) beskrivas som ett 

teoretiskt synsätt där det är relationer som ges företräde framför enskilda individer och 

sociala strukturer. Aspelin och Johansson (2017) menar också att det inte finns någon 

självklar ömsesidig förståelse för vad relationell pedagogik men menar också att detta 

inte heller är önskvärt. Den relationella pedagogiken har föreställningen om människan 

som en relationell varelse och att utbildning, undervisning och lärande är relations-

processer.  

Aspelin (2013) menar att den relationella pedagogiken kan beskrivas som en tredje väg 

emellan de två vägar som dominerande utbildningstänkandet under 1900-talet, vilka är 

den lärar-/skolcentrerade och den elevcentrerade, och att synsättet strävar efter att 

övervinna den traditionella åtskillnaden mellan subjekt och objekt.  

Varje teoribildning behöver nyckelbegrepp och Aspelin och Johansson (2017) menar att 

dialog, möte, förhållningssätt och framför allt relation är begrepp som bildar en 

meningsfullhet och utmärker den relationella teorin. En annan aspekt som kännetecknar 

den relationella pedagogiken är att mellanmänskliga, personliga möten tillmäts stor 

betydelse (a.a). Den relationella teorin har en grundidé om att människor har mycket 

gemensamt, men att varje människa även är egenartad. När detta appliceras på den 

pedagogiska relationen innebär det att behandlaren ser ungdomen som en unik person och 

försöker lösa det mysterium den står inför (a.a). Den pedagogiska relationen mellan 

behandlare och elev ses som central men även andra relationer kan inkluderas. Det viktiga 

är inte heller vad det behandlaren och ungdomen gör eller vad ungdomen gör själv utan 

det är vad som inträffar emellan dem som är det avgörande (Aspelin, 2013).   

Tolkningsram 

I denna studie kommer den relationella pedagogiken fungera som ett övergripande stöd 

för tolkningsarbetet, vi har också valt att ta hjälp av begreppen pedagogiska mötet, 

pedagogiska tillvägagångssätt, mellanrum samt motivation vilka kommer redogöras 

nedanför.  

Det pedagogiska mötet  

Det pedagogiska mötet menar Aspelin (2013) betecknar mellanmänskliga processer där 

behandlaren är omedelbart närvarande inför- och delaktig i relation till sin klient. 

Behandlaren ska inte styra processen från utsidan eller använda sig av några medel menar 

Aspelin (2013), utan behandlaren ska bekräfta ungdomen som ungdomen är just i detta 

nu som ett unikt subjekt. Det som är betydelsefullt är det som inträffar emellan behandlare 

och ungdom när de är delaktiga i denna ömsesidiga process. Där behandlaren genom att 
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identifiera ungdomen som en person, upplever vad ungdomen upplever samt svarar an på 

ett sätt som är produktivt, gör att ungdomen i sin tur bekräftas, erkänns som den är men 

också samtidigt får en idé om var den bör gå och kan ta ett steg framåt (Aspelin & Persson, 

2011). Behandlaren måste ha ett förhållningssätt som innefattar oförbehållsamhet och 

vakenhet men också en snabb växelverkan mellan närhet och distans (Aspelin, 2013). 

Jenner (2004) beskriver det pedagogiska mötet och menar att i centrum för detta finns 

ungdomen och behandlaren och att detta möte påverkas av den relation som finns emellan 

dem, bland annat av vilka förväntningar som behandlaren har och den tilltro och tillit som 

skapas dem emellan. Den relation som finns mellan behandlare och ungdom blir grunden 

för det pedagogiska mötet. Jenner (2004) menar att denna relation skapas redan vid första 

mötet mellan parterna. Den som är ansvarig för att relationen som skapas blir givande är 

behandlaren och det är också behandlarens uppgift att försöka förstå sin klient och inte 

klientens uppgift att förstå behandlaren. Vidare menar Jenner (2004) att en behandlare 

som är en förebild för klienten är mer mottaglig och blir mer värd att efterlikna.  

Gällande förväntningar så menar Jenner (2004) att en klient kan revidera sina egna 

förväntningar och bete sig på ett sätt som överensstämmer med behandlarens 

förväntningar. Med detta menas att en omotiverad klient till en del är omotiverad för att 

behandlaren förväntar sig detta.  

Mötets karaktär bestäms av vilken syn behandlaren har. En behandlare som anser att 

motivera en klient till behandling är något som redan är förutbestämt, går in med 

grundsynen att denne har tolkningsföreträde och det blir en operation övertalning som 

startas. En behandlare som istället går in med en syn som utgår från att ha klientens 

perspektiv använder sig av kommunikativa aspekter som handlar om att ha en dialog med 

klienten och tillsammans utstaka en väg (Jenner, 2004). I kommunikationen är det inte 

heller det man säger som är det viktiga utan det är att ha en äkthet, uppriktighet, det aktiva 

lyssnandet och önskan att förstå som är viktiga (a.a).  

 Pedagogiska tillvägagångssätt  

Pedagogiska tillvägagångssätt bygger enligt Aspelin och Persson (2011) på insikter om 

att relationer har en stor betydelse i utbildning. Syftet är att stimulera ungdomarnas 

deltagande i relationella processer. Hit hör ett målmedvetet agerande där behandlarens 

relationsarbete, alltså de handlingar som syftar till att skapa och upprätthålla relationer 

som främja lärprocessen genom att inkludera ungdomarna i en främjande kunskaps-

alstrande kommunikation (Aspelin & Persson, 2011; Aspelin, 2013). Aspelin och Persson 

(2013) menar att detta kan vara bland annat mentorsamtal, utvecklingssamtal och 

elevvårdande aktiviteter.  

 Mellanrum 

Mellanrum är ett begrepp som är centralt inom relationell pedagogik. I dessa mellanrum 

ska behandlaren uppmärksamma de risker och möjligheter som sätts på spel i 

mellanrummet mellan behandlare och ungdom. Aspelin och Johansson (2017) menar att 

mellanrummen är oförutsägbara, okontrollerbara och riskfyllda eftersom det aldrig går att 

förutsäga vad som kommer att hända inom dem. Samtidigt ryms det möjligheter inom 

mellanrummen, där det finns möjligheter för ungdom och behandlare att ge uttryck för 

vem de är och träda fram som unika subjekt. Eftersom dessa mellanrum är oförutsägbara 

och svåra att kontrollera, rymmer de en pedagogisk potential (a.a). 
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 Motivation 

Motivation är ytterligare ett begrepp som är centralt i allt pedagogiskt arbete och det får 

en särskild tyngd i behandlingssammanhang (Jenner, 2004). Jenner (2004) menar att 

motivation och motivationsarbete består av en rad pedagogiska möten och att en 

grundläggande tanke när det gällande motivation är att det inte i första hand inte handlar 

om en egenskap eller en vilja som finns eller saknas hos klienten utan motivation är en 

fråga som handlar om bemötande. Med detta syftar Jenner (2004) på att en klient kan säga 

att denne önskar en förändring i sitt liv men samtidigt avvisar alla de förslag till åtgärder 

eller insatser som behandlaren föreslår, här kommer behandlarens tolkning in över 

situationen. En behandlare kan tänka att klienten är omotiverad och att viljan saknas 

medan en annan behandlare tänker att det kan finnas en önskan till förändring men det 

finns samtidigt en rädsla hos klienten att misslyckas (a.a). I det senare fallet så ger inte 

behandlaren upp utan försöker utifrån situationen analysera över hur man kan gå vidare. 

För behandlaren gäller därför att ha en förståelse för vad dålig självkänsla och rader av 

misslyckanden kan innebära för den enskilda individen och att kunna förstå vad det är i 

själva mötet som behövs för att motivation ska kunna skapas och bibehållas (a.a). 

Jenner (2004) skriver också gällande individens inre och yttre motivation så bör 

behandlaren inte fokusera på yttre belöningar utan istället måste stärka den inre 

motivationen hos klienten. Detta kan behandlaren göra genom att göra behandlingen 

meningsfull vilket bäst kan ske genom att behandlaren utgår ifrån klientens perspektiv, 

erbjuder flera olika möjligheter och att försäkra sig om att uppgifterna är intressanta och 

att klienten kan få frihet att ställa upp sina egna mål vilket blir ett villkor för utveckling 

(a.a).  

Enligt Jenner (2004) finns det är tre faktorer som präglar motivationsprocessen. Den 

första är Målet huruvida målet är synligt och då verkar möjligt för individen att kunna 

uppnå.  Uppnåendets värde är den andra faktorn och handlar om ifall målet är värt att 

uppnå och den tredje faktorn är Misslyckandets sannolikhet vilket syftar på hur individen 

ser sina chanser att lyckas.  

Om målet skulle ligga alltför långt borta så kan individen tänka att - nej, detta är inget för 

mig. Det är här viktigt för behandlaren att sänka målen så att klienten kan se det men 

också höja målen för att visa möjligheterna att lyckas. Låga mål ska inte ses som ett tecken 

på bristande vilja eller lathet det kan vara ett skydd individen har mot misslyckanden, 

pedagogen behöver därför ge klienten den trygghet denne behöver för att klienten ska 

våga vilja mera (a.a). Genom att arbeta med konkreta kortsiktiga mål, delmål, kan 

långsiktiga mål uppnås. På vägen mot det långsiktiga målet formuleras och ökas 

delmålen. Detta arbete menar Jenner (2004) blir en vinst både för behandlare och klient 

då de resultat som kanske skulle kunna ses som dystra i jämförelse med slutmålet kan 

framstå på ett uppmuntrande sätt för båda parter som då kan räkna framsteg istället för att 

mäta sträckan.  

Uppnåendets värde handlar om ifall målet är eftersträvansvärt, även om behandlaren 

tycker det tycker klienten det? Om målet är att sluta missbruka, kommer klienten tycka 

att det är värt det om det innebär att lämna alla sina vänner? Denna ambivalens som 

klienten kan stå inför som handlar om identitet och samhörighet får inte glömmas bort av 

behandlaren, behandlaren måste försöka förstå klienten mot dennes specifika bakgrund, 

genom detta kan även irrationella tankar och beteenden bli något begripligt som går att 
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ha ett samtal om och det är här motivationsarbetet måste börja, där den andra är (Jenner, 

2004).  

Misslyckandets sannolikhet i sin tur handlar om hur klienten ser på sina möjligheter att 

lyckas, om en klient bedömer sina chanser att lyckas är små och därigenom att 

sannolikheten för misslyckanden är stora så kanske är klienten kanske inte beredd på att 

försöka nå målet inte för att klienten inte vill uppnå det men genom att låta bli så skyddar 

klienten sig mot besvikelsen som kommer av att misslyckas. Här behöver behandlaren ta 

reda på hur klienten faktiskt tänker om framgångar och misslyckanden, då dessa kan 

betyda helt olika saker för olika klienter och också för samma klient i olika situationer 

(a.a.).  

METOD 
I detta kapitel kommer den metodologiska utgångspunkten presenteras. Följt av en 

redovisning över planering, genomförande samt de etiska överväganden studien förhållit 

sig till. 

Metodologiska utgångspunkter 

Metodologin studien vilar på är en kvalitativ hermeneutisk ansats. Hermeneutiken 

handlar om att tolka, förstå och förmedla och kan därför användas för att kunna förmedla 

upplevelser av olika fenomen (Westlund, 2015). I en studie med en hermeneutisk 

infallsvinkel är förförståelse, både medveten och omedveten sådan, en viktig 

utgångspunkt för att en förståelseprocess ska kunna ske. Det är förförståelsen som ger ett 

fenomen en mening och detta leder i sin tur till frågor och ger på så vis studien en riktning. 

Därför är det viktigt att i en studie så långt som möjligt reflektera över och kreativt 

använda sin förförståelse (Thomassen, 2007). 

För att kunna få en förståelse för ett fenomen så krävs alltid ett moment av tolkning. 

Vidare är en tolkande och förstående hermeneutik viktig i kunskapsutveckling, ny 

kunskap är något som vi får genom att förändra och korrigera vår förförståelse. Detta görs 

genom att sätta förförståelsen på prov och undersöka det som är främmande (Thomassen, 

2007). 

Metodologi och tillvägagångssätt till studien valdes utifrån studiens syfte och 

frågeställningar. Det är forskningsproblemet och syftet som är avgörande för valet mellan 

en kvantitativ eller en kvalitativ metod (jfr. Bjereld, Demker & Hinnfors, 2018; Trost, 

2010). Syftet som i denna studie efterfrågar behandlares upplevelser av deras arbete med 

ungdomar som har ett drogmissbruk, ligger till grund för valet av en hermeneutisk 

kvalitativ ansats. Den kvalitativa metoden skapade möjlighet att få svar på de kvaliteter 

och egenskaper olika fenomen har och på så sätt få en förståelse för dessa fenomen (jfr. 

Bjereld et al., 2018).  

Planering och genomförande 

Intervju som datasamlingsmetod 

Det finns en skillnad mellan kvalitativa intervjuer och kvantitativa intervjuer, de 

kvalitativa intervjuerna brukar vara av en betydligt mindre strukturerad karaktär och 

intresset är riktat mot respondenternas ståndpunkter och forskaren vill ha fylliga och 
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detaljerade svar (Bryman, 2018). Forskaren kan i en kvalitativ intervju ställa enkla och 

raka frågor och kan få svar som är komplexa och innehållsrika (Trost, 2010). Det som gör 

en intervju kvalitativ är hur frågorna är utformade och vilket utrymme som respondenten 

får för att svara på frågorna (David & Sutton, 2016). Det är önskvärt att intervjuaren låter 

intervjun röra sig i olika riktningar genom att följa respondenternas svar, detta ger 

kunskaper om vad respondenterna själva anser är relevant och viktigt. Studiens fokus är 

också något som kan anpassas efter de viktiga frågor som framträder under intervjuernas 

gång (Bryman, 2018). 

I denna studie kommer halvstrukturerad kvalitativ intervju att användas, den halv-

strukturerade intervjun är inte ett öppet vardagssamtal men inte heller ett slutet 

frågeformulär. Den utförs genom att ha en intervjuguide som fokuserar på vissa bestämda 

teman och har förslag på frågor. Detta gör att det finns möjlighet till att göra vissa 

förändringar under intervjuns gång vad det gäller frågornas utformning, ordningsföljd och 

att det går följa upp de specifika svar som respondenterna ger (jfr. Kvale & Brinkman, 

2014). Frågor som inte står med i intervjuguiden kan också ställas om frågan knyter an 

till ett tidigare svar från respondenten (jfr. Bryman, 2018). Denna datainsamlingsmetod 

passar studien då det genom att använda denna typ av intervju ger respondenterna en stor 

frihet att utforma svaren på sitt eget sätt och svaren kommer innehålla respondenternas 

egna upplevelser och tolkningar av vad som förklarar och ger förståelser för olika typer 

av händelser, mönster eller beteenden (jfr. Bryman, 2018). 

När intervjuguiden [se bilaga II] utformades skapades frågorna efter vad som behövdes 

för att kunna besvara forskningsfrågorna och de utformades utifrån respondenternas 

perspektiv genom att försöka tänka sig in i vad respondenterna anser är viktigt vid varje 

frågeställning. Språkformuleringen på intervjufrågorna innehöll inte akademiskt svårt 

språk. Formuleringen av frågorna fick samtidigt inte heller hindra respondenterna från att 

kunna svara fritt. Utformningen hindrade inte alternativa idéer eller synsätt som kunde 

dyka upp under intervjuerna, det innebar att inga ledande frågor fick förekomma (jfr. 

Bryman, 2018).  

Urval 

Studiens urval bestämdes utifrån ett icke-sannolikhetsurval, det som David och Sutton 

(2016) kallar för selektivt urval. Detta urval används inte i syfte att få ett slumpmässigt 

urval, utan grundar sig helt på forskarens uppfattning om vilka undersökningspersoner 

som är lämpliga att välja. Respondenterna väljs utifrån forskarens egen kunskap om vilka 

människor som är relevanta och har de specifika kunskaper som behövs för att besvara 

de forskningsfrågor som har formulerats (a.a). Eftersom studiens syfte utgick ifrån 

behandlares upplevelser efterfrågades respondenter som arbetar med behandling av 

ungdomar med drogmissbruk på HVB-hem på olika orter i Sverige. För denna studie 

söktes behandlare med eftergymnasial utbildning och minst ett års erfarenhet inom yrket.  

Trost (2010) menar att den första kontakten är viktig för att personerna ska vilja delta i 

studien. I urvalet mellan HVB-hemmen sökte vi efter de hem som tar sig an ungdomar 

med missbruk och beroendeproblematik. Av de olika HVB-hem som passade skickades 

det till en början ut sju stycken förfrågningar om att delta i studien. Förfrågan mailades 

ut tillsammans med bifogat missivbrev [se bilaga I] till verksamhetscheferna på de olika 

hemmen. Missivbrevet innehöll ytterligare information om studiens syfte, hur lång tid 

som intervjun beräknades ta, att den kommer spelas in, kontaktuppgifter och information 
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om de etiska principerna. I mailet stod det att de kunde läsa igenom informationen i lugn 

och ro och sedan återkomma till oss vid frågor eller om intresse fanns att delta.  

En vecka efter utskick tog vi kontakt via telefon med de som inte redan hört av sig för att 

kontrollera att mailet hade kommit fram och vi kunde även personligen prata med 

cheferna innan de tog förfrågan vidare till sin personal. När vi hade samlat in svar på 

förfrågningarna så skickade det ut ytterligare en omgång med fyra förfrågningar för att 

ersätta de som tackade nej i den första omgången. Totalt skickades elva förfrågningar ut 

och det bokades in sex intervjuer. Respondenterna som bokades in var utbildade bland 

annat till behandlingspedagoger, beteendevetare eller socionomer. Hur länge de hade 

arbetat inom området varierade, men samtliga respondenter hade arbetat minst ett år.  

Insamling 

Datainsamlingen genomfördes med hjälp av en halvstrukturerad intervjuguide [se bilaga 

II] som har utformats efter studiens syfte och frågeställningar. Intervjuerna delades upp 

mellan oss och genomfördes med en respondent åt gången. Varje intervju var ca. 30–45 

minuter långa. Samtliga intervjuer var telefonintervjuer för att kunna nå HVB-hem i olika 

delar av Sverige. Intervjuerna spelades in eftersom det kan vara svårt att både hinna lyssna 

uppmärksamt och anteckna svaren från respondenten (jfr Nilsson, 2014). Genom att spela 

in intervjuerna kan en noggrann transkribering ske och vi båda fick möjlighet att lyssna 

upprepade gånger på samtliga intervjuer. Intervjuerna spelades in på diktafon och flera 

provinspelningar gjordes innan första intervjun för att garantera att materialet inte skulle 

gå förlorat. Efter inspelad intervju fördes den över till en dator med lösenord för att 

uppfylla konfidentialitetskravet. Enligt Bryman (2018) kan vissa respondenter känna oro 

över att intervjun spelas in och känna sig hämmande. För att undvika detta informerades 

respondenterna i ett tidigt skede i missivbrevet om att intervjuerna skulle spelas in samt 

om det etiska kraven om konfidentialitet och hur materialet kommer att förvaras och 

användas (jfr Vetenskapsrådet, 2017). Även innan intervjun påbörjades informerades 

respondenterna om att intervjun kommer att spelas in och godkännande inhämtades. 

Kvalitetskriterier 

För att säkerhetsställa att studien upprätthåller en hög standard förhöll den sig till 

begreppen tillförlitlighet och äkthet. Bryman (2018) menar att dessa begrepp är två 

grundläggande kvalitetskriterier som används för bedömningen av kvalitativa studier. 

Tillförlitlighet delas upp i fyra delkriterier, trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och 

möjlighet att styrka och konfirmera. 

Trovärdighet innebär att studien genomförts och rapporterats utifrån de regler som finns 

vid forskning (Bryman, 2018). För att uppnå trovärdighet följdes reglerna kring 

intervjuande. Information gavs respondenterna skriftligt innan intervjun genomfördes och 

även muntligt i samband med intervjun. Hänsyn togs även till övriga etiska överväganden. 

För att uppnå ytterligare trovärdighet formades intervjufrågorna så att de var relevanta till 

syftet och belyste frågeställningens viktiga områden. Följdfrågor ställdes för att öka 

förståelsen av respondentens svar och ge ett nyanserat material (jfr Bryman, 2018). 

Överförbarheten innebär att det ska gå att bedöma om resultaten är överförbara till en 

annan miljö. Detta uppnåddes genom att göra en tydlig beskrivning av det som studerades 

(jfr Bryman, 2018). Det har även säkerhetsställts att analysen är grundad på materialet 

som insamlats. För att studien ska uppnå pålitlighet har alla faser av forskningsprocessen 

tydligt redogjorts i studiens metodavsnitt, alltifrån problemformuleringen, val av metod, 
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urval, transkriberingen och beslut kring analys och en bifogad intervjuguide (jfr Bryman, 

2018). Under studiens gång har fördomar och personliga värderingar undvikts för att inte 

påverka utförandet och resultatet av undersökningen, vilket har lett till möjlighet att 

styrka och konfirmera (jrf Bryman, 2018). Tolkningen grundas på en noggrann läsning 

av materialet för att undvika personliga värderingar. För att uppnå äkthet i studien har vi 

under processen sett till att ge en så rättvis bild som möjligt av respondenternas 

uppfattningar och citat har används för att visa på tolkningens rimlighet (jfr Bryman, 

2018).  

Etiska överväganden 

De forskningsetiska principerna som redogörs har till syfte att sätta regler för förhållandet 

mellan forskaren och undersökningsdeltagarna, för att en god bedömning ska kunna ske 

mellan forskningskravet och individskyddskravet vid en konflikt. Individskyddskravet 

konkretiseras i fyra huvudkrav på forskningen. Dessa krav är informationskravet, 

samtycketskravet, konfidentialitetskravet och nyttjande kravet (Vetenskapsrådet, 2017).  

Informationskravet innebär att forskaren ska informera undersökningsdeltagarna om 

forskningsuppgiftens syfte och de villkor som gäller för deltagandet. Forskaren ska även 

upplysa undersökningsdeltagarna om att det är frivilligt att delta och att de har rätt att 

avbryta sin medverkan (Vetenskapsrådet, 2017). Detta upplystes respondenterna om 

genom informationsbrevet som mailades till HVB-hemmen. Denna information gavs 

även muntligt till respondenterna vid intervjun. Deltagarna hade rätt att avbryta sin 

medverkan till och med att intervjun var slutförd, en förfrågan gjordes om att använda 

materialet efter att intervjun var avslutad. Samtliga respondenter gav sitt godkännande att 

materialet fick användas till studien.  

I missivbrevet [se bilaga I] som skickades ut fanns våra namn och kontaktuppgifter, även 

ansvarig handledares namn och kontaktuppgifter fanns med för att underlätta kontakten 

för respondenterna t.ex. vid eventuella frågor. Det framgick även en beskrivning av hur 

intervjun skulle gå till, hur lång tid den beräknas att ta och att den skulle spelas in (jfr 

Vetenskapsrådet, 2017).  

Samtyckeskravet innebär att forskaren ska inhämta samtycke från de som deltar i studien 

och att deltagarna ska ha rätt att bestämma under vilka villkor detta kommer att ske 

(Vetenskapsrådet, 2017). Samtycket inhämtades från respondenterna genom att ett 

missivbrev [bilaga I] skickades ut. Respondenterna fick själva bestämma tiden när 

intervjun skulle äga rum.  

Konfidentialitetskravet innebär att uppgifterna för alla som deltar i en studie ska förvaras 

så att obehöriga inte kan ta del av dem och deltagarna ska garanteras anonymitet så att 

ingen kan utläsa vem personen är i det färdiga resultatet (Vetenskapsrådet, 2017). Vi 

valde att redan vid intervjutillfället att numrera respondenterna för att försäkra att deras 

identitet inte blev röjd och alla personuppgifter raderades när studien var genomförd. 

Inspelningarna förvarades på datorer med lösenord. I resultatet ändrades de citat som 

innehöll pojkar eller flickor till ungdom för att se till att ytterligare garantera anonymitet. 

Det inspelade materialet raderades när transkriberingarna var färdiga och godkända av 

oss båda. De skriftliga transkriberingarna förstördes när studien var slutförd.  

Nyttjandekravet innebär att den insamlade datan endast får användas till syftet för studien 

och får inte spridas vidare. Deltagarna har även rätt att de del av den färdiga studien 
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(Vetenskapsrådet, 2017). Genom att vi raderade ljudinspelningarna och förstörde trans-

kriberingarna försäkrade vi oss om att informationen inte skulle kunna spridas vidare eller 

användas till något annat. Respondenterna försäkrades att den insamlade datan endast 

skulle användas för att uppnå studiens syfte. Den färdiga studien skickades ut till de 

respondenter som önskade ta del av resultatet.  

Bearbetning och analys 

Transkriberingen av intervjuerna, som innebar att det inspelade materialet fick en 

ordagrann utskrivning (Bryman, 2018), påbörjades tätt inpå att alla intervjuer var 

genomförda. Först när resultatet sammanställdes och citat skulle användas från 

respondenterna, ändrades ord som pojkar och flickor till ungdom. Bryman (2018) menar 

att transkriberingen av det inspelade materialet är en tidskrävande process. Vi båda 

lyssnade på samtliga enskilda intervjuer, men transkriberingen delades upp mellan oss 

för att spara tid. När transkriberingen var genomförd lästes det utskrivna materialet av 

båda för att försäkra att materialet var korrekt.  

När det gäller analys- och forskningsprocessen inom hermeneutisk forskning så finns det 

inte någon generell arbetsmodell eller arbetsgång. Detta hänger ihop med att olika 

forskare har olika ingångar och förförståelse för det dem studerar, vilket ger dem 

möjlighet att välja på olika angreppssätt för att kunna förstå och tolka sitt empiriska 

material (Westlund, 2015). Lindgren (2014) skriver att det ibland pratas om den 

kvalitativa analysen som hermeneutisk och att det då är begreppet “den hermeneutiska 

spiralen” som det syftas på. Den hermeneutiska processen liknas ofta vid en spiral som 

söker efter nya delar och samtidigt gräver sig djupare i förståelsen, processen växlar 

mellan det man redan vet och det som är nytt vilket gör att processen strävar sig framåt 

mot tolkningar som är allt mer utvecklade (Westlund, 2015; Lindgren, 2014).  

För att analysera det transkriberade materialet i denna studie användes tematisk analys, 

vilket Bryman (2018) menar är ett av de vanligaste angreppssätten när det handlar om 

kvalitativa data. Tematiska analysen är en form av kvalitativ innehållsanalys som låter 

teman framgå av materialet snarare än att tvinga fram teman ur egna föreställningar 

(David & Sutton, 2016). Jepson Wigg (2015) menar att man ska leva med materialet ett 

tag och både lyssna på och läsa intervjuerna flera gånger. Vidare skriver hon också att det 

är bra att ha mer än en intervju färdig när man börjar analysera för att det underlättar 

analysarbetet, därför valde vi att vänta tills samtliga intervjuer var färdiga innan vi började 

läsa dem i relation till varandra och hitta mönster. Dessa mönster blev sedan studiens 

teman och subteman.  Backman (2016) menar att ett kvalitativt analysarbete kan 

underlättas om man har en grov tematisering redan innan insamlingen av material sker. I 

denna studie gjordes en grov tematisering inför intervjuguiden [se bilaga II]. Utskrifterna 

lästes individuellt och text som var relevant för studiens syfte och frågeställningar 

markerades. Vid en gemensam genomgång jämfördes sedan markeringarna och kunde 

därefter läggas samman för att kunna identifiera det som blev grunden för de teman som 

tillslut användes i studiens resultat. Grundteman föll under samma tematisering som fanns 

i intervjuguiden vilket gjorde att mer fokus lades på arbetet med att hitta subteman. Dessa 

subteman framkom genom noggrann läsning av utskrifterna (jfr Bryman, 2018). När 

teman hade plockats ut lästes materialet igen och delades in under de olika teman som 

framkommit. Varje tema stärktes sedan med citat som visade på temats rimlighet.  
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RESULTAT 
I detta kapitel kommer studiens resultat att presenteras. Under sammanställning av 

intervjuerna framkom tre huvudteman med tillhörande subteman, vilka presenteras i figur 

1. 

 

Figur 1: Översikt av resultatets teman. 

Relation 

Samtliga respondenter uppgav att relationen mellan behandlare och klient var viktig för 

att göra någon form av behandlingsarbete, där syftet är att ungdomarna ska genomgå ett 

förändringsarbete, skulle kunna vara möjligt att genomföra. Respondenterna hävdar att 

många av de ungdomar som kommer har erfarenhet av skrala eller bristfälliga relationer 

till andra människor och det kan vara svårt att komma ungdomen nära. Det krävs då att 

behandlaren är lyhörd och försöker hitta sätt för att komma ungdomen nära samt att låta 

denna processen ta tid.  

Relationen är allt för att vi ska lyckas med ett så bra behandlingsarbete som 

möjligt. Om det inte finns en relation mellan mig och ungdomen så är det inte så 

lätt för mig att gå in och rodda i ungdomen och ha behandlingssamtal, utan vi 

jobbar alltid för att skapa relationer först och sedan gå in och ha 

behandlingssamtal. För att när du har en relation med ungdomen blir det lättare 

att sätta sig ner och skapa en bra behandlingsplan med den unge och få kontakt 

med den ungdomen i den här behandlingsplanen. [Intervju 2] 

Då märker man hur något har växt fram som är oss emellan, ett sätt att 

kommunicera och vi hade blivit mer lyhörda för varandra. Alltså att man blivit 

något för den andre. “...” ett speciellt band, vi jobbade mot något tillsammans, 

ett speciellt sätt att prata som inte var där ett halvår tidigare. Så små mönster, 

små små tecken som visar att det är något som fördjupats. [Intervju 1]  
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En respondent menar att det kan vara Socialtjänsten eller andra uppdragsgivare som pratar 

om en behandlingsplan med olika behandlingsmetoder eller program som ungdomen ska 

gå för att kunna få ett drogfritt liv. Respondenten menar dock att det inte är det som är 

det viktiga, utan det viktiga är det som händer i relationen mellan behandlare och 

ungdomen, att det är det som gör skillnaden för ungdomen.         

Man kan prata om olika manualbaserade metoder eller programverksamhet som 

en del har och det kan säkert vara bra men det har vi väldigt lite av, det har jag 

jobbat väldigt lite med. “...” om jag skulle sticka ut hakan och säga vad jag tycker 

så skulle jag säga att det inte är det som är grejen. Jag ska säga såhär, jag kan 

inte säga att det inte fungerar, det gör de säkert och de säger att de har evidens 

också men jag tror inte att det är programmet som sådant utan jag tror att det 

varit en hjälp att kunna prata med ungdomen i så fall och det är det som är, tror 

jag, oftast det som gör skillnaden, att ungdomen blir sedd och lyssnad på och att 

något kvalitativt sker i relation till en annan. [Intervju 1] 

En annan respondent menar att hjälpinsatserna som finns för ungdomar i missbruk bara 

fungerar om det finns ett etablerat förtroende och en relation mellan ungdomen och 

personen som ger behandlingen. 

Allting beror ju egentligen på hur bra förtroende du får för ungdomen från 

början, från ungdomens sida. Får du en bra relation med ungdomen och du kan 

etablera en god kontakt, så kommer själva resultatet bli bättre i förlängningen. 

[Intervju 3] 

Om inte behandlaren lyckas bilda en bra relation mellan sig själv och ungdomen så blir 

arbetet svårare att genomföra. Ett par respondenter menade på att om ungdomarna istället 

etablerar en starkare relation till de andra ungdomarna som bor på samma HVB-hem så 

kunde ungdomen istället för att komma ifrån en problematik lära sig av de andra 

ungdomarna, vilket kan få negativa effekter på ungdomarnas behandling då de kan gå 

bakåt istället för att komma framåt. 

Relationen är liksom A och O. Men man märker det jättetydligt i 

ungdomsgruppen om ungdomen har en relation till oss vuxna eller till de andra 

ungdomarna. Har den en starkare relation till ungdomarna så söker den sig dit, 

då är det ungdomarna de pratar med vilket också gör att det går fortare utför för 

dem. [Intervju 5]  

Just det när det är ett HVB-hem, att det bor så många ungdomar med olika 

problematik. Alltså de har lätt att smitta varandra, att lära av varandra och ibland 

är inte det alltid de bästa lärdomarna. [Intervju 4] 

Vidare framkom det via ett par respondenter att det är viktigt att man visar att man förstår 

och bekräftar att ungdomen har det tufft. Att man finns där för ungdomen med en närvaro 

och ett intresse även om ungdomen är avvisande. Behandlaren kan också sitta helt tyst 

med ungdomen för att visa att de inte är ensamma, få ungdomarna att känna att de har en 

tillhörighet. Det är viktigt att ungdomarna förstår att de inte kommer bli övergivna som 

de är vana vid. 

Ungdomarna ska känna tillhörighet på något vis “...” de är ofta väldigt vana vid 

att vuxna överger dem och att man inte finns där för dem. [Intervju 2]  

Närvaro, att finnas där, att finnas i närheten, att småprata. Även om de är mycket 

avvisande, att ändå visa upp att jag i varje fall är intresserad. Jag finns här och 

bryr mig. Det tycker jag nog är det bästa sättet. [Intervju 5] 
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Majoriteten av respondenterna lyfte fram att det var viktigt för relationen att se 

ungdomarna för den de är och lära känna dem så pass väl att de kan se direkt när 

ungdomen mår dåligt och att ungdomen själv känner att personalen bryr sig om dem inte 

bara för att det är deras jobb.  

Man måste kunna läsa deras signaler på något sätt, det viktigaste är att lära känna 

ungdomen så pass väl att man redan från i tidigt stadium kan förebygga. Nu ser 

jag att du inte mår så bra, hur är det? Är det något du vill prata om? Att man 

fångar upp dem med de här dagliga samtalen hela tiden. [Intervju 3]      

Att de känner att vi bryr oss, att vi ser dem som de är. [Intervju 5] 

Första mötet  

Det framkom i intervjuerna att första mötet kan se väldigt olika ut beroende på var 

ungdomen är innan de kommer till HVB-hemmet och huruvida det är en frivillig placering 

eller ej. Ungdomarna kan placeras genom Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) (SoL) under 

frivilliga former, till exempel för att komma bort från ett liv med droger och kriminalitet. 

Andra kan istället vara placerade under tvång genom Lag (SFS 1990:52) med särskilda 

bestämmelser om vård av unga (LVU) eller så kan ungdomarna vara dömda till 

ungdomsvård. En del av ungdomar kan komma från tidigare SIS-placering och andra kan 

komma hemifrån, därför kan ungdomarna komma till boendet med socialtjänst, polis eller 

föräldrar.  

Om det finns möjlighet sker första mötet under ett studiebesök där ungdomen kan få 

information om HVB-hemmet och känna av om det skulle kunna bli en bra matchning 

mellan ungdomen och boendet, samt att de samtycker till en placering. I de fall där det 

gäller akutplaceringar så sker första mötet utan detta studiebesök.  

Vi har först ett inskrivningsmöte, eller först är det egentligen oftast ett 

studiebesök där både vi och ungdomen själv får se om de tror att det kan bli en 

bra matchning, för att det måste funka att vara här med så många andra. [Intervju 

4] 

Det framkom genom flertalet intervjuer att ungdomarna som kommer har mycket känslor 

vid det första mötet. De kan vara ledsna, arga, spända och väldigt nervösa för att de inte 

vet vad de har att förvänta sig. De kan ha varit med om något som gör att behandlarna 

måste ha ett öppet sinne och möta ungdomarna i den situation och den känsla de befinner 

sig i just där och då. En respondent menar att det är när man bemöter ungdomen där de 

är, det är då man kan bilda ett förtroende.  

Man måste möta dem där de är för stunden. Gör man inte det så kan inte ett 

förtroende bildas. Då kommer man inte komma någonstans. Så det viktigaste vid 

första mötet är att bilda förtroende, att man är där för dem. [Intervju 3] 

Vidare ansåg flertalet av respondenterna att det första mötet blir en viktig del i 

relationsskapandet mellan ungdomen och behandlaren.   

Det är första mötet är det viktigaste mötet för att skapa en relation med 

ungdomen. [Intervju 2] 

Det är mycket fokus på vem är du och hur mår du? Vad behöver du just nu? 

Mycket omvårdnad de första dagarna överhuvudtaget. “...” Så det handlar om att 

finnas där och bygga relation, det är ju nummer ett. [Intervju 5] 
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Trygghet och förtroende  

Av majoriteten i intervjuerna framkom det att trygghet och förtroende är viktiga aspekter 

i behandlingsarbetet och för relationsskapandet. Flera av respondenterna lyfter fram att 

relationen har en stor betydelse för att ungdomarna ska känna trygghet och få förtroende 

för behandlaren. Ungdomarna ska känna en trygghet i att de kan ha en rak och ärlig 

kommunikation. En respondent menade också att det är viktigt att ungdomen känner sig 

trygg i behandlingssamtal med behandlaren, och därför får ungdomen själv välja vem den 

har förtroende för och vill fortsätta att ha behandling av. 

Relationen har jättestor betydelse för att de ska känna sig trygga och få 

förtroende “...” det är viktigt att de känner sig trygga med att man har en rak och 

ärlig kommunikation. [intervju 4]  

Ett konkret exempel som framkom är att det är viktigt att vara en stabil och trygg vuxen 

som kan stå kvar när ungdomarna kan agera ut hur de mår, samt att vara en trygghet vid 

andra tillfällen, som att natta dem som är oroliga. Genomgående i intervjuerna framkom 

det att det är viktigt att behandlarna visar ungdomen att de bryr sig för att kunna komma 

ungdomen nära och skapa en bra relation. Det lyftes fram att det är viktigt att lyssna på 

ungdomen, reflektera tillsammans med ungdomen om vad som händer och visa att man 

bryr sig om vad ungdomen tampas med, inte vara dömande och att kunna sätta gränser 

med omsorg.  

Det viktigaste är att hela tiden, att på något sätt att du inte dömer ungdomen, för 

när man har missbruksproblematik så händer det “...” Att alla, alla får till 

exempel ett återfall, ett drogsug, som har den form av problematiken med det 

gäller att inte döma utan det gäller att hela tiden lyfta fram att okej, men då, vad 

ska vi göra för att det inte händer igen? [Intervju 3]  

Man förstår att så här tufft har ungdomen det. Att man inte viker ner sig, sätter 

gränser, men gör det med omsorg, men också att man faktiskt bryr sig om och 

lyssnar på vad det kan vara den här ungdomen tampas med egentligen. [Intervju 

1]  

Samtal  

Genomgående i intervjuerna framkom att både vardagliga samtal och behandlingssamtal 

är viktiga för relationsskapandet och behandlingsarbetet. Respondenterna menar att det 

är viktigt att vara tydlig, ödmjuk, öppen och ärlig i behandlingssamtalen med ungdomarna 

och inte vika sig vid de tuffare samtalen. 

Öppenhet och ärlighet. Att inte vara rädd för att ta de där tuffare diskussionerna 

också. [Intervju 5] 

Flera respondenter menar också att det kan vara lättare att ha ett behandlingssamtal med 

ungdomarna om de kan hitta något som ungdomarna tycker om att göra, men att vanliga 

behandlingssamtal också är viktiga inslag. 

Jag tycker att man får ju alltid mer kontakt när man göra något tillsammans, lite 

det här walk-and-talk, men jag tycker också det är viktigt att man avsätter tid för 

att gå in i ett rum tillsammans och ha ett seriöst samtal också. Så jag tror att båda 

delarna är viktiga [Intervju 4]  
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Det kan vara en ungdom som verkligen älskar att åka ut och fiska. Då har vi 

stående fiskning varje dag och under den här tiden när ungdomen är iväg och 

fiskar så kan man få de bästa samtalen med ungdomen. [Intervju 2]  

En respondent menade att man måste lära sig se de där små sakerna som visar på framsteg 

när det gäller relationen och samtal. Det kan vara en sådan sak som att ungdomen söker 

upp sin kontaktperson och inte kontaktpersonen som behöver söka upp ungdomen.  

Man får lära sig se de där små sakerna, idag kom ungdomen och sökte upp mig, 

jag behövde inte söka upp ungdomen för att kolla hur det var. [Intervju 5]  

Ett par respondenter lyfte också fram att det är viktigt att kunna anpassa samtalen efter 

vad ungdomarna behöver och klarar av. Respondenterna talade om att det exempelvis 

kunde vara en ungdom som kommer med missbruksproblematik som i grunden har en 

neuropsykiatrisk diagnos och att det är jätteviktigt att alla ungdomar som kommer ska 

kunna hantera och förstå vad samtalen eller det som planeras handlar om.  

“...” säg att det kommer in en ungdom med adhd eller någon annan form av sådan 

problematik, så är det jätteviktigt att man anpassar samtalet och sånt utefter det. 

Det går kanske inte att ha ett samtal på en kvart utan man kan få ha samtal i fem 

minuter, sedan får man ha ett imorgon på fem minuter och ett i morgon igen på 

fem minuter. Man får öka det hela tiden successivt. [Intervju 3] 

Det kan vara en ungdom med autism som har en missbruksproblematik som 

kommer till oss och då kan man få använda sig av bildspel för att visa den här 

ungdomen att det här kommer hända i veckan och så här ser din planering ut. 

[Intervju 2]  

Motivation  

Majoriteten av respondenterna svarade att motivationen var en viktig faktor för att ett 

behandlingsarbete skulle vara möjligt att genomföra. Motivationen behövde finnas där 

genom hela behandlingen menade ett flertal av respondenterna. Vidare svarade ett flertal 

av respondenterna att om motivationen inte fanns hos ungdomen så försökte de alltid att 

hitta något som ungdomen kunde se fram emot för att på så vis kunna finna en motivation. 

Det framkom att motivationsarbetet blir en viktig faktor då det inte finns några 

befogenheter till att tvinga ungdomarna till att vilja bli drogfria. En respondent menade 

att motivation var något som var svårt att prata om då den kan finnas där men samtidigt 

också även försvinna i långa perioder även om det på ett plan finns en vilja att förändras 

hos ungdomen. En annan respondent berättade att de kallar den första tiden för 

smekmånadsperioden då allt fungerar bra och de känner att ungdomarna är motiverade, 

men att efter en tid så får ungdomarna kanske tillbaka abstinens och att det känns tungt 

vilket gör att ungdomens motivation sjunker. Respondenten menar att det då behövs hitta 

något som kan fortsätta driva ungdomen och hitta tillbaka till motivationen. Det framkom 

också att en respondent menar att ungdomarna kan känna starkare motivation till att 

förstöra för sig och fortsätta som de gjorde tidigare istället för att känna motivation till 

förändringen.  

Motivationen är superviktig, utan den kommer vi ingenstans, in princip, vi kan 

inte tvinga någon till att bli drogfri, vi kan inte tvinga någon till skolan, vi har 

inte de befogenheterna alls att jo men in med ungdomen i bilen och kör iväg till 

skolan, utan allting handlar om motivationsarbete. När den inte finns så finns det 

mycket att jobba med. [Intervju 5] 
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Jag tycker att det är komplicerat att prata om motivation. Motivationen kan 

finnas där ena dagen, motivationen finns inte där i övrigt, den finns, det är klart 

att man på ett plan alltid vill förändras och få det bra men man kan inte tro på 

motivationen, att det är den som ska göra det, för det kommer finnas långa 

perioder där den inte finns. [Intervju 1]  

Delmål 

Samtliga respondenter svarade att delmål var något som användes i ungdomarnas 

behandling för att nå långsiktiga mål. Majoriteten av respondenterna förklarade att 

delmålen planerades tillsammans med ungdomen utifrån den vårdplan och genom-

förandeplan som fanns för ungdomen. Majoriteten av respondenterna menade också att 

ungdomarna behövde kunna se och förstå tydliga delmål då mål som var förstora eller 

ligger för långt borta blir svåra för ungdomarna att greppa och kunna förhålla sig till. En 

respondent lyfte att behandlingstiden för ungdomarna i bästa fall kunde vara 1–2 år vilket 

för en ungdom som är mitt uppe i en känsla upplever är en väldigt lång tid, vilket gör det 

väldigt svårt att kunna pata om långsiktiga mål med ungdomarna. En respondent menar 

att det kan bli förödande för ungdomen att misslyckas med ett för högt uppsatt mål och 

att ungdomen då kan tappa all motivation till att vilja fortsätta sin behandling. 

Respondenterna förklarade att delmål kunde vara sådana saker som att boka en ledighet, 

komma iväg på en aktivitet eller att komma upp i tid på morgonen.  

Det är delmålen som blir viktiga i det här för att komma till de största målen. Att 

kunna bygga små mål för att kunna lyckas med de stora målen. Det är det som 

utgör hela, för om du sätter förstora mål och ungdomen misslyckas då blir det 

förödande för ungdomen, alltså då kan ungdomen tappa all motivation till att 

fortsätta. [Intervju 2]  

Det går inte att greppa eller överblicka direkt när man är i en känsla. Det där att 

prata om långsiktiga mål. Att kunna flytta hem eller kunna gå i skolan där 

framme, eller kunna få en praktikplats eller få en egen lägenhet från soc den 

dagen man tycker att man gått igenom sin behandling. Den blir abstrakt och 

ungdomen kommer ofta säga att nu är jag redo, det är dags att flytta. [Intervju 1]  

Motivationens dialog  

I samtliga respondenters svar framkommer det att respondenterna har en dialog med 

ungdomarna när de pratar om motivation och delmål. Genomförandeplaner och delmål 

som skapas tillsammans med ungdomen är ett exempel. Det varierar lite hur 

respondenterna resonerar kring vad de anser att de kan göra för att hjälpa ungdomarna att 

skapa eller bibehålla motivation. En respondent menar att denne alltid utgår från KASAM 

i sitt arbete att ungdomarna ska känna sammanhang och en begriplighet. Flera 

respondenter använder sig av positiv förstärkning och menar att det hjälper ungdomarna 

att lyckas med delmålen och fortsätta mot nästa. En annan respondent menade att det inte 

går att peppa fram en motivation hos ungdomarna, men man måste finnas där och lyssna 

på dem och kunna föra en dialog med ungdomarna om de exempelvis skulle känna sig 

färdigbehandlade. Om motivationen saknas och allt känns mörkt är det viktigt att finnas 

där tillsammans med ungdomen och visa att det går att vara där ett tag. Flera respondenter 

lyfter att det gäller att se de små, små stegen hos ungdomarna. Det gäller att se ungdomen 

där den är och berömma den i den situation som den befinner sig, detta för att hjälpa 

ungdomarna att känna att det går framåt på något sätt. Vidare framkom det från flera 
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respondenter att för att bibehålla motivationen hos ungdomarna så fick inte respondenten 

döma ungdomarna om det skulle ta steg tillbaka i sin behandling, utan det var viktigt att 

alltid finnas där på ett sätt som inte är dömande eller betraktar återfall som misslyckanden. 

Istället skulle de möta ungdomarna där de är, resonera och prata med ungdomen om vad 

det var som hände, vad gjorde att ungdomen föll tillbaka och på detta vis komma fram 

till tillsammans med ungdomen vad det var som gick fel och jobba vidare därifrån.  

Det är hela tiden att jobba med det här att de hela tiden känner att de går framåt 

på något sätt. Få dem hela tiden framåt, man ser att de gör små, små steg, att man 

berömmer dem i den situationen de är “...”. Att man hela tiden är där för dem på 

sätt som inte är dömande. Då ökar man motivationen jättemycket, upplever jag. 

[Intervju 3] 

Jag skulle inte säga att något är ett misslyckande, utan att det är mer, ja men ett 

återfall och då jobbar vi för att bibehålla det mer och också där prata om, vi pratar 

ju väldigt mycket, om vad det var som gick, vad det var som gjorde att man föll 

tillbaka sådär. [Intervju 4]   

Delaktighet och Meningsfullhet  

Samtliga respondenter menar att ungdomarna har möjlighet till delaktighet i sin 

behandling och att de hela tiden försöker involvera ungdomarna i deras behandling. De 

lyfter att motivation och delaktighet är viktiga faktorer för att kunna genomföra en bra 

behandling. Till vilken grad ungdomarna har möjlighet till delaktighet varierade mellan 

respondenterna. Ett par respondenter menade att ungdomarna har jättemycket delaktighet 

och är delaktiga i sin behandling varje dag från den dagen de kommer till HVB-hemmet, 

medan en annan menade att det finns en struktur där varje dag är den andra lik där 

ungdomen tvingas att acceptera vissa villkor. 

Vidare menar respondenterna att även om ungdomarna är tvångsplacerade så bygger 

behandlingen på delaktighet. Flera respondenter lyfter fram det faktum att behandlingen 

inte innehåller något tvång. Behandlarna menar att de inte har den befogenheten att tvinga 

någon oavsett placeringstyp. En respondent menar att ungdomarna är medvetna om att de 

är på ett behandlingshem och trots att de inte kan bli tvingade till något, så menar 

respondenten att ungdomarna är medvetna om att de måste ha någon form av behandling 

medan de är på HVB-hemmet. En typ av delaktighet som lyfts fram i flertalet intervjuer 

är att ungdomarna får vara med och godkänna eller inte godkänna det som står i 

vårdplanen som socialtjänsten skickar ut. Utifrån den vårdplanen formas sen tillsammans 

med ungdomen en individanpassad genomförandeplan, som ungdomen i sin tur får 

godkänna igen. Detta menar flertalet respondenter leder till att ungdomarna får vara 

delaktiga från start och känner att de kan påverka sin behandling på flera plan. Vid en 

intervju framkom det att behandlarna måste jobba med att göra ungdomarna delaktiga 

utifrån de målen som finns, men att det inte är säkert att ungdomarna själva känner sig 

delaktiga i det som sker.   

De har jättemycket delaktighet på ett öppet HVB. De kan påverka det som de 

vill, egentligen. De får ju en vårdplan som socialtjänsten skickar ut. Den får de 

godkänna eller inte godkänna. Sen så gör vi tillsammans en genomförandeplan 

av den här vårdplanen, den får ungdomarna också godkänna eller inte godkänna, 

och det gör man tillsammans. På många sätt kan de påverka sin behandling 

jättemycket. [Intervju 3] 
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Vi tvingar ju ingen till någonting, men de är ju medvetna om att det är ett 

behandlingshem, så någon form av behandling ska de ju ha om man bor här “...” 

Jag tror inte att ungdomarna har samma känsla för det. Jag tror de lever med att 

det är socialen som styr. Så gentemot dem så tror jag inte att de känner att de är 

så delaktiga, men vi försöker göra dem delaktiga härifrån utifrån de målen som 

finns. Det är egentligen så vi måste jobba. [Intervju 4] 

I flertalet av intervjuerna framkommer det att ungdomarna kan påverka sin behandling på 

flera olika sätt. Hur de kunde påverka behandlingen varierade bland respondenterna. Det 

togs upp att ungdomarna kan påverka sin behandling genom att de själva får möjlighet att 

bestämma tillsammans med behandlaren vad de vill prata om vid behandlingssamtalen, 

både vid nästa samtal och flera veckor framåt. Det gör att ungdomarna får känna 

delaktighet även i behandling som leds av personalen. Ungdomarna ges även möjlighet 

vid behandlingssamtal att välja vad de vill jobba med hos sig själva. En respondent 

berättade att ungdomarna har möjlighet att säga ifrån om kraven på dem är för höga, så 

att kraven istället kan anpassas efter vad ungdomarna själva tycker känns bra. Ungdomen 

får själv vara med och sätta konsekvenser och vara delaktig i hur en situation ska lösas 

för att den inte ska upprepas. Vidare framkom det att ungdomarna får vara delaktiga 

genom att dem får valmöjligheter att få ytterligare behandling av psykolog eller KBT-

terapeut. Ett konkret exempel på delaktighet i behandlingen som framkom var ungdomens 

möjlighet att själv välja behandlare utifrån vad ungdomen tycker kändes bäst och att detta 

inte bestäms av personalen i förväg. 

I behandlingsarbete är det väldigt viktigt med förtroende, så därför tror inte jag 

att det går att innan förutbestämma att du ska vara behandlare för denna “…” vi 

har börjat med det andra sättet, just att den ungdomen får etablera förtroendet 

med personalen också och sen får den själv välja vem jag vill ha som behandlare. 

[Intervju 3] 

Hur behandlarna upplevde att ungdomarna känner meningsfullhet med behandlingen 

skiljde sig åt bland intervjuerna. En respondent menade att motiverande samtal (MI) kan 

användas för att ungdomen ska känna meningsfullhet, genom att ge respons på saker 

ungdomarna tänker på och pratar om. I en annan intervju framkom det att det var viktigt 

att involvera ungdomarna i vardagliga sysslor. En respondent beskrev att delaktighet och 

meningsfullhet hör ihop. Respondenten menade att när ungdomarna görs delaktiga i 

behandlingen känner dem en meningsfullhet. Vidare är det även viktigt att ge 

ungdomarna verktyg och metoder för att kunna lyckas. När ungdomen lyckas menar 

respondenten att ungdomen kan känna en meningsfullhet med behandlingen.   

Man fångar upp en helhetsbild av ungdomarna, att de får vara delaktiga. Man ger 

dem också verktyg och metoder för att faktiskt lyckas. [Intervju 3] 

I ett par intervjuer framkom det istället att det var relationsskapandet som var grunden för 

behandlare skulle få ungdomarna att känna en meningsfullhet i behandlingsarbetet. 

Skulle jag säga det med ett ord, så skulle jag fortfarande säga relationen. [Intervju 

1] 

Glädje och gemensamma aktiviteter 

Genomgående i flertalet intervjuer framkom det att behandlingen behöver ha inslag som 

är roliga och lustfyllda för att ungdomen ska känna en meningsfullhet. En respondent 

menar att det är lika viktigt att göra roliga aktiviteter som det är i livet utanför 
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behandlingen. Om en ungdom har svårt att orka kan man bryta för att hitta på något 

tillsammans som ungdomen tycker om. Flera respondenter menar att göra roliga saker 

och skratta tillsammans är viktigt för att ungdomen ska känna att även de behoven lyssnas 

till. Genom att umgås och genomföra gemensamma aktiviteter kan ungdomarna få känna 

en form av normalitet i behandlingen.    

Vi genomför gemensamma aktiviteter. Vi försöker involvera dem i matlagning, 

i det här allmänna sociala. Det tänker jag är superviktigt. Det blir liksom någon 

form av normalitet för dem, så normalt det går att få i ett sånt sammanhang. 

[Intervju 5] 

För att ungdomarna ska känna meningsfullhet menar en av respondenterna att det är 

viktigt att vara en god förebild och ha kul tillsammans med ungdomarna. 

Våran roll blir att vara goda förebilder på något sätt. Det i samband med att bygga 

relationen och umgås med dem och ha kul tillsammans, så blir det ju på något 

sätt att de ser upp till en mer. [Intervju 4] 

Att finnas där och känna sammanhang  

För att ungdomarna ska känna meningsfullhet med behandlingen upplevde flertalet av 

respondenterna att det är viktigt att finnas där för ungdomen och visa att man inte bara är 

där för att det är ett jobb. Det framkom att det är viktigt att visa att man bryr sig och visar 

att man prioriterar den unge och ser dennes värde och behov.  För att ungdomen ska känna 

meningsfullhet menade flertalet respondenter att det är viktigt att ungdomen får känna att 

de är en del av ett sammanhang, där man kan skratta tillsammans. Vidare framkom det 

genom flera intervjuer att det är viktigt för känslan av meningsfullhet och sammanhang 

att behandlare och ungdom gemensamt jobbar mot något tillsammans och att behandlarna 

hela tiden visa att de vill ungdomens bästa.     

Det kan vara att jag gör det där lilla extra. Att man visar att man bryr sig, att man 

visar att man inte är där bara för jobbet “...” det är en väldigt viktig byggsten för 

personalen att man visar för dem att man vill deras bästa. Det är ju en viktig del 

i vårt arbete och det är också det som gör att du kommer ungdomarna närmare. 

[Intervju 2] 

“...” känna att man är en del av ett sammanhang. [Intervju 1] 

 

ANALYS OCH DISKUSSION 
I detta kapitel kommer det inledningsvis presenteras en teoretisk analys av resultatet 

utifrån studiens teoretiska utgångspunkt. Därefter följer en metoddiskussion där valen 

som gjorts under skrivprocessen diskuteras. Efter metoddiskussionen följer en diskussion 

kring studiens resultat följt av slutsats och förslag på vidare forskning.  

Teoretisk analys 

I studiens resultat framkommer det att respondenterna utgår från att varje ungdom som 

de möter är unik och att de hela tiden möter ungdomen där den är. Resultatet visar på att 

relationen mellan behandlare och ungdom är en förutsättning för att kunna genomföra ett 

behandlingsarbete. Planering och genomförande av behandlingen är något som sker i 

dialog med ungdomarna, då de får vara med och resonera över vad de behöver i sin 
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behandling och samtycka till det som bestäms. Detta kan tydliggöras utifrån Aspelins och 

Johanssons (2017) förklaring av ett relationellt förhållningssätt där behandlaren ser varje 

ungdom som en unik person som tillsammans med ungdomen försöker lösa det 

mysterium ungdomen står inför. Det relationella perspektivet uppmärksammar 

människan som en relationell varelse och lägger fokus på det som sker mellan behandlare 

och ungdom (a.a).  

I det empiriska materialet framkommer det att respondenterna anser att det viktigt att se 

ungdomen som den de är, att de bekräftar ungdomen i alla jobbiga känslor som kan 

förekomma. Att de tillsammans reflekterar över behandlingsarbetet och när det går fel, 

exempelvis om ungdomarna tar ett steg tillbaka, vilket gör att ungdomarna känner sig 

sedda och bekräftade. Detta kan analyseras som det pedagogiska mötet, då det visar på 

att respondenterna är delaktiga i denna ömsesidiga process. Aspelin och Persson (2011) 

menar att det som är betydelsefullt är det som inträffar mellan parterna. När behandlarna 

identifierar ungdomarna som en egen individ och upplever det ungdomen upplever, samt 

svarar an till ungdomen på ett sätt som är produktivt, gör att ungdomen blir bekräftad, får 

ett erkännande för den de är och kan få en idé om vad de bör göra för att komma framåt 

(a.a).                                                               

Resultatet visade att det första mötet mellan behandlare och ungdom är viktigt för 

relationsskapandet mellan parterna. Respondenterna menar att det är först när man möter 

ungdomen där den är som ett förtroende kan bildas och grunden för relationen kan läggas. 

Likt respondenterna förklarar Jenner (2004) att relationen, som är grunden för det 

pedagogiska mötet, skapas redan vid det första mötet mellan parterna och Aspelin (2013) 

menar att det ligger en vikt vid att behandlaren ska bekräfta ungdomen där den är just nu 

som ett unikt subjekt.  

Det pedagogiska mötet kan även skildras när respondenterna pratar om att trygghet och 

förtroende är viktigt för relationsskapandet. Det framkommer ett exempel där ungdomen 

själv väljer vem som den känner sig trygg att ha behandlingssamtal med utefter vem som 

ungdomen har bildat ett förtroende för. Detta är i likhet med Jenner (2004) som förklarar 

att i centrum för det pedagogiska mötet finns behandlare och klienten, och de påverkas 

av relationen och den tillit som finns mellan dem.  

Respondenterna lyfter fram att vardagssamtal och roliga aktiviteter är bra för att bilda 

förtroendefulla relationer. Genom att genom att bara ha kul och skratta tillsammans, eller 

att bara sitta tyst och vara närvarande, menar respondenterna leder till ett bättre 

behandlingsarbete. Detta kan förstås som det pedagogiska tillvägagångssättet som 

Aspelin och Persson (2011) menar handlar om att stimulera ungdomarnas deltagande i 

relationsprocessen, alltså de handlingar som behandlaren genomför för att skapa och 

upprätthålla relationer som främjar förändringsarbetet.  

Det framkom av studiens resultat att bemötandet och vad som sker mellan behandlare och 

klient är viktigt för att komma vidare i behandlingsarbetet och hitta ungdomarnas 

motivation. En respondent menar att motivationen kan finnas där men försvinna i långa 

perioder och att man inte kan lita på att det är motivationen i sig som ska göra jobbet. 

Bemötandet som respondenterna beskriver kan tydliggöras utifrån Jenners (2004) 

resonemang om att motivation och motivationsarbete består av en rad pedagogiska möten. 

En grundläggande tanke när det gäller motivation är att det i första hand inte handlar om 

en egenskap eller en vilja som finns eller saknas hos klienten, utan motivation är en fråga 

som handlar om bemötande. 
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Vidare framkom det att om motivationen sviktar hos ungdomen är det bra att hitta något 

som de kan se fram emot, då behandlarna inte kan tvinga någon att bli drogfri. 

Respondenterna lyfter vikten av att sätta upp delmål när de stora målen ligger för långt 

borta för ungdomen ska känna att de är möjliga att nå. Det framkom att det kunde ha 

förödande konsekvenser för en ungdom om de misslyckas med för högt uppsatta mål. 

Respondenterna menar att det då är viktigt att finnas där för ungdomen, lyssna och utgå 

från var ungdomen är. Om ett misslyckande skett samtalar respondenterna med 

ungdomarna om vad det var som gick fel och reflekterar tillsammans hur de kan jobba 

vidare, för att få förståelse för hur de ska hjälpa ungdomen vidare i motivationsarbetet. 

Detta kan tolkas utifrån det Jenner (2004) kallar för motivationsprocessen, som präglas 

av tre faktorer; målet, uppnåendets värde och misslyckandes sannolikhet. Målet innebär 

att målet ska vara möjligt för individen att uppnå och det handlar om att jobba mot 

konkreta delmål som ungdomarna kan känna att de kan nå. Uppnåendets värde handlar 

om att målet ska vara värt för ungdomen att uppnå och det är av vikt att behandlaren 

förstår ungdomarnas specifika bakgrund samt utgår från där klienten är. Misslyckandes 

sannolikhet innebär att behandlaren behöver kunna ta reda på hur ungdomen tänker kring 

framgångar och misslyckanden för att kunna motivera (a.a).   

I det empiriska materialet framkom det att det kan vara svårt att nå fram till ungdomarna 

då de har tidigare erfarenheter av bristfälliga relationer och har en vana att bli övergivna. 

De kan vara avvisande och agera ut hur de mår. Respondenterna menar att när det uppstår 

är det viktigt att visa att de finns där för ungdomarna, bekräfta att dem ser att ungdomarna 

har det tufft och visa dem att de lyssnar på dem. Vidare menar de att det är viktigt att stå 

kvar när de agerar ut hur de mår och sätter gränser men utan att döma dem. Detta blir 

speciellt intressant ur ett relationellt perspektiv utifrån begreppet ”mellanrum”. Aspelin 

och Johansson (2017) förklarar att i dessa mellanrum är det behandlarens uppgift att 

uppmärksamma de risker och möjligheter som kan sättas på spel mellan behandlaren och 

ungdomen. Dessa rum kan vara oförutsägbara och okontrollerbara, men samtidigt 

rymmer de möjligheter där behandlaren kan ge ungdomen möjlighet att träda fram som 

ett unikt subjekt (a.a).  

Metoddiskussion 

För att få deltagare till studien kontaktades sju olika HVB-hem via HVBguiden.se som 

hade inriktning mot ungdomar med missbruksproblematik. För att täcka upp de som 

tackat nej att delta valdes det att skicka ut ytterligare fem förfrågningar. Totalt bokades 

sex stycken intervjuer in. En av respondenterna ändrade och bokade av två tider tätt inpå 

vilket gjorde att urvalet blev mindre än vad det var tänkt från början. Urvalet slutade med 

fem respondenter på fyra olika HVB-hem, istället för sex respondenter på sex olika HVB-

hem som var tanken. Bryman (2018) menar dock att det inte krävs ett lika stort antal 

intervjuer för att uppnå teoretisk mättnad om studien endast har en grupp i urvalet och 

inte ämnar jämföra olika grupper inom det. Trots att urvalet inte fick den storlek som var 

tänkt, ansågs det ändå vara tillräckligt med insamlat empiriskt material för att uppnå ett 

tillförlitligt resultat av studien. 

Bryman (2018) lyfter vikten av att genomföra en pilotintervju innan den riktiga studien 

sätter igång. Detta för att försäkra sig om frågorna fungerar och för att veta ungefär hur 

lång tid som intervjun kommer att ta. På grund av att det var svårt att få deltagare till 

studien valdes det att göras en pilotstudie på en bekant som arbetar som behandlare. Detta 

för att kunna använda de andra intervjuerna till resultatet eftersom en pilotintervju inte 
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ska ingå i urvalet (jfr. Bryman, 2018). Eftersom frågorna i intervjuguiden [se Bilaga II] 

formades efter teman om relation, motivation och delaktighet, finns en medvetenhet om 

att respondenterna kunde ha tänkt extra på detta när de svarade på frågorna, vilket kan ha 

gjort att studiens resultat kan ha blivit vinklat. Hade frågor ställts som inte innehöll dessa 

begrepp hade studien kanske tagit en annan riktning. Med hjälp av pilotintervjun visades 

det sig att frågorna var nödvändiga för att få mer uttömmande svar och se att frågorna 

inte upplevdes som ledande. Därför valdes det att behålla frågorna, men det gjordes några 

omformuleringar så att de efterfrågade respondenternas upplevelse, resonemang och 

tankar för att frågorna skulle bli mer öppna. Detta stämmer även överens med 

utformningen på den halvstrukturerade intervjun då den ger respondenterna en stor frihet 

att utforma svaren på sitt eget sätt (jfr. Bryman, 2018). I resultatet visade det sig sen att 

trots dessa nyckelbegrepp fick studien varierande och nyanserade svar och resultatet 

upplevs inte som vinklat.  

Sammanfattningsvis så har genomförandet av studien upplevts fungerat bra och valet av 

en kvalitativ ansats med halvstrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod anses ha 

besvarat studiens syfte bra. 

Resultatdiskussion 

Relationen är A och O 

En respondent i studien som menar att Socialtjänst och uppdragsgivare kan prata om att 

det ska planeras olika behandlingsmetoder eller program som ungdomen ska genomföra 

för att få ett drogfritt liv. Respondenten menar att det inte är det som är grejen, att 

insatserna inte är viktiga i sig även om dessa hade evidens bakom sig och säkert 

fungerade. I studiens resultat framkommer det att respondenterna menar att det är 

relationen som gör skillnad för ungdomarna för att kunna genomföra en bra behandling. 

Det framkom också att respondenterna menar att det är olika individer som kommer och 

att en bedömning om vad varje individ behöver sker tillsammans med ungdomarna i 

behandlingssamtalen. Detta kan jämföras med tidigare forskning där Ekberg (2010) 

menar att olika professioner kan ha olika synsätt på insatser vilket gör att de kan ha olika 

tankar på vad som är aktuellt för den enskilde. Både Ekberg (2010) och Andreassen 

(2003) menar att detta kan bero på att det finns en bristfällig forskning kring fungerande 

insatser och att dessa saknar klara riktlinjer. Ekberg (2010) menar själv att det finns 

kunskaper som säger att insatser som grundar sig i samtal och relationer fungerar bättre. 

Cederlund och Berglund (2017) menar att manualbaserade behandlingsformer innehåller 

vissa kontrollerbara variabler som är lättare att mäta. Randomiserade och kontrollerade 

studier göra att dessa framhålls som konkreta. Cederlund och Berglund (2017) lyfter att 

relationen mellan behandlare och ungdom är mycket viktig för att insatserna ska fungera, 

vilket de menar oftast förbises.  

Resultatet i studien visar att insatserna inte är allt för ett lyckat behandlingsarbete och att 

relationen inte förbises, utan istället ges stort fokus. Relationen är viktig för att kunna 

motivera ungdomen till att inte avbryta i förtid. Respondenterna menar att det är viktigt 

att ungdomen blir sedd och lyssnad på och att hjälpinsatserna endast fungerar först efter 

det finns en etablerad relation mellan båda parter. Andreassen (2003) menar att omkring 

30–50% av ungdomarna avbryter behandlingen innan den är slutförd. Därför lyfter han 

likt respondenterna att det är viktigt att behandlingen utgår från en modell som fokuserar 

på relationsskapandet mellan behandlare och ungdom. 
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Respondenterna beskriver att det första mötet är viktigt för relationsskapandet, detta är i 

enlighet med Jenner (2004) som menar att det är det är redan vid det första mötet som 

relationen mellan behandlare och klient skapas. Det varierade hur ungdomarna kom till 

HVB-hemmen och behandlarna menade att det mycket känslor som ungdomarna kommer 

med och det då är viktigt att möta dem i den känslan de befinner sig i. Detta kan kopplas 

samman med Jenner (2004) som menar att det är behandlarens uppgift att den relation 

som skapas blir givande och att behandlaren möter ungdomen där den är. 

I resultatet visade det sig att trygghet och förtroende var viktiga aspekter för behandlings-

arbetet enligt majoriteten av respondenterna. Det bekräftades genomgående att för att 

åstadkomma trygghet och förtroende i relationen mellan behandlare och ungdom så var 

det viktigt att behandlarna hade en rak och ärlig kommunikation, att de lyssnar på 

ungdomen, visar att man bryr sig, kan sätta gränser, inte är dömande och att vara en stabil 

och trygg vuxen i alla situationer som behandlaren och ungdomen möter. Detta går att 

koppla till både Severinsson (2010) och Lilja (2013) som menar att det är viktigt att 

behandlaren skapar en relation med ungdomarna, skapandet av relationen leder till tillit 

och förtroende och en etablerad relation håller även i situationer när gränser testas. 

Andreassen (2003) och Lilja (2013) lyfter också att en god och förtroendefull relation 

delvis handlar en intensiv samvaro där behandlaren ska bry sig om ungdomarna, möta 

dem och visa intresse för dem som egna unika individer som har egna känslor, behov och 

mål. Det är också viktigt att bekräfta ungdomarna genom att tro på dem.  

Genomgående i intervjuerna är att både vardagliga samtal och behandlingssamtal är 

viktiga för relationsskapandet och behandlingsarbetet där respondenterna menade att det 

var viktigt att vara tydlig, ödmjuk, öppen, ärligt och inte välja bort de tuffare samtalen 

med ungdomarna. Detta går att koppla samman med Ekberg (2010) som menar att det 

måste finnas en öppenhet och att behandlaren lyssnar på ungdomarna. Vidare lyfter 

Severinsson (2010) betydelsen av det informella samspelet, kommunikationen och de 

relationer som finns mellan behandlare och ungdom. Relationsskapandet är ett verktyg 

menar Severinsson (2010) som behandlarna kan använda som ett medel till förändring. 

Respondenterna lyfte att det är viktigt att hitta något som ungdomarna tyckte om att göra 

och på så sätt blanda vanliga behandlingssamtal med att samtal där ungdomarna fick 

utföra något exempelvis en promenad eller en aktivitet. Detta kan jämföras med tidigare 

forskning som visar att det genom aktivitet kan uppstå en bra kommunikation 

(Severinsson, 2010). Vilket också kan bekräftas av en respondent som menar att de allra 

bästa samtalen med en ungdom kan ske under en aktivitet som ungdomen gillar.  

En av respondenterna lyfter att för att bygga en relation är det viktigt att skratta och ha 

kul tillsammans. Detta är i enlighet med Severinsson (2010) som menar att skapandet av 

en relation kan ske genom att behandlaren och ungdomen utför aktiviteter tillsammans. 

Även humor ses som ett sätt för behandlarna att skapa en förtroendefull relation (a.a). 

Motivationens betydelse 

Samtliga respondenter i studien resonerade kring ungdomarnas egen motivation och 

enligt majoriteten var den en viktig faktor för att ett behandlingsarbete skulle kunna 

genomföras. Det framkom att det var viktigt att hitta någonting som ungdomarna gillar 

som kunde bli motiverande för dem, vilket också Ekberg (2010) kommit fram till i sin 

studie när hon skriver att det är viktigt för behandlaren att på olika sätt försöka hitta 

ungdomarnas motivation. 
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Det framkom i resultatet att en respondent resonerade att det var svårt att tala om 

motivation då den inte alltid finns närvarande. Det framkom också att när ungdomarnas 

motivation sjunker är det viktigt att förstå varför för att kunna hitta något som fortsätter 

att driva ungdomen till att finna motivationen igen. En respondent menar också att 

ungdomarna ibland kan ha mer motivation till att förstöra och fortsätta som förut. Detta 

kan förklaras utifrån Jenner (2004), Ekberg (2010) och Ekendahl (2011) som samtliga 

hävdar att behandlarna behöver kunna reflektera över sin syn på ungdomarnas motivation. 

Detta eftersom det har betydelse över vilka förväntningar behandlaren kommer att ha på 

ungdomarna. Vidare beskriver Jenner (2004) att behandlaren måste ha förståelse för 

ungdomens specifika bakgrund, detta för att förstå tankar och beteenden som verkar vara 

irrationella. En ungdom kan känna ambivalens gällande sin identitet och sin samhörighet, 

ett drogfritt liv kanske exempelvis innebär att ungdomen måste lämna alla sina vänner 

vilket behandlaren måste ha en förståelse för.  

Vidare lyfte flera respondenter att det gäller att kunna se de små, små steg som 

ungdomarna klarat av och där kunna berömma dem. Flera respondenter lyfte vikten av 

att inte döma ungdomarna eller att se återfall och steg tillbaka i behandlingen som 

misstag. Utan det är viktigt att möta ungdomarna där de är och hjälpa ungdomen att 

resonera och prata om vad det var som hände och som gjorde att ungdomen föll tillbaka. 

För att sedan kunna jobba vidare därifrån. Detta kan stödjas av Ekberg (2010) som menar 

att dialogen som förs i det pedagogiska samtalet mellan behandlare och ungdom gör att 

de tillsammans kan hitta lösningar på problem som är tillfälligt knutna till ett visst 

sammanhang. Vidare menar Ekberg (2010) att det förutsätts att behandlaren ser och 

betraktar ungdomen som en individ som har ett problem och inte en ungdom som är ett 

problem. 

Möjligheten till delaktighet och meningsfullhet 

Resultatet visar på att samtliga respondenter ger ungdomarna möjlighet till att delta i sin 

egen behandling och anser att det är en viktig del för att uppnå ett bra resultat. Även 

tidigare forskning visar att det är viktigt att ungdomarna får vara med och delta i samtalet 

kring deras förutsättningar och de åtgärder som rör deras behandling, då klienter som är 

engagerade i sin behandling oftare leder till bra behandlingsresultat (Ekberg, 2010).  

Vidare i resultatet framkom det att ungdomarna kan påverka sin behandling på flera olika 

sätt, något som flertalet av respondenterna ansåg vara viktigt. Detta stöds av Ekberg 

(2010) som menar att det är viktigt att ungdomarna får vara delaktiga kring val i deras liv, 

då det inverkar på hur ungdomen ser på sig själv och sina möjligheter.  

I resultatet lyfter respondenterna fram att behandlingen för ungdomarna bygger på 

delaktighet oavsett om de är placerade genom tvång eller via samtycke, eftersom 

delaktighet är en viktig förutsättning för ett bra behandlingsarbete. Vilket kan jämföras 

med Ekendahl (2011) som menar att inslag av tvång och kontroll sällan räcker så långt 

som riktlinjerna för olika vårdformer förutsätter gällande rehabiliterande mål.  

Vid en intervju framkom det att delaktighet hänger ihop med meningsfullhet. Detta är i 

enlighet med vad Severinsson (2010) menar, att när ungdomarna kan bestämma och styra 

över sina liv skapas det en förväntan om att de kan ta ansvar över sitt eget liv. Det leder i 

sin tur till att behandlingen ses som meningsfull för ungdomarna.  

För att ungdomarna skulle uppleva en meningsfullhet med behandlingen framkom det i 

resultatet att det var viktigt att visa ungdomarna stöd, vara en bra förebild och engagera 
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sig i sociala aktiviteter tillsammans med ungdomarna. Det respondenterna lyfter kan ses 

som skyddande faktorer enligt Anderberg och Dahlberg (2014). Skyddande faktorer är 

viktiga att stärka för att behandlingen ska bli så bra som möjligt (a.a).  

Att hitta på saker tillsammans med ungdomen som ungdomen själv vill göra menar ett 

par respondenter är viktigt för att ungdomen ska känna att även de behoven lyssnas till 

vilket kan jämföras med Lilja (2013) som menar att det är viktigt att lyssna till 

ungdomarnas behov vilket innebär att möta individen som någon med individuella 

känslor och behov, detta skapar en meningsfullhet genom att den vuxna bekräftar 

ungdomen.    

Sammanfattande diskussion 

I resultatet framkommer det att respondenternas fokus ligger på den enskilda individen, 

där respondenterna ser ungdomarna för den de är och försöker förstå ungdomen i vad 

denne går igenom. Relationen mellan behandlare och ungdom anses vara viktig för att 

kunna genomföra ett behandlingsarbete. Behandlingsarbetet innefattar också att 

respondenterna tillsammans med ungdomarna försöker att hitta gemensamma lösningar. 

Respondenterna är därmed själva delaktiga i den ömsesidiga processen som det 

pedagogiska mötet innebär (jfr. Aspelin & Persson, 2011). Det framgår också att 

respondenterna aktivt på olika sätt arbetar med relationen tillsammans med ungdomar och 

på olika sätt försöker främja ungdomarnas förändringsprocess genom olika samtal och 

aktiviteter. Detta kan förstås som ett pedagogiskt tillvägagångssätt som enligt Aspelin 

och Persson (2011) handlar om att målmedvetna beteenden som syftar till att stimulera 

ungdomarnas deltagande i relationsprocessen. Vilket Aspelin och Persson (2011) menar 

exempelvis kan ske genom mentorsamtal, utvecklingssamtal eller elevvårdande 

aktiviteter vilket i studien istället kan jämföras med kontaktmannasamtal, behandlings-

samtal och andra aktiviteter som är en del av behandlingsarbetet. 

Sammanfattningsvis visar helheten av studiens resultat på att respondenterna ser 

ungdomarna som ett vem och inte som ett vad. Respondenterna menar att de är viktigt att 

möta varje ungdom där de är, de försöker hitta vad ungdomarna tycker om. Det 

framkommer också att respondenterna tillsammans med ungdomen resonerar och 

försöker förstå hur ungdomarna tänker kring olika händelser. von Wright (2000) menar 

att “vem” hör till det relationella perspektivet medan ett “vad” kopplas till det punktuella 

perspektivet. I det relationella perspektivet så ser behandlaren den unika individen och 

försöker att förstå vem ungdomen är, vem ungdomen kan vara, hur ungdomen resonerar 

och upplever olika företeelser (a.a).  

Slutsatser 

Syftet i denna studie var att få kunskap om hur behandlare resonerar kring sitt arbete med 

ungdomar i ett drogmissbruk, samt hur detta kan förstås som en pedagogisk praktik.  

Behandlarna beskrev att de i sitt arbete med ungdomarna arbetade med relation, 

motivation och delaktighet. De skulle också vara trygga och stabila vuxna som lyssnade 

och såg ungdomarna för den de är, samt möta och hjälpa dem i alla situationer som kunde 

förekomma.  

Behandlarna resonerade om att det är relationen och inte insatserna som är det 

betydelsefulla och som gör skillnad i behandlingen av ungdomar med missbruk. De 
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menar att om det inte finns en relation mellan behandlare och ungdom kommer 

behandlingsresultatet inte bli lika bra. Oavsett om det handlade om motivationsarbete 

eller att skapa meningsfullhet i behandlingsarbetet så låg relationen till grund. Vidare 

framkom det i resultatet att motivation och delaktighet är två viktiga aspekter av 

behandlingsarbetet för att ungdomarna skulle komma ut sitt missbruk. 

Behandlingsarbete kan förstås som en pedagogisk praktik utifrån den relationella 

pedagogikens syn på att utbildning, undervisning och lärande är relationsprocesser. 

Behandlarna utför förändringsarbetet med ungdomarna genom att vara delaktiga 

tillsammans med ungdomarna i en ömsesidig relationsprocess och på olika sätt använder 

de målmedvetna beteenden som syftar till att stimulera ungdomarna i att delta i denna 

relationsprocess.  

Fortsatta studier 

Studier inom relationella fältet är enligt Aspelin och Johansson (2017) ett relativt 

oetablerat och nytt forskningsfält, vilket gör att det behövs vidare studier inom fältet. 

Förslag på vidareutveckling av denna studie kan innefatta ett större urval av respondenter 

och från fler platser i Sverige. Detta för att resultatet skulle kunna uppnå en större 

generaliserbarhet då en liten studie kan vara problematisk att generalisera utifrån. En 

intressant vinkel hade varit att ungdomarna som genomgått en behandling får ange sina 

erfarenheter av behandlingsarbete för att kunna jämföra resultatet med vad behandlarna 

svarade var viktiga aspekter i behandlingsarbetet. Detta för att se ifall ungdomarna anser 

att det är samma aspekter som var viktiga för en lyckad behandling. Alternativt skulle det 

vara intressant att göra studier på vuxna med missbruksproblem för att se om det blir 

samma resultat som vid behandling av ungdomar.    
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Bilaga I 

I 

Missiv 
Hej! 

Vi är två studenter som läser kursen Pedagogik III vid Linnéuniversitet i Växjö, som en 

del i vår beteendevetarexamen. Vi kontaktar er angående det examensarbete vi ska skriva 

och här är mer information. Vår uppsats handlar om olika aspekter av behandlingsarbete 

med ungdomar på deras väg ut ur ett missbruk.  

Vi anser att era kunskaper och erfarenheter skulle vara intressant och viktiga att få ta del 

av. Vi önskar därför att någon av er som arbetar på HVB-hemmet vill låta sig intervjuas. 

För vår studie söker vi en behandlare med eftergymnasial utbildning och minst 1 års 

erfarenhet inom yrket. Intervjuerna beräknar vi genomföra under perioden v. 15–17. Vid 

intresse att delta i studien, återkom gärna så snart som möjligt med ett svar via 

kontaktuppgifterna nedan. Vi bestämmer gemensamt tid för intervjun som genomförs 

över telefon. Intervjun beräknas ta 45 minuter och med intervjupersonens godkännande 

kommer en ljudupptagning av intervjun att göras.   

I vårt uppsatsarbete så har vi handledning av en lärare som har stor erfarenhet av 

uppsatsarbete. Även vår kursansvarig som har det yttersta ansvaret har erfarenheter inom 

uppsatsarbeten och forskning. Detta kan vara en trygghet för er och ses som en 

kvalitetsgaranti för uppsatsens innehåll.  

Studien följer Vetenskapsrådets forskningsetiska principer som är: Samtyckeskravet som 

innebär att ett samtycke ska inhämtas från de som är intresserade att delta och att 

deltagarna ska avgöra under vilka villkor detta kommer att ske. Informationskravet 

innebär att undersökningsdeltagarna ska få information om studiens syfte och de villkor 

som gäller för deltagandet. Det innefattar även information om att deltagandet är frivilligt 

och att det finns en rätt att avbryta sin medverkan. Konfidentialitetskravet innebär att all 

data som samlats in kommer att förvaras på ett säkert sätt så att ingen utomstående kan 

komma åt informationen, samt att intervjudeltagarna kommer att vara anonyma. 

Nyttjandekravet innebär att intervjudeltagarna ska få information om vad studien kommer 

att användas till och har rätt att ta del av det färdiga resultatet.  

Har ni några frågor om studien så är ni välkomna att kontakta oss  

  

Med vänliga hälsningar 

Emily Strauss Oxelgren                                      Matilda Frisk  

Studentmail: eo222rh@student.lnu.se                Studentmail: mf223fj@student.lnu.se  

Telefonnummer: 07xx xxx xxx                          Telefonnummer: 07xx xxx xxx   

 

Handledare: Marita Pekkanen, Universitetsadjunkt Linnéuniversitetet  

Mailadress: marita.pekkanen@lnu.se   

Kursansvarig: Marie Gunnarsson, Universitetslektor Linnéuniversitetet  

Mailadress: marie.gunnarsson@lnu.se  
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Information om de forskningsetiska riktlinjerna  

Inom all samhällsvetenskaplig forskning finns det etiska riktlinjer som ska följas när man 

genomför en forskningsstudie. För att vårt arbete ska bli etiskt riktigt förhåller vi oss till 

de riktlinjer som Vetenskapsrådet har upprättat. För att det ska bli en trygghet för dig att 

delta vill vi förklara vad dessa riktlinjer innebär för dig som deltar.  

 

Informationskravet innebär att du som deltar ska vara införstådd med studiens syfte och 

hur den kommer att gå till. Det innebär även att du ska veta att ditt deltagande är frivilligt 

och att du kan dra dig ur studien när du vill, fram tills dess att intervjun är genomförd. 

Efter avslutad intervju kommer vi att stämma av med dig om det är okej att använda det 

insamlade materialet. 

  

Samtyckeskravet är extremt viktigt och bygger på ditt samtycke att delta i studien. Är 

det något du är osäker på kan vi diskutera det eller så har du rätt att tacka nej till att delta. 

  

Konfidentialitetskravet innebär att det bara är vi och vår handledare som kommer att få 

ta del av det insamlade materialet och att det bara är vi som kommer att veta att det är du 

som har gett oss informationen. I studiens resultat kommer du att vara anonym. Det 

innebär även att ingen utomstående kommer att komma åt de uppgifter som du lämnat.  

 

Nyttjandekravet innebär att du ska vara införstådd i vad examensarbetet kommer att 

användas till och du har rätt att få ta del av resultatet innan det publiceras om du önskar.  

Vi hoppas att du känner dig trygg i att delta i vår studie och vill dela med dig av din 

kunskap och dina erfarenheter.   

  

Med vänliga hälsningar  

Emily Strauss Oxelgren och Matilda Frisk 

Handledare: Marita Pekkanen  

Kursansvarig: Marie Gunnarsson 
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Intervjuguide 
Börja med att åter informera om de etiska kraven, syftet med uppsatsen och hur lång tid 

som intervjun kommer att ta. Fråga om samtycke till att spela in intervjun. 

Bakgrund 

- Vad har du för utbildning? 

- Hur länge har du arbetat på din nuvarande arbetsplats? 

- Vad har du för tidigare arbetslivserfarenhet? 

- Vad ingår i dina arbetsuppgifter? 

 

Ungdomarna 

- Berätta om ungdomarna som du möter i ditt arbete. 
(Vilka typer av drogproblematik brukar ungdomarna ha?  
Vilken placeringstyp är vanligast? (LVU, SoL) 

 

Behandling 

- Kan du beskriva hur första mötet med en ungdom som har en missbruksproblematik 

kan gå till? 

- Hur ser hjälpinsatserna ut vid behandling av ungdomar med missbruk? 

- Hur upplever du att dessa hjälpinsatser fungerar?  

 

Relation 

-Vad har du upplevt fungerat bäst i arbetet mellan behandlare och ungdom? 

- Finns det något inslag i behandlingen som du anser är särskilt betydelsefullt för att 

komma ungdomen nära? 

- På vilket sätt upplever du att relationen mellan dig och den unge har betydelse? 
(Vad anser du är viktigt gällande relation?) 

- Vilka svårigheter eller hinder kan du se med ditt arbete med att hjälpa ungdomarna? 

(Anser du att det saknas något i ditt arbete som skulle kunna göra att du kan utföra det bättre?) 
 

Motivation 

- Vad har du för tankar och resonemang kring ungdomarnas motivation?  

- På vilket sätt upplever du att du kan hjälpa ungdomarna att öka och upprätthålla sin 

motivation? 
(Vad anser du är viktigt att tänka på kring ungdomarnas motivation?) 

- På vilket sätt upprätthåller och jobbar du mot långsiktiga mål tillsammans med 

ungdomarna?   

 



 

      IIII 

Delaktighet och Meningsfullhet 

- Vilka möjligheter har ungdomarna till delaktighet i sin behandling? 

(Kan du ge ett exempel på vilket sätt de ges möjlighet till delaktighet?) 

- Vad upplever du att det är i ditt arbete som får ungdomarna att känna en 

meningsfullhet? 

 

Avslutande fråga 

- Finns det något ytterligare du vill lägga till innan vi avslutar? 

- Går det bra att jag använder ditt bidrag till studien? 

 

Tack för din medverkan! 

 


