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Syftet med denna studie var att undersöker hur behandlare 
reflekterar över sitt bemötande av individer som missbrukar 
cannabis som primär drog. Vidare undersöks hur behandlaren 
individanpassar behandlingen för ungdomarna samt vilka 
egenskaper som är bra för en behandlare att besitta. Studien utgår 
från den hermeneutiska forskningstraditionen och har en kvalitativ 
ansats. Undersökningen gjordes av semistrukturerade intervjuer 
med hjälp av fyra behandlare inom missbruksvården som arbetar 
med ungdomar som främst brukar cannabis. Studien utgick ifrån 
Moira von Wrights relationella teori om det relationella 
perspektivet som är ihop vävt med Donald Schöns teori om den 
reflekterande praktikern.  
Resultatet visar på att ett gott bemötandet gentemot klienten är 
viktigt för relationsskapandet. Det är avgörande för behandlaren att 
visar respekt och empati för klienten samt att inge förtroende, 
struktur och att behandlingen är individanpassad. Hos behandlaren 
är reflektion av stor betydelse för att denne ska utvecklas 
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Introduktion 
Cannabis är den drog som används mest bland Sveriges ungdomar i dag. 
Alkoholkonsumtionen har visat sig minska medan cannabisanvändandet har visat på en 
ökning bland ungdomarna (Socialstyrelsen, 2014). Av alla som har ett missbruk eller 
beroende av narkotika har så många som upp till 60 procent någon gång använt 
cannabis, antingen som primär eller sekundär drog menar Socialstyrelsen (2014). 
För de ungdomar med ett risk- eller missbruk av cannabis är samtals behandling i 
öppenvård den allra vanligaste behandlingen (Socialstyrelsen, 2014). I de samtal som 
uppstår skapas möten och förtroenden ska byggas. Behandlarens roll är avgörande i 
behandlingsarbetet för att skapa goda relationer som gynnar behandlingsarbetet. Att 
arbeta inom missbruksvården innebär att behandlare behöver vinna förtroenden och 
försöka förstå sina klienter (Johansson och Wirbing, 2008). Hur skapar behandlaren 
dessa goda relationer och vad är gynnsamma delar för att behandlingen av ungdomar 
ska leda till positiva resultat? 
Studien vill ur ett pedagogiskt perspektiv belysa vad behandlaren ser för betydelsefulla 
inslag i ett förändringsarbete med de ungdomar som brukar cannabis samt visa på 
vikten av behandlarens bemötande. Socialstyrelsen (2014) säger ingenting om ett gott 
bemötande men att man kan se bemötandet som etik och princip. 
Att bemöta klienter med ett drogmissbruk kan vara svårt då alla individer är olika. Ur 
ett behandlingspedagogiskt perspektiv är det intressant att se hur behandlare reflekterar 
över sin praktik då klienter som söker hjälp för sitt missbruk eller beroende befinner sig 
i en ofta både känslofylld och utsatt miljö. 
 

Begreppsdefinitioner 
Bemötande  
Bemötande är ett relativt begrepp och kan ha flera olika betydelser och definitioner 
beroende på individ och på vilken verksamhet begreppet används. I den här studien 
kommer Nationalencyklopedin (2000), att användas för att definiera bemötande: 
 

”Med bemötande avses det sociala växelspel som sker mellan personer i mötet, 
det vill säga uppträdandet i den interaktion som förekommer. Bemötande 
innebär också medvetenhet om och förmåga till inlevelse i andra personers 
behov och reaktioner samt visad respekt för motparten.”  
    (Nationalencyklopedin, 2000) 

Substance use disorder 
Missbruk och beroende är två begrepp som vi känner igen väl sedan DSM-IV. För att 
dessa båda begrepp ska uppfyllas måste det enligt DSM-IV uppnås en del olika 
kriterier. Nu har dessa två begrepp ersatts med en och samma term i DSM-V då 
författarna till DSM-V (enligt M., Agerberg 3013;110) ansåg att missbruk och beroende 
inte är två helt olika begrepp utan går hand i hand. Det tillkom i stället “substance use 
disorder” som är baserat på elva olika kriterier. Beroende på hur många av dem som 



 

 

stämmer in på brukaren så faller klienten inom mild, måttlig eller hög grad av substance 
use disorder. Trots denna nya term kommer det i studien användas både ordet missbruk 
och beroende då läsaren är mer välbekant med dessa. 

 

Bakgrund 
Bakgrunden kommer nedan att presenteras i fem olika delar; cannabis, bemötande, 
reflekterande praktiker, behandling och tidigare forskning. 

Cannabis 
Cannabis är en drog som förekommer i tre olika former, marijuana, hasch och 
cannabisolja. Cannabis som drog har hallucinogen påverkan och innehåller en rad 
kemiska substanser som påverkar psyket, bland annat tetrahydrocannabinol (THC) 
cannabinol (CBN)och cannabidiol (CBD). Drogen lagras i kroppens fettvävnader vilket 
innebär att mängden THC i kroppen kan sitta kvar i flera veckor även om intaget av 
cannabis äger rum vid enstaka tillfällen (Ramström, 2008). Ramström delar in 
brukandet av cannabis i två olika faser. Den första är det akuta ruset och den andra är 
det kroniska ruset. Enligt Ramström påverkas minnesfunktioner, uppmärksamhet, 
koncentration, analys- och planeringsförmåga vid enstaka intagstillfällen. Den andra 
typen av rus som beskrivs av Lundqvist och Eriksson (1988) är det kroniska som 
infaller efter ett par timmar. Den kognitiva tankeförmågan är då i regel och beroende på 
hur länge missbruket pågått och hur konstant detta är så varierar de kognitiva 
förmågornas nedsatthet.  

När en person intar cannabis så går halten av THC inte upp för att sedan försvinna ur 
kroppen igen på en gång utan ju mer kontinuerligt brukaren röker, desto mer stiger 
nivån av THC i kroppen och det är detta som Lundqvist och Eriksson (1988) menar blir 
det kroniska ruset. Vid ett cannabismissbruk där intaget är konstant, oftare än en gång i 
månaden, hinner mängden THC inte försvinna ut ur kroppen utan varje gång cannabis 
intas lagras det lite och halten av THC ökar. 

Bemötande 
Att skapa goda möten är avgörande för hur kvalitén kommer att bli i en fortsatt 
behandling. Bemötande är i botten en grundinställning och en förutsättning för det goda 
mötet. Behandlare måste ha vissa förmågor och kunskaper för att kunna kommunicera 
med sina klienter, det kan vara att kunna kommunicera med människor från en annan 
kultur eller att kunna hantera en stressfull eller krisartad situation (Berglund, 2000). 

En viktig aspekt av ett bra bemötande är respekt. Som behandlare är det, enligt 
Berglund (2000) viktigt att respektera människors lika värde och att kunna respektera 
att individen har en egen vilja och ett självbestämmande. Behandlaren behöver kunna 
samspela med klienten på ett rättvist och ärligt sätt för att klienten ska vilja öppna sig 
och kunna få en möjlighet att berätta sin sanning. 
Berglund (2000) betonar vikten av att komma ungdomarna nära och hjälpa dem att hitta 
ett sammanhang för att bygga på självbilden. Han menar att förändring sker i sociala 
sammanhang vilket även von Wright (2000) betonar. von Wright menar att i det 
relationella perspektivet sker allting i en intersubjektivitet mellan människor och så 
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även bemötandet. För att nå klienterna och vägleda dem i en omorientering behöver 
ungdomen passa in i ett sammanhang och behandlaren behöver kunna förstå klientens 
processer. 

Behandlare behöver kunna motivera klienterna och ge dem verktyg att skapa en egen 
motivation till förändring (Johansson och Wirbing, 2008). Att bemöta klienter med ett 
drogmissbruk kan vara svårt då alla individer är olika. Så hur bemöter 
missbruksbehandlare de ungdomar och unga vuxna som brukar cannabis som primär 
drog och hur anpassas behandlingen efter de olika individerna? Det är även viktigt att 
behandlaren kan känna sig trygg och säker på sin arbetsplats. Bemötandet är därför 
viktigt både för att klienten ska känna tillförlitlighet, för det första intrycket och för att 
skapa den goda relationen som kan leda till ett bra behandlingsresultat (Berglund, 
2000). Vi anser att det är viktigt att behandlaren ser sina klienter som ett subjekt och 
bemöter dem med ett öppet sinne för att inte klienten ska känna sig dömd och 
skuldbelagd då denne för första gången kommer till behandlingsenheten.  
Berglund (2000), menar att sociala sammanhang består av relationer med viktiga 
människor och att det är dessa relationer som leder till förändring. Det innebär att om 
behandlaren skapar en god relation kommer han eller hon kunna påverka klientens 
förändringsarbete i en positiv riktning. Genom att lyfta fram behandlarnas subjektiva 
upplevelser tror vi oss kunna bringa ny kunskap och förståelse till hur behandlare ännu 
bättre kan hjälpa ungdomar och unga vuxna som befinner sig i ett missbruk eller 
beroende. Det kan ske genom att förbättra det första mötet och skapa goda relationer. 
Närmare studeras hur och om behandlingen anpassas efter varje enskild individ för att 
få en ännu bättre behandling som kan gynna klienten på lång sikt.   

 

Reflekterande praktiker 
Praktiken utvecklas ständigt genom att utöva och träna på sin yrkesroll. När studenter 
examineras och skall börja arbeta har de en grundläggande och/eller avancerad 
utbildning men saknar många gånger yrkeserfarenhet. Allt eftersom studenten övergår 
från student till behandlare kommer den nyexaminerade befinna sig i olika 
sammanhang. För att kunna utvecklas även efter examinationen och dra nytta av sina 
erfarenheter från yrket är reflektion ett bra verktyg (Knott & Scragg, 2010). Berglund 
(2000) menar att lärande är ett komplext begrepp och därför inte så enkelt att beskriva. 
De menar att människan lär sig genom hela livet, främst genom erfarenheter och att 
lärande relaterar till kunnande samt att behärska och hantera olika saker och situationer. 
I vardagen lär vi oss saker kontinuerligt, ibland utan att tänka på dem vilket Berglund 
(2000) menar är ett naturligt sätt att lära in. 
Reflektion används enligt Knott och Scragg (2010) som ett verktyg för utveckling samt 
att knyta samman praktik med teori. Reflektion är ett sätt att vara en ansvarsfull 
praktiker och med hjälp av eftertanke av handlingarna finns det möjlighet att inte falla i 
samma fällor mer än en gång. Även i behandling används reflektion. Ett exempel kan 
vara att praktikern ber sin klient i samtal att öppet reflektera fritt kring det aktuella 
ämnet eller reflektera över vad som hänt sedan förra träffen. Behandlaren själv bör även 
reflektera efter samtal med klienten och fundera över vad som gick bra eller dåligt och 
vad som kan förändras till nästa möte(Knott & Scragg, 2010). 



 

 

Berglund (2000) betonar förförståelsen som en viktig del i lärandeprocessen. Denna 
sker genom en form av cirkelrörelse där erfarenheter möter ny kunskap och att man 
genom den får ny förståelse och där igenom vidgar förförståelsen och får ett nytt 
kunnande. Berglund beskriver vidare att den förståelse vi har med oss in i mötet med 
andra människor möter nya erfarenheter och utmanar vår förståelse som vävs samman 
för att vi ska få ännu en ny förståelse. Det är genom denna typ av process som lärandet 
är kontinuerligt genom hela livet. 

Denna process väver Berglund (2000) samman med reflektion. För dem är reflektion ett 
begrepp om människans tänkande och medvetenhet och att denna medvetenhet vänds 
tillbaka mot sig själv och därför blir en reflexion. Berglund beskriver reflexionen som 
en förståelseutvecklingsprocess som är det viktigaste stödet i lärandet. De betonar att 
varje möte är ett lärande och att sammanflätningen av möten och förförståelse blir en 
reflexion och ett nytt lärande. 

Berglund (2000) betonar även vikten av att vara kritisk i sitt förhållningssätt och att det 
är viktigt att se både sina begränsningar och förmågor. Är man medveten om dem så är 
det lättare att ha ett kritiskt reflekterande förhållningssätt och få en självkännedom som 
gör att man blir bättre i sitt arbete med klienten.  

Behandling 
När det kommer till vuxna och missbruk finns det utifrån varje drog specificerat vilken 
behandling som har högsta prioritet och bör användas. Utifrån denna prioritetsordning 
bör behandlare jobba menar de nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård. 
Bakgrunden till de nationella riktlinjerna finns i Socialstyrelsens faktaunderlag (2014) 
där det går att läsa mer om forskningen bakom behandlingen och vilka fördelar och 
biverkningar som finns. Vad det gäller ungdomar så har det istället gjorts en speciell del 
i riktlinjerna eftersom de flesta behandlingar är anpassade för vuxna. Utvärdering av 
behandling för ungdomar är ofta anpassade efter att ungdomen tagit cannabis och eller 
alkohol vilka är de vanligaste drogerna, det har inte gjorts nämnvärt många 
utvärderingar där ungdomar tagit andra droger (Socialstyrelsens faktaunderlag, 2014). 
De behandlingar som har granskats av socialstyrelsen rankas på en skala mellan ett och 
tio, där ett är den högsta prioriteten och tio är den lägsta (Socialstyrelsens 
faktaunderlag, 2014). 

De första sex behandlingarna har samtliga fått en trea på skalan över prioritet medan 
HAP har fått en fyra och är därför mindre rekommenderad. 

Motiverande samtal (MI) har som syfte att höja den nuvarande motivationen till 
förändring hos klienten och även väcka motivation till liv hos dem där den ännu inte 
finns (Socialstyrelsens faktaunderlag, 2014). Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en 
metod som används för att jobba med klientens tankar, kognitioner och beteenden. KBT 
bygger på två olika teorier som är en blandning av kognition och beteenden 
(Socialstyrelsens faktaunderlag, 2014). Brief Strategic Family Treatment (BSFT) är en 
familjeterapeutisk metod som används för ungdomar med missbruks problematik. 
Denna är manualbaserad där hela familjen involveras(Socialstyrelsens faktaunderlag, 
2014). 
Functional Family Therapy (FFT) har som kortsiktigt syfte att hjälpa familjen med att 
få en bättre kommunikation inom familjen och även att förbättra relationerna. I FFT 
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jobbar man med positiva omformuleringar som innebär att terapeuten tar något negativt 
som sägs i samtalet och vänder detta till något positivt (Socialstyrelsens faktaunderlag, 
2014). Multidimensional Family Therapy (MDFT) är till för att se vad familjen behöver 
hjälp med och utefter detta jobba intensivt med just de områdena (Socialstyrelsens 
faktaunderlag, 2014). Multisystemisk terapi (MST) är en teori där behandlaren har jour 
och jobbar med familjen när de behöver. MST grundar sig på socialekologiska- och 
familjesystemiska teorier och de behandlingar som är av störst behov används. 
(Socialstyrelsens faktaunderlag, 2014) 
Haschavvänjningsprogrammet (HAP) har till skillnad från tidigare metoder fått en fyra 
på skalan över användbara behandlingar för cannabismissbruk. Anledningen till att 
HAP har fått en fyra beror på att det inte finns tillräckligt med forskning som bekräftar 
metoden. Behandlingen är uppdelade i tre faser, en farmakologisk och medicinsk, en 
psykologisk samt en social fas. I den farmakologisk- och medicinska fas fokuserar 
behandlare och klient på hur cannabis påverkar rent kliniskt. I den psykologiska fasen 
ligger fokus på hur ungdomens psyke har och kan påverkas av cannabis och i den sista 
fasen tittar man på hur ungdomens sociala situation ser ut, skola, vänner och andra delar 
som finns i ungdomens sociala liv. (Socialstyrelsens faktaunderlag, 2014) 

Tidigare forskning 
I studien användes Academic serch elite som primära sökmotor. De sökorden som 
användes var cannabis, treatmeant och reflective practice. Artiklarna avgränsades 
genom peerreviwed och att artiklarna var max 10 år gammal. 

Kravet på evidens präglar enligt Denhov (2007) forskning och praktik när det gäller 
verktyg för att kunna hjälpa en annan människa i behandling. Forskningen strävar hela 
tiden efter att kunna ge svar på vilka metoder som faktiskt fungerar för att ett 
behandlingsresultat ska leda i en positiv riktning. Efter det är det upp till behandlaren att 
läsa in sig på området för att sedan praktisera vad forskningen kommit fram till 
(Denhov, 2007). 

Det finns enligt Denhov (2007) olika hjälpande faktorer både inom och utanför 
psykiatrin. Hon menar att flera olika delar är av stor betydelse, det kan vara samspelet 
med människor både som professionella och de människor som finns runt omkring eller 
att klienten i fråga hittar egna strategier att hjälpa sig själv. Denhov (2007) har gjort en 
forskningsöversikt där hon har sammanställt forskningsartiklar och sedan presenterar 
sina forskningsresultat. Denhov menar att alla olika evidensbaserade 
behandlingsmetoder hon tittat på fungerar lika bra och hennes fokus blev då att titta på 
vad i dessa olika metoder som leder i en positiv riktning för klienten. Det Denhov 
(2007) inser är att det inte blir tillräckligt med endast en metod utan att allting sker i 
sociala sammanhang och i relationerna mellan klient och behandlare. 

Även Norcross (2002) betonar vikten av relationer i behandling. American 
Psychological Association (APA), tillsatte en arbetsgrupp under ledning av just John C. 
Norcross där gruppen hade som mål att identifiera evidensbaserade relationer. Med 
dessa relationer ville de hitta ett sätt att individanpassa olika behandlingsmetoder utefter 
relationen och lägga diagnosen som klienten kanske har åt sidan. Norcross (2002) 
betonar fyra viktiga betydelsefulla delar i de terapeutiska relationerna. Dessa är att 
skapa en allians tillsammans med sin klient, att som behandlare ha en empati, att vara 



 

 

överens om målen och samarbeta mot dessa, samt att som behandlare kunna 
individanpassa behandlingen efter de förmågor som klienten har. 
Turner (2014) har i sin studie gjort 14 djupintervjuer med olika behandlare angående 
behandlares och klienters perspektiv gällande behandling av riskbruk, missbruk och 
beroende av cannabis. Studien beskriver ett svenskt projekt (Trestad2) där syftet är att 
förbättra kompetensen och kunskapen inom prevention, tidiga insatser samt vård och 
behandling inom cannabismissbruk. Projektet syftar även till att implementera och 
kvalitetssäkra samt att sprida kunskap om dessa tre områden. Ytterligare en tanke med 
projektet var att skapa ett samarbete mellan forskning och praktik. Turen (2014) menar 
att det finns några metoder som fungerar extra bra att använda vid cannabismissbruk 
hos ungdomar vilka är Motiverande samtal, familjebaserade metoder samt kognitiv 
beteendeterapi. Turen betonar att faktorer som klientens vilja samt behandlarens 
bemötande har en viktig del i klientens förändringsarbete. Utöver intervjuerna skedde 
två workshops för behandlarna som deltagit i undersökningen för att göra resultatet av 
rapporten kända. Sammanfattningsvis sammanställdes några viktiga saker som 
workshopen kom fram till samt hur de skulle kunna utvecklas. Studien visar att 
anhöriga är viktiga för att stödja ett drogfritt liv för brukaren, att klienten bör stanna 
kvar och avsluta behandlingen samt att klient och behandlare kontinuerligt bör 
reflekterar kring behandlingen.  

Denhov (2007) har i sin forskningsöversikt sammanställt några viktiga punkter om hur 
klienten upplever att en bra behandlare bör vara. Dessa klienter har betonat vikten av att 
känna sig lyssnad på och förstådd av behandlaren. Klienten vill bli sedd som en individ 
och inte bara som en klient med problem. Klienten vill även bli mött med respekt, 
kunna känna att hen är värd att lyssnas på och att klienten själv får komma fram som 
människa vilket även Turen (2014) till viss del kommit fram till. 

Bender, Tripodi, Sarteschi och Vaughn (2011) har i deras metaanalys undersökt 15 
olika randomiserade kontrollerad studier (RCT). De 15 artiklarna har i sig tittat på vilka 
behandlingar som är effektiva och vilka som inte är det. Något av det viktigaste Bender 
m.fl. (2011) har hittat är att det är viktigt att få så många som möjligt att medverka till 
ungdomens rehabilitering vilka kan vara familj, skola, vänner och andra som finns i 
ungdomens närhet.  

Stanton och Shadish (1997) genom Bender, m.fl., (2011) har i deras undersökning 
kunnat visa på att man får högre andel som slutar med cannabis när familjen är 
involverad än om de lämnas utanför behandlingen. Flera av de jämförda behandlingarna 
visade sig ha effekt för ungdomar som brukar cannabis. Motiverande samtal (MI) är 
svårt att utvärdera om det har en positiv effekt eller inte då det kan användas på olika 
sätt. Det kan användas som egen behandling eller som tillägg till behandling för att höja 
ungdomens motivation. KBT i samspel med MI hart visat sig vara effektivt vid korta 
interventioner av cannabismissbruk (Bender m.fl., 2011). 

Det primära i Bender m.fl., (2011) studie var att försöka hitta skillnader i 
behandlingsresultat för individuell behandling och familjebehandling. Någonting som är 
svårt när det kommer till att utvärdera familjebehandling är det faktum att det generellt 
sett måste vara ungdomar. Vuxna personer har oftast inte samma behov som en ungdom 
har av sina föräldrar. Williams och Chang (2000) genom Bender, m.fl., (2011) har tittat 
på och kunnat visa att familjebehandling för ungdomar som använder cannabis har 
överlägset positiva resultat. 
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När det kommer till behandling av missbruk är det viktigt att inte glömma den andra 
delen av behandlingen. Den första är att hjälpa klienten att sluta med sitt missbruk, den 
andra delen är att störta och hjälpa till så att drogfriheten vidhålls. Bender m.fl., (2011) 
studie har visat på att några delar som är viktiga för att fortsätta vara drogfri är att jobba 
med beteenden hos individen och att utbilda familjen. Efter det är det bra med 
uppföljning och tillhörande boostsessioner. Boostsessionerna kan innehålla nya 
behandlingsmål och uppfriskande av kunskap. Boostsessioner är behandling i väldigt 
komprimerad form. När behandlingen fullföljts så kan behandlaren lyfta ur vissa delar 
ur behandlingen och köra dem igen. 

 

Teoretiska utgångspunkter 
Vi har valt att använda oss av två teoretiska utgångspunkter då vi anser dessa täcka upp 
och vara relevanta för vår frågeställning. Den ena är von Wrights rekonstruktion av G. 
H. Meads teori om människors intersubjektivitet där von Wright (2000) presenterar två 
olika perspektiv, det punktuella- och det relationella perspektivet. Dessa två olika 
synsätt kan förändra vilken behandling som klienten får. Ifall behandlare ser på sina 
klienter som objektet eller subjekt, det kan leda till skillnader i hur behandlingen blir. 
Där av valde vi att ha den som första teori. Som andra teori har vi valt att titta på 
Donald Schöns teori om den reflekterande praktikern. Reflektion som teori blir aktuellt 
då Vår studie kommer att utgå ifrån det relationella perspektivet då vi vill titta på 
samspelet i det första mötet och hur viktigt det är för vidare behandling. Reflektion är 
även viktigt för behandlare som ett steg till att förbättra sig som behandlare.  

Intersubjektivitet och det relationella perspektivet 
Intersubjektivitet är det som sker mellan människor, både det verbala, våra gester och 
den andres respons (von Wright 2000). von Wright menar att människor behöver vara 
flera i samspelet med varandra och att detta utgör det mellanmänskliga. von Wright 
(2000) ser det relationella som öppna människor och menar att allting ingår i ett socialt 
sammanhang där människor utvecklas tillsammans. Intersubjektivitet är av vikt i 
studien då bemötande och relationer sker i mellan klient och behandlare i ett samspel 
där båda har en viktig roll och utvecklas tillsammans genom att lära av varandra. 
Det relationella perspektivet handlar om att se människor som mer än bara en 
missbrukare. Hon menar att en människa kan vara så mycket mer, exempelvis en syster, 
en bror, en mamma eller en pappa. Det relationella perspektivet är ett helt sätt att 
förhålla sig och se på andra. I det punktuella perspektivet ser vi i stället vår klient 
utifrån dennes egenskaper vilket leder till att vi ser denne som ett objekt. I detta 
perspektiv blir det en syn av att se personen som en missbrukare men då kan de andra 
viktiga delarna missas. von Wright betonar att det i det relationella perspektivet är mer 
gynnsamt att se klienten som ett subjekt då alla individer är olika och behöver 
individanpassade möten och vidare behandlingar. Ser behandlaren klienten som mer än 
missbrukare så kan behandlaren på så vis hitta andra delar som klienten behöver jobba 
med. Det relationella är av vikt i studien då behandlarens syn på klienten är betydande 
för relationsskapandet mellan individerna samt för att klienten ska känna sig som mer 
än en missbrukare och som en del av sammanhanget. Studien berör till viss del även det 
punktuella då någon intervjuperson talar om detta perspektiv. 



 

 

Reflektion i och om behandling 
Schön (1987) ser reflektion som en process till kontinuerligt lärande där tanken är att 
man under sitt yrkesliv träffar olika människor och hamnar i olika situationer. I dessa 
möten utvecklas behandlaren och växer i sin yrkesroll. Under själva reflektionen är det 
viktigt att inte bara titta bakåt på vad som har hänt utan även inom sig själv. Schön 
(1987) menar att behandlaren ska reflektera över vilka känslor man känner, vad 
behandlaren gjorde undermötet, vad som blev bra och vad som kan göra bättre. 
Reflektion är intressant i studien då syftet bland annat är att belysa hur behandlare 
reflekterar över sitt bemötande. Det är även viktigt ur ett behandlingspedagogiskt 
perspektiv med Schöns reflektionsteori för att främja behandlarens lärande och 
utveckling. 

 
Schön(1987) tar även upp enkel och dubbel loop. Enkel loop handlar om att någonting 
händer och att behandlaren reflekterar efteråt för att senare jobba vidare som vanligt. 
Dubbel loop är att när händelsen uppstår reflekterar man över denna för att sedan dra till 
sig lärdomar och anpassa sig själv och sitt arbete utefter detta för att det inte skall bli fel 
igen. 

Bie (2007) är överens med vad Schön (1987) menar med ett kontinuerligt lärande och 
att reflektion är ett sätt att samtala med och lära känna sig själv. Det är ett sätt att se på 
sig själv för att bekräfta de reaktioner och händelser som skett i ett samtal. Det innebär 
även ett ständigt sökande för att lära och förstå och Bie (2007) menar att utvecklingen 
som sker i behandlaren i dessa medvetna reflekterande processer kan leda till utveckling 
och en viss kvalitetssäkring hos behandlaren. 

 

Syfte och problemformulering 
Syftet är att belysa behandlares erfarenheter och upplevelser av bemötande av 
ungdomar som har problem med cannabis och deras uppfattningar om betydelsefulla 
inslag i ett förändringsarbete. 

Frågeställningar: 
1. Vad har behandlare för erfarenheter angående bemötande av ungdomar som 

missbrukar cannabis? 
2. Vilka är de betydelsefulla inslagen i förändringsarbetet med ungdomar som 

missbrukar cannabis? 
3. Hur ser behandlare på deras egen reflektion som ett pedagogiskt inslag? 

 
 

Metodologiska utgångspunkter 
Studien genomförs efter den hermeneutiska forskningstraditionen och ansatsen är 
kvalitativ. Metoden som används är kvalitativa intervjuer och kvalitetskriterierna utgår 
ifrån Bryman (2011) tillförlitlighetskriterier. 
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Hermeneutisk forskningstradition 
Thurén (2007) skriver att det finns två vetenskapliga huvudinriktningar vilka är 
positivismen och hermeneutiken. Positivismen utgår ifrån naturvetenskapen och söker 
absoluta sanningar medan hermeneutiken kommer från den humanistiska 
forskningstraditionen och strävar efter att förstå̊ och menar att kunskapen är relativ 
(Thurén 2007). 
Hermeneutiken utgår enligt Thurén (2007) samt Bryman (2011) från ett 
tolkningsperspektiv där forskaren försöker gå in på djupet av människors känslor och 
upplevelser för att försöka förstå det människan menar och vad som ligger till grund för 
saker som sker. De vill ta reda på varför någonting inträffat och försöker förstå hur det 
kommer sig att saker är och sker på ett visst sätt. Forskare som arbetar hermeneutiskt 
använder sig främst av intervjuer och observationer. Thuren (2007) betonar att 
hermeneutiken har som mål att förstå, begripa och sätta sig in i människans situation 
samt att behandlaren har en stor empati för vad som sker. Hermeneutiken lägger fokus 
på människor och för att förstå hur klienterna upplever sin situation. Det är enligt 
Thurén (2007) viktigt att kunna sätta in sina tolkningar i rätt kontext för att tolkningen 
ska kunna vara sann. Även om en behandlare vet hur klienter upplever någonting i 
Sverige så är det individuellt och även kulturellt betingat och behöver därför inte vara 
en sanning hos någon annan. Även värderingar och förståelse är viktigt hos oss som 
tolkar för att känslan, förståelsen eller upplevelsen ska bli så verklighetstrogen som 
möjligt. Vi behöver förstå att sanningarna är olika hos varje individ. 

Kvalitativ undersökning 
Studien genomfördes utifrån det hermeneutiska perspektivet då studiens fokus ligger på 
att tolka behandlarnas erfarenheter, upplevelser och känslor kring hur behandlare 
reflekterar över och bemöter de klienter som brukar cannabis. Det är viktigt för 
behandlare som arbetar att kunna se och försöka förstå vad som ligger bakom ett 
beteende hos klienten och vad det är som ligger till grund för en känsla. 
Studien genomfördes utifrån kvalitativ ansats och då fokus i studiens ligger på att tolka 
ord användes kvalitativa intervjuer som teknisk insamling. Att göra en kvalitativ studie 
innebär enligt Bryman (2011) att mycket material samlas in som sedan ska analyseras. 
Detta är enligt Bryman (2011) mycket otympligt och innebär att en en tydlig strategi 
krävs för att hantera materialet. Det finns enligt Bryman (2011) flera olika metoder att 
använda sig av inom kvalitativ ansats. I denna studie valdes kvalitativa intervjuer då 
studien försöker förstå intervjupersonernas perspektiv och syn på bemötande och 
behandling. Öppnastrukturerade frågor ställdes som intervjupersonerna kunde besvara 
med hjälp sina erfarenheter. På så sätt kunde studien belysa deras syn på den 
individanpassade behandlingen och bemötandet av de unga vuxna som brukar cannabis 
(Kvale& Brinkman 2009). 

Intervjuer 
Materialet samlades in genom semistrukturerade intervjuer och en intervjuguide (se 
bilaga 1) användes. Guiden är utformad efter teman för att på ett strukturerat sätt kunna 
täcka upp det syfte och de problemformuleringar som studien utgår ifrån. 



 

 

Intervjuguiden har tio öppna frågor fördelat under de båda teman för att intervjuerna ska 
flyta naturligt samt för att kunna ställa följdfrågor till respondenterna och på så sätt få 
en så ärlig bild som möjligt av det intervjupersonerna vill får fram (Bryman 2011). 
Bryman (2011) menar att informanterna inte heller blir styrda i deras svar då öppna 
frågor används. Semistrukturerade intervjuer ska innehålla olika teman för att 
överskådligt kunna täcka upp området. Genom semistrukturerade intervjuer finns 
möjlighet att få svar på fler saker än de frågor som ställs via intervjuguiden vilket leder 
till ett bättre resultat (Bryman 2011). 
Samtliga intervjuer skedde på intervjupersonernas arbetsplatser och intervjuerna tog 
mellan 40 och 80 minuter. Alla intervjupersoner samtyckte till att bli inspelade vilket 
underlättade transkriberingen och där igenom resultatet. Behandlarna tilläts att berätta 
fritt under intervjun kring sina tankar och upplevelser för att kunna ställa följdfrågor 
naturligt och på så sätt få till ett mer naturligt samtal som gav studien fylliga svar 
(Bryman 2011). Genom semistrukturerade intervjuer blev det svar på fler saker än vad 
som fanns frågor i intervjuguiden vilket ledde till ett bättre resultat. 

Planering och genomförande 
Denna del inledsmedurvalföljt av etiska riktlinjer, databearbetning, analys och 
kvalitetskriterier 

Pilotstudie 
Pilotstudien som genomfördes gjordes då Bryman (2008) menar att det alltid är bra att 
göra en pilotundersökning både för att säkerställa att intervjufrågorna fungerar samt för 
att intervjun ska bli bra i sin helhet. Bryman (2008) betonar att en pilotundersökning 
bidrar till att intervjuguiden utformas på ett sätt som gör frågorna bra för studien och 
man upptäcker om intervjupersonen tappar intresset för intervjun.  Pilotundersökningen 
visade även på vilka frågor som var svåra att förstå och behövde omformuleras. Genom 
att genomföra en intervju innan de riktiga intervjuerna äger rum kan man enligt Bryman 
(2008) även se i vilken ordning frågorna bör ställas och andra eventuella brister i 
intervjuguiden och samspelet. 
Det valdes ut en person för en pilotstudie i ett tidigt stadie. Tid för pilotstudien bokades 
in och där efter genomfördes denna ganska omgående. Innan pilotstudien ägde rum 
utformades en intervjuguide som var planerad att använda under samtliga intervjuer. 
Tillsammans bestämdes i vilken ordning vi skulle ställa frågorna och vem som tog 
ansvar för vad. Under pilotstudiens gång gjordes anteckningar kring vad som fungerade 
bra och vad som borde justeras. Tillsammans med intervjupersonen gicks intervjun 
igenom i efterhand för att få hens bild av vad som kunde förbättras, ordval i 
frågeställningarna samt vad som var svårt att förstå eller kunde tolkas på olika sätt. 
Efter studien ägt rum genomfördes ändringarna i intervjuguiden och det bestämdes hur 
upplägget skulle se ut inför de kommande intervjuerna. Pilotstudien visade på fel hos 
några av frågorna då frågorna från början var inriktade på en klient, singular. Genom 
diskussion efter piloten blev det tydligt att frågor angående flera klienter, plural, 
passade syftet bättre och gav en mer sammanhållen bild. 
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Urval 
Inför studien gjordes en planering över vilka behandlare som skulle vara möjligt att 
intervjua. Mail skickades ut till åtta olika tänkbara intervjuplatser i mellersta och södra 
Sverige, då olika delar av landet arbetar på olika sätt med ungdomar som brukar 
cannabis. Fem intervjupersoner återkom med svar och dessa var verksamma inom 
öppenvården där ungdomar med missbruksproblematik tas emot, detta för att få en 
nyanserad bild av olika verksamheters arbete. Den femte och sista intervjupersonen blev 
inför intervjun sjuk så den sista intervjun kunde inte genomföras, det var även för kort 
tid för att boka om och göra intervjun vid ett annat tillfälle.   

Varefter de tilltänkta intervjupersonerna svarade så skickades missiv (Bilaga 2) ut för 
att informera om de etiska riktlinjerna som var aktuella för studien, samt ett brev 
(Bilaga 3) om förfrågan till deltagande och information om syfte för studien. Önskemål 
om fyra års erfarenhet inom missbruksvården framfördes då forskningen påtalar vikten 
av erfarenheter samt att upplevelser efterfrågades i intervjun vilket uppfylldes hos 
samtliga intervjupersoner. Intervjupersonerna visade stort intresse av sitt deltagande i 
studien och var måna om att hjälpa till så mycket de kunde. 

Insamling och bearbetning av data 
I studien användes semistrukturerade intervjuer vilka spelades in för att sedan 
transkriberas. På så sätt är det lättare att se de teman som träder fram och efter det 
skriva ett resultat (Bryman 2011). Minnesanteckningar skrevs under tiden intervjuerna 
ägde rum vilket rekommenderas av Bryman (2011). Det första som gjordes efter att 
intervjuerna ägt rum var att lyssna på inspelningarna noggrant för att sedan transkribera 
dem. Transkriberingarna skrevs först ut ordagrant med undantag av språkliga ord och 
upprepningar som m.m. aa… och t.ex.. Efter det bearbetades transkriberingarna på så 
sätt att texterna blev skrivspråk för att inte förlöjliga texten och intervjupersonerna med 
språkliga fel. Transkriberingarna skrevs ut tätt efter att intervjuerna gjorts för att inga 
egen tolkning av vad som sagts skulle påverka. Samtliga namn i intervjuerna 
avidentifierades och det finns heller inte med några namn på platser eller liknande som 
skulle kunna härledas till någon person eller som skulle kunna identifiera vart 
intervjuerna ägt rum. 

Analys 
Materialet granskades sedan noggrant i den analyserande fasen för att hitta teman och 
en röd tråd mellan de olika intervjuerna Varje intervju tog cirka sex till åtta timmar att 
skriva ut och ytterligare tid att revidera. Enligt Bryman (2011)skapas en mer 
sanningsenlig bild av det som sagts genom denna metod och utefter detta material drogs 
slutsatser och resultatet skrevs. 
Studien utgick ifrån Tematisk analys som är en av de vanligaste analysmetoderna inom 
kvalitativ forskning och innebär att studiens material är analyserat med hjälp av olika 
teman och subteman (Bryman2011).Först lästes transkriberingarna igenom flera gånger 
för att hitta likheter och skillnader i det transkriberade materialet. Sedan markerades de 
olika temana med olika färger för att på ett tydligt sätt knyta samman en röd tråd i 
resultatet. Nästa fas i tematisk analys är enligt Bryman(2011) framework som kan 
översättas till ramverk. Bryman (2011) rekommenderar åtta saker att leta efter i 
transkriberingarna för att söka efter olika teman. Saker att titta efter i texten är 



 

 

repetitioner, lokala obekanta uttryck, metaforer och på vilket sätt intervjupersonerna 
förmedlar sina tankar. Vidare tittar man efter övergångarna mellan de olika temana och 
likheter och skillnader mellan transkriberingarna från de olika intervjupersonerna. 
Slutligen studerades språkliga kopplingar, hur det kommer sig att vissa saker kanske 
inte finns med, samt om det fanns teorirelaterade begrepp med i materialet (Bryman 
2011). 
Redan i intervjuguiden skrevs det fram olika teman efter de frågor och den 
problemformulering som studien utgår ifrån. Dessa teman är reflektion, bemötande och 
individanpassad behandling. Dessa teman är övergripande i resultatet. Utöver dessa 
teman växte det fram subteman för att på ett bra sätt kunna dela upp textmaterialet och 
få en bra struktur för att underlätta analysen. Dessa subteman är; Individanpassade 
möten, moraliserande, pedagogik i mötet, jobba med klienten och hitta den där den är, 
behandlarens utveckling, att jobba med ungdomen, om klienten inte befinner sig på rätt 
plats, självinsikt som en del i reflektion, hur behandlaren ser på behandlingen, 
utvärdering samt samhällets och ungdomens syn på missbruk och cannabis. 

Etiska riktlinjer 
Vetenskapsrådet erhåller fyra etiska principer och riktlinjer som studien följer för att 
bemötandet av intervjupersonerna ska vara respektfullt samt visa på vilka rättigheter de 
har genom att vara delaktiga i studien. Dessa riktlinjer är informationskravet, 
nyttjandekravet, samtyckeskravet samt konfidentialitetskravet.  
Informationskravet uppfylldes genom att informera intervjupersonerna om vad deras 
roll i arbete innebär och vad för mål studien har. Deltagarna skall informeras om att 
deras deltagande i studien är frivilligt och att de därför kan välja att avbryta sin 
medverkan när de vill under intervjun om någonting skulle kännas fel eller om de av 
någon anledning inte vill eller kan stå för det som sagts, (Kvale& Brinkmann, 2009 
samt Vetenskapsrådet, 2002).  
Samtyckeskravet tillgodosågs genom att informationskravet uppfylldes. Då ingen 
kommer vara under 15 år så blir inte skriftligt samtycke ett måste, endast muntligt 
krävs. Även här betonades självbestämmandet. Väljer någon av intervjupersonerna att 
avbryta skall denna inte uppmanas att fortsätta då det är dennes val och rättighet att 
avbryta.  

Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att materialet avidentifierades i den mån det 
gick. Detta gjorde genom att inte skriva ut namn, platser eller annat som kan göra att 
verksamheten, intervjupersonerna eller någon klient skulle kunna identifieras i 
transkriberingarna. Det inspelade materialet kommer att raderas omgående.  

Slutligen så raderades allt material för att uppnå nyttjandekravet skulle bli uppfyllt. 
Detta för att informationen inta ska kunna användas i annat bruk eller till något icke 
vetenskapligt.  
Kvale och Brinkmanns (2009) råder att fundera och reflektera kring de etiska problem 
som skulle kunna uppstå kommer att följas redan innan intervjuerna ägt rum för att i 
den mån det går förebygga de konsekvenser för de berörda parterna som skulle kunna 
uppstå. Enligt Forsman (1997) är det viktigt att kontinuerligt reflektera kring de etiska 
aspekter som är relevanta i studien för att skydda de berörda parterna från all form av 
eventuell skada i framtiden. Utöver detta kommer vi tillsammans diskutera de etiska 
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problemen som vi eventuellt kommer stöta på under vår uppsats så fort de dyker upp för 
att undvika etiska fel. Dessa funderingar kommer även att diskuteras tillsammans med 
handledaren om vi känner att det behövs. 

Kvalitetskriterier 
Studien tog fasta på det Bryman (2011) tar upp gällande kvalitetskriterierna om 
tillförlitlighet. Tillförlitlighet har fyra olika del-kriterier; trovärdighet, överförbarhet, 
pålitlighet och möjlighet att styrka. 

 
Trovärdighet; innebär att forskaren ska ha utgått ifrån de regler som finns gällande den 
studie som gjorts, samt att respondenterna som deltagit i studien ska få ta del av 
resultatet för att kontrollera att forskaren uppfattat resultatet på det sätt som 
respondenterna vill förmedla (Bryman 2011). För att studien ska uppfylla trovärdighet 
så måste de etiska riktlinjer som Vetenskapsrådet erhåller följas. Dessa riktlinjer 
kommer att gås igenom tillsammans med intervjupersonerna i samband med de blev 
som informerar om behandlarens rättigheter att ta del av uppsatsen. 

 
Överförbarhet; innebär att studiens kontext ska försöka bli så fyllig som möjligt då det 
läggs tonvikt på djupa tankar och känslor i kvalitativa studier. Fylligheten i texten blir 
därför viktig för att fånga beskrivningar och det djup som eftersöks till resultatet 
(Bryman 2011). I denna studie kommer överförbarheten uppfyllas genom att 
metodkapitlet noggrant kommer att beskriva tillvägagångssättet där transkribering av 
det inspelade materialet sker från tal till skrift. Sedan kommer resultatet presenteras i 
form av citat för att resultatet ska bli så tillförlitligt som möjligt och för att inte våra 
tolkningar ska prägla innehåller. 
 

Pålitlighet; innefattar att forskaren är granskande i sitt synsätt för att 
forskningsprocessen ska vara just pålitlig och inte missvisande (Bryman 2011). I denna 
studie kommer pålitligheten att upprätthållas då metodkapitlet beskriver hur 
tillvägagångssättet skett på ett noggrant sätt samt genom att handledning sker 
kontinuerligt. Uppsatsen kommer även granskas och revideras genom opponering av 
andra. 

 
Möjlighet att styrka och konfirmera; innebär enligt Bryman (2011) att forskaren i den 
mån det är möjligt ska försöka undvika att spegla sina egna åsikter eller teoretiska 
inriktningar på studien. Detta för att studien ska spegla det intervjupersonerna berättar 
på ett så klart och verkligt sätt som möjligt. I denna studie är vi medvetna om vår egen 
förförståelse för ämnet samt att de teoretiska perspektiven tydligt kommer skrivas fram 
för att visa den röda tråd som följs. Inga personliga värderingar är medvetet speglade i 
studien. 

RESULTAT 
Av etiska skäl har intervjupersonerna valts att inte nämnas vid namn, det finns inte 
heller några platser eller andra namn med i resultatet som kan härleda till var 



 

 

någonstans intervjuerna är gjorda. Intervjupersonerna arbetar på olika sätt med 
behandling av ungdomar och unga vuxna som använder droger. Intervjupersonerna 
träffar i vissa fall endast ungdomen men ofta i den mån det går hela familjen. 
Intervjupersonernas klienter brukar cannabis som primär drog och alla verksamheter 
befinner sig inom öppenvården där klientelet är ungdomar och unga vuxna. Av hänsyn 
till intervjupersonerna kommer ingen närmare beskrivning av platserna att ske. 
Arbetslivserfarenheten är lång hos de flesta av intervjupersonerna och vårt önskemål 
om att de skulle ha arbetat minst fyra år med ungdomar som brukar cannabis 
uppfylldes. 

I kommande avsnitt redovisas resultatet i form av citat och brödtext från intervjuerna 
och transkriberingarna. Materialet är noggrant granskat och jämförda med varandra för 
att hitta likheter och skillnader. Tre övergripande teman har valts ut samt en 
analysmetod har vuxit fram för att göra texten enklare att läsa.  

Bemötande 
Bemötandet är det första som sker i mötet mellan klient och behandlare. Det är mycket 
att tänka på och ta hänsyn till då några klienter kanske inte alls mår bra eller att familjen 
är med vilket kan vara både en trygghet och lite jobbigt för ungdomen. I 
verksamheterna där intervjuerna ägt rum är det ofta så att föräldrarna är med i samtalen 
den första tiden och att ungdomen och behandlaren träffas ensamma efter en tid. Att ha 
föräldrarna med sig är enligt behandlarna gynnsamt för behandlingsresultaten. 

Jag anser att det är viktigt att förstå att de ungdomar som kommer hit 
kan vara i chock. De kan ha blivit avslöjade exempelvis, vilket kan vara 
jobbigt för dem. Bemötandet måste vara respektfullt och man behöver ha 
empati och skaffa sig en förståelse och försöka fånga upp en bild av hur 
deras liv ser ut i övrigt. (Kim) 

 
Intervjupersonerna är överens om att det är viktigt att försöka möta upp klienten där den 
är då det kan skilja mycket i ålder, mognad och beteende hos ungdomarna. Eftersom de 
ungdomar som kommer till verksamheterna har- eller fortfarande röker cannabis så kan 
de kognitiva förmågorna vara nedsatta menar Alex. Det skulle kunna innebära att en 
person som är 20 år inte behöver tänka annorlunda än den som är 15 år. Att komma till 
en behandlingsenhet som ungdom kan även vara skrämmande vilket är ännu en aspekt 
att ta hänsyn till. 

Det är viktigt att tänka på att klienterna som kommer hit kan tycka att 
det är obehagligt att befinna sig här och att man bemöter dem med ett 
leende för att inge en positiv känsla och ett visst hopp. De måste även 
mötas med respekt och en viss empati. (Alex) 

 

Individanpassade möten 
Att individanpassa är viktigt både i bemötande och senare i behandlingen menar Robin 
och Kim. Utan individanpassning blir få hjälpta för all behandling passar inte för 
samtliga klienter. En viktig del i individanpassningen är det första mötet där det gäller 
att kunna inge förtroende och hopp till förändring. Det är viktigt både för att kunna 
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skapa en god relation samt att kunna bidra till bra behandling. Om behandlaren inte 
individanpassar är det möjligt att sätta klienter i olika fack vilket aldrig gynnar 
ungdomarna. 

Jag anser att det är viktigt att skapa någon form av demokratisk 
ställning, att man får lov att tycka till eller att säga emot, det är viktigt 
att skapa ett klimat där det är okej att vara den man är. Det är där man 
får med sig ungdomen, när man inte har tagit ställning. De tänker att 
man är ännu en förälder, du är en i ledet och du kommer bli den tredje 
som står och pekar vilken riktning ungdomen ska ta vilket jag inte har 
för avsikt att göra. (Robin) 
 

Tydlighet och struktur är återkommande hörnstenar i de första samtalen. Behandlarna 
betonar att erfarenheterna har först med sig kunskap om vad som är viktigt i mötena 
men att dessa än dock kan se olika ut. 

Jag räknar med att 99,9 % av de som sitter framför mig inte vill komma 
hit, inte vill vara här och inte vill prata med mig. Det är min utmaning 
att sitta här och få dem att berätta. Detta gör jag genom att vara 
bestämd och tydlig med vad det är jag vill och vad som ska hända. Du 
har kanske kommit hit för att skolan har agerat, det ryktas om dig, och 
du kommer hit med din mamma och pappa och nu ska vi hitta ett 
samarbete och göra ett avtal. (Kim)     

 

Moraliserande 
Det är lätt att moralisera i behandlarens arbete menar Robin och Gaby. Det är en risk i 
vissa sammanhang och någonting som kan ställa till med problem på så sätt att klienten 
stoppas in i olika fack. Detta kan leda till att behandlaren generaliserar och kanske inte 
individanpassar klienten efter var och en. En annan sak att ta hänsyn till i 
moraliserandet är att inte bli dömande för att sedan bestämma vad klienten ska tycka 
och tänka. Det är därför viktigt att reflektera kring sitt moraliserande så det inte går ut 
över klienten och att man som behandlare vet vart man står. 

När man möter ungdomar eller vuxna med drogbekymmer är det viktigt 
att inte hamna i något moraliserande som att “det där är en dödsdrog” 
och att man skall hålla sig borta från den så gott som det går. Vi inom 
socialtjänsten har en annan roll att spela, vi måste ändå tycka att det 
inte är okej och vi behöver ha en nolltolerans mot droger men även om 
vi måste hålla oss till det så är det inte okej att vi blir några moral-
tanter. Vi behöver inte bli den som står med pekpinnen och säger till 
exempel att nu har du rökt cannabis så nu kommer du hamna på gatan 
och sälja sex. Jag tänker att det är viktigt att tänka på och för mig är det 
inte framgångsrikt att vara en sådan i mötet med ungdomar. Jag tror 
man får en bättre ingång när man inte är det. (Robin) 

 



 

 

Återkommande hos intervjupersonerna är att behandlare inte ska bestämma över sina 
klienter trots att de inte är så gamla då det ofta leder till en dålig relation och ett 
motstånd hos ungdomen menar Gaby. Ungdomarna kan ofta väldigt mycket om sin 
drog och läser på internet om den fungerar. Detta kan leda till att ungdomen börjar 
argumentera för och nackdelar vilket bör undvikas enligt intervjupersonerna. 

Det är viktigt att inte bli allt för moraliserande, inte komma med för 
mycket pekpinnar. Att slåss mot Flashback-generationen är något som 
jag uppfattar som meningslöst, för den fighten kan vi inte vinna hur 
gärna vi än vill. Det är fel att hamna i argumentation där. Det blir 
viktigt att inte ta fram pekpinnen utan istället tala om att det är 
spännande att vi har olika syn på det, hur är dina upplevelser? Att man 
på så vis utgår ifrån klientens upplevelse och frågar om ungdomen kan 
beskriva hur det är för den. (Gaby) 

 

Pedagogik i mötet. 
När behandlare träffar klienter som har fått problem med droger rent mentalt så krävs 
det ännu mera arbete både från klienten och behandlarens sida. Behandlaren måste 
anstränga sig mer och klienten behöver hitta en vilja och mening. 

Man kan ju få kognitiva störningar av cannabis och då det extra viktigt 
att jag är extra pedagogisk i mitt sätt att möta och prata med klienten. 
Att jag försöker hitta klientens nivå och lägga mig där. Sedan beror det 
på hur skärpt klienten är men samtidigt så får jag inte bli löjlig och säga 
”det här är en penna”. Jag kan inte hamna på den låga nivån heller 
men att vara tydlig är absolut viktigt. Att vara pedagogisk och hjälpa 
klienten att börja använda hjärnan igen är viktigt, det kan vara att ge 
exempel och rita på tavlan. (Gaby) 
 

Det viktigt att inte bli så pedagogisk att ungdomen upplever att behandlaren på något 
sätt ser ner på klienten eller dumförklarar hen. 

 

Individanpassad behandling 
Att vidare börja individanpassa behandlingen kan vara svårt. Här behöver det tas 
hänsyn till huruvida ungdomen behöver någon typ av behandling eller om det rent av 
inte skulle gynna dem. Robin betonar att det är viktigt att först skaffa en relation innan 
det är dags att gå vidare till behandling. I vissa fall görs en bedömning innan 
behandlingen påbörjas och i andra fall jobbar behandlaren på relationen några samtal 
först innan behandlingen ens kommer på tal. 

När jag träffar en ny klient så vill jag göra en bedömning hur det skall 
se ut och om det är rimligt att man skall göra en HAP i mitt fall. Om 
man har rökt cannabis regelbundet i 6 månader så kan man köra HAP 
men om man bara rökt några gånger så är det ju risk att man kan göra 
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mer skada än nytta. Där gör jag ju en bedömning om jag skall köra HAP 
eller inte. Detta är ett första steg till individanpassning. (Robin) 
 

Robin betonar vikten av forskningen och att behandlingen måste anpassas både efter 
detta och på ett sätt som passar verksamheten och samtidigt är individanpassat. 

Vi har ett väldigt fritt arbete och behöver inte jobba efter någon speciell 
metod. Det finns så lite studier om vad som hjälper ungdomar med 
missbruk, men det som finns säger ju att familjen är viktig, och då 
känner vi att vi är rätt ute då vi alltid träffar familjen om den finns. Vi 
har inget som säger att du får gå så här och så här många gånger utan 
det är väldigt flexibelt och individanpassat efter klientens behov. (Robin) 

 
 

Jobba med klienten och hitta den där den är 
Att individanpassa behandlingen innebär även att kunna hitta klienten där den befinner 
sig just nu, fånga upp hen och gå vidare där ifrån. Det innebär att behandlaren måste 
stanna upp ibland och reflektera, samt att behandlaren tar med och involverar klienten 
in i processen uppger Gaby och Kim. 

Behandlingen här är ganska välanpassad efter klienten tycker jag och 
det är viktigt att man inte ligger för långt framför klienten. Även om man 
tror på en modell eller ett förhållningssätt så får man ibland ta ett steg 
tillbaka och fundera över om det här verkligen är så vettigt att göra. 
(Gaby) 

 
Att ta med klienten in i processen leder ofta till mer motivation och bättre 
behandlingsresultat eftersom ungdomen känner att de får vara med och styra över vad 
som ska hända med dem menar Kim. Behandlaren har en uppgift att visa på de delar 
som kanske är ett problem för ungdomen om hen inte ser det själv. 

Det viktiga är att se till vad ungdomen själv tycker, och det är i den 
änden det är viktigt att börja. Sedan kan det ju vara så att man behöver 
problematisera alkoholen exempelvis, fast man inte säger hur mycket 
man dricker, man har inte tänkt på det helt enkelt och ser det inte som 
ett problem. (Kim) 

 
Individanpassning är nödvändigt på många plan och rent åldersmässigt finns det också 
saker att ta hänsyn till menar Gaby, Kim och Robin. Att bruka cannabis kontinuerligt 
gör att de kognitiva förmågorna förändras i vissa fall vilket gör att behandlaren inte kan 
veta på vilken mental nivå klienten befinner sig uppger Robin.  

Man kan inte förvänta sig att en 13 åring ska vara van att prata med 
någon vuxen på så sätt att man vill lätta sitt hjärta på samma sätt som 
många 20 åringar ofta har förmågan att göra. Utan då blir det mer 



 

 

saker att involvera föräldrarna i och jobba ännu mer tillsammans. Sen 
spelar ju även de kognitiva förmågorna in. (Robin) 
 

Behandlarens utveckling 
Intervjupersonerna har under sina år som behandlare fått större och djupare kunskaper 
baserade på deras erfarenheter. Robin och Kim betonar att de blivit tryggare i sig själva 
med åren samtidigt som att det alltid dyker upp nya utmaningar och alla ungdomar är 
olika individer med olika tankegångar och upplevelser. Det är nästan som en 
självklarhet för intervjupersonerna att jobba tillsammans med familjen om ungdomen 
har någon. 

Jag är inskolad i socialtjänsten, det var min första arbetsplats och det 
var där jag formade min yrkesroll. Där var det mycket individkontakter 
och det är klart att alla dem jag träffade har en familj. Trots det var det 
väldigt lite familjefokus. Idag förstår jag inte hur man skall jobba med 
det här om man inte har med sig familjen, det är helt otänkbart. 
Förutsatt att det finns en familj för det är ju så. Det svårt att vänta på 
någon insikt när klienterna är så unga eller någon typ av självreflektion 
hos klienten för de är inte riktigt där. (Robin) 
 

Att arbeta tillsammans med klientens familj är alltså mer regel än undantag. Kim menar 
att det är viktigt att jobba med att få föräldrarna att backa och ta det lite lugnt med 
ungdomen. Hen menar att föräldrarna eller vårdnadshavaren ska bli mer stöd än poliser. 
Även ungdomar behöver lite utrymme och genom att föräldern backar skapas en viss 
respekt igen. 

När det kommer till att arbeta med ungdomar så är det väldigt 
grundläggande att se till vilket system de tillhör. Stor del av alla unga 
som kommer i kontakt med behandling på olika sätt ingår i ett 
grundsystem som innefattar familjen. Att se ungdomens missbruk som ett 
symptom på något större kan i många fall vara en god början för 
behandlingen. (Kim) 

 

Att jobba med ungdomen 
Det är skillnad för behandlare som jobbar med ungdomar jämfört med att jobba med 
vuxna konstaterar intervjupersonerna. Ungdomar och vuxna skiljer sig stort när det 
kommer till mental utveckling, familjesituation, hur de använder språket och det finns 
olika risker att missbruka som ung. Behandlaren behöver därför kunna gå ner till en 
nivå i samtalet där ungdomen känner igen sig så både klienten och behandlaren gör sig 
förstådda. 

Jag vill ofta försöka visa klienten att jag har lite kolla på saker och ting 
och använda lite ord som de är bekanta med och då känner jag att jag 
ofta vinner lite respekt. Det är viktigt att visa att man inte tagit ställning 
i något, jag är inte en extra föräldrar det är inte därför vi är här. Två 
föräldrar har du redan och det räcker. Jag tycker att du är såpass viktig 
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att du själv ska få en möjlighet att bestämma här med lite hjälp av oss. 
(Robin) 
  

En stor utmaning för behandlaren är att kunna skilja på vilket beteende som är 
ungdomens friska och det beteendet som träder fram ut hens cannabismissbruk menar 
Kim. Vad många inte tänker på är att det ofta är lättast att bara fråga klienten hur den 
upplever sitt beteende och sina känslor för att jobba vidare utifrån det svaret ungdomen 
ger menar flera av intervjupersonerna. 

Det är viktigt att bli skicklig på att få kontakt med de friska sidorna som 
finns kvar under missbruket. Jag ber individen att utveckla och försöka 
hjälpa mig att se dessa sidor. Att vi tillsammans försöker få kontakt för 
att det friska ska kunna träda fram. Sen om det kommer räcka till vet 
man inte. (Kim) 

 

Det finns vissa aspekter som är viktiga i det goda mötet när man ska jobba med 
ungdomar som behandlare alltid bör tänka på och som inte behöver individanpassas 
menar Alex. 

I alla sammanhang och framför allt innan man byggt upp en relation 
med klienterna så finns det vissa saker jag alltid tänker på som är 
viktiga för att den relationen ska skapas. Det är att bemöta individen 
med respekt, att tro på dem både att det de säger är sant och att de kan 
förändras och lyssna mycket på dem. Ofta har de inte haft så många som 
genuint har lyssnat. (Alex) 

 

Om klienten inte befinner sig på rätt plats 
I vissa fall kan det vara så att en klient kommer till behandlingsenheten men 
behandlaren inser att klienten befinner sig på fel plats och inte har de problemen som 
krävs för det planerade behandlingsprogrammet. Det är enligt Gaby och Alex en del av 
behandlarens roll att kunna anpassa sig efter sina klienter men om det visar sig att 
klienten inte är på rätt plats kan behandlaren kanske hjälpa till att lösa det. 

Min känsla är att ser vi att det inte är rätt ställe att vara på för klienten 
så är vi duktiga på att hjälpa personen till den rätta platsen för att 
komma vidare. Det är jätteviktigt! Bara för att jag inte är rätt insats så 
kan inte jag bara släppa klienten. Vi får hit ungdomar som har gjort en 
bedömning och ska gå vårt program men efter ett tag märker jag kanske 
att detta inte är rätt. Då behöver det inte vara så att vi skickar vidare 
klienten till BUP eller vårdcentralen utan då kanske vi måste förändra 
hur vi tänker kring ungdomen. Vi kanske inte skall köra en hap 
exempelvis utan vi kan köra ett vanligt behandlingssamtal men ändå 
behålla fokus på cannabis. (Alex) 
 



 

 

Inställningen till att vara så pass flexibel som exemplet ovan är inte möjligt för alla 
verksamheter utan i vissa fall om klienten och behandlaren inte fungerar ihop så får det 
lösas på andra sätt. 

Det finns alltid en kort väg att gå om jag eller klienten skulle känna att 
detta inte fungerar och det är att jag berättar för någon av mina 
kollegor och säger att han inte vill samarbeta med mig och så avskriver 
jag honom. Men jag tror inte på att arbeta på det viset. Någon kanske i 
stället får hjälp att komma till institutionsbehandling om vi inte kan 
hjälpa dem. (Kim) 

 

Reflektion 
För att bli en bra behandlare är det viktigt att besitta förmågan att kunna reflektera över 
sitt arbete. Det är viktigt både för att utvecklas som behandlare och för att lära sig av 
sina erfarenheter. Reflektion kan ske på olika sätt bland annat genom att behandlaren 
reflekterar över vad som har hänt efter ett samtal eller att en händelse har skett och även 
genom att dela erfarenheter med sina kollegor och genom detta reflektera. Samtliga 
intervjupersoner nämner att reflektion är ett sätt att lära och att man exempelvis kan 
göra detta genom utvärdering eller att arbeta med sin självinsikt. 
 

Självinsikt som en del i reflektion 
Intervjupersonerna menar att självinsikten är någonting som är viktigt och att detta är en 
ständig process som pågår och förändras över tid. Självinsikt kan i deras bemärkelse 
betyda både att ha vetskap om hur man själv fungerar som behandlare men även att inse 
sina brister, kunskaper och triggers. Samtidigt kan självinsikt speglas både i vardagen 
och i det professionella arbetet. 

Jag hade inte varit den personen jag är idag både privat och 
professionellt om jag inte hade träffat alla dessa ungdomar och familjer. 
Privat har jag blivit väldigt ödmjuk inför föräldrar och deras jobb med 
sin ungdom. Det har tillfört en till dimension i mitt eget föräldraskap. 
(Robin) 
 

Har behandlaren arbetat i många år med sina klienter kan självinsikten vara mer än att 
bara reflektera över sitt arbete. Behandlaren lär sig kontinuerligt av både framgång och 
av möten med mindre bra karaktär. 

Är jag rätt man att arbeta med denna klient eller inte? Det lär man sig 
efter ett tag, både vilka möjligheter som finns och även vilka hinder som 
kan uppstå. Detta har absolut förändrat personen i mig. (Gaby) 

 
Kim, Gaby och Alex är överens om att även en viss självinsikt hos klienten är 
nödvändigt för att komma vidare i behandling. Det är även viktigt för behandlaren att 
kunna ha förmågan att vara rak och tydlig i sitt bemötande gentemot klienten för att hen 
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ska kunna förstå och vilja skapa en relation att arbeta vidare ifrån. Kim betonar även, 
till skillnad från de övriga, att endast insikt inte räcker utan att klienten behöver få hjälp 
till förändring av sina insikter. 

Behandlaren behöver kunna visa att det handlar om att jag vill att 
klienten skall ta ställning för det här är viktigt och det är det jag kan 
hjälpa dig med här. Sedan hur du gör det är upp till dig, men du skall 
kunna ha möjligheten att fatta ett beslut och då gäller det att du är klar i 
tanken, det är den möjligheten vi ger dig här. (Kim) 
 

Motiverande samtal (MI) kan enligt Kim vara en bra metod till att jobba vidare med 
insikterna hos en klient. En människa kan ha hundra olika insikter men inte förmågan 
att komma vidare med dessa. Då är det behandlarens uppgift att hjälpa till. En specifik 
metod kanske inte är rätt för alla klienter utan allt eftersom behandlaren införskaffar 
kunskap och erfarenheter så kan hen plocka fram olika redskap till olika klienter. 
 

Hur behandlaren ser på behandlingen 
Behandlare träffar olika människor som befinner sig i olika situationer. Kim och Robin 
menar att klienterna har olika grad av problematik och det är viktigt som behandlare att 
lägga tonvikt på rätt del i behandlingen. Både att behandla där klienten känner ett behov 
av att få hjälp samt vad som är realistiskt att hjälpa. 

Det är viktigt att vara noggrann när man träffar en klient och tänka på 
hur man skall behandla den. Det går inte att slentrian köra en modell 
utan man måste prata med klienten. Kolla av vart den befinner sig och 
hur drog historian ser ut. Något som är viktigt att tänka på är att alla är 
olika och på ett annat sätt lika, man får inte dra förhastade slutsatser. 
Det går inte bestämma över sin klient och ta beslutet att nu skall du bli 
drogfri. (Kim) 

 
En ungdom är ofta en del av en familj med olika individer med olika viljor. 
Behandlingen som ungdomen ska genomgå medför olika viljor och förväntningar hos 
familjen och behandlaren måste kunna se och förhålla sig till detta menar Robin och 
Kim. 

Oftast när vi möts i ett samtal så är det ju flera, då blir det viktigt i och 
med att familjen är där att inte bunta ihop dem till en och samma 
person. Det är olika viljor och förväntningar, även inom en familj kan 
man vara väldigt olika varandra och det är viktigt att tänka på när man 
möter upp familjen (Robin) 

 

Utvärdering 
Alex, Gaby och Robin betonar att utvärderingar och uppföljningar är viktiga delar i 
reflektionen för att behandlaren och verksamheten ska utvecklas. Tyvärr är det ofta 
svåra att uppnå manar Alex, då det rent av kanske inte görs uppföljningar eller för att 



 

 

klienten kanske flyttas till en annan enhet. Det kan finnas olika saker som ligger utanför 
behandlingen som också kan påverka ungdomens behandlingsresultat vilket man enligt 
samtliga intervjupersoner bör vara medveten om och ta hänsyn till. 

På kort sikt ser vi mycket positiva resultat men på lång sikt vet jag inte. 
Jag kan inte säga att det är 10 av 10 men relativt goda resultat att för 
stunden hjälpa någon att hålla upp/sluta med sitt cannabismissbruk. Vi 
möter klienter som kan vara nära ett tvångsomhändertagande men 
sedan är det ju så svårt att veta vad som är vad. Mycket kan spela in hos 
en ungdom, som en partner eller ändrade familjeförhållanden. (Alex) 

 
Att göra uppföljningar kan i vissa fall innebära mer än att endast verksamheten blir 
hjälpt och behandlaren får erfarenheter betonar Robin. Det kan vara positivt för de 
klienter som behöver en extra knuff för att de glidit tillbaka in i gamla vanor eller tappat 
fotfästet litegrann. Blir även ett tillfälle för familjen att inse att det faktiskt går bra, att 
familjemedlemmarna kan samarbeta och att ungdomen börjar utvecklas på ett positivt 
sätt igen. 

Uppföljningen upplevs av många klienter som en boostsession och i 
vissa fall har det blivit ärenden igen. Det är väldigt svårt att veta vad 
som är vad, någon träffar en partner och mår jätte bra av det. Men 
något som jag är väldigt glad för är att man har kommit närmare inom 
familjen och man har blivit bättre på att förhandla inom familjen. Om 
man håller upp med droger under en period så har man i alla fall fått en 
tid där man kunnat fatta ett beslut utan att ha varit påverkad. När man 
jobbar med ungdomar så kommer de på att de vill göra andra saker 
med, helt plötsligt vill de ta körkort och då funkar det ju inte att ta 
droger vilket också kan vara en motivation till att sluta. (Robin) 

 

Samhällets och ungdomens syn på missbruk och cannabis 
Cannabis är den mest spridda illegala drogen bland ungdomar just nu. Med detta menar 
intervjupersonerna att det råder en förskjutning mellan vad vuxna och ungdomar tycker 
är farligt och inte. Kim menar att detta beror på att ungdomarna läser in sig mycket på 
Internet och pratar om drogerna på ett positivt sätt med varandra. 

Det är stora skillnader nu för tiden jämfört med för 40-50 år sedan, då 
fanns det inte alls den mängden information som det finns idag. Detta 
gör att behandlare måste jobba annorlunda, det finns forskare och 
människor som tolkar forskning på alla möjliga sätt. Från att den stora 
massan varit i samklang om att droger är något som är negativt för en 
så finns det fler och fler människor som hävdar dem. (Kim) 
 

Snacket mellan ungdomarna är inte heller det samma i dag som det var för några år 
sedan menar Robin. Sedan internet kom kan ungdomarna få tag på drogen genom att 
beställa den och få drogen via posten. Det leder till att klimatet runtomkring inte är så 
negativt och avskräckande. 
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Det som är grejen med cannabis och ungdomar i dag är ju det här att ta 
hänsyn till de attityder som finns, det finns ju ett speciellt tugg bland 
ungdomar. Det är en attityd förändring nu jämför med på 70-talet, det 
finns ju mer information om cannabis och man har helt andra 
förebilder. Det är ju vem som helst som brukar nu för tiden och inte som 
förr när det var den där “flummaren”. (Robin) 

 

Baksidan av individanpassning 
Intervjupersonerna är till grunden överens om att behandling måste individanpassas i 
viss mån för att klienten skall passa in i modellen. De är även överens om att modeller 
är gjorde utifrån en generell människa där inte alla passar in. Trots detta så är det viktigt 
att det inte förändras för mycket så behandlare och ungdomar går vilse på vägen.  

Som behandlare så måste man vara manual-trogen till viss del, men 
inom HAP känner jag mig ändå fri och att man kan prata om andra 
saker som inte är inom HAP. Trotts detta är det viktigt att ifall jag säger 
att jag skall göra en HAP så måste jag ju göra det, jag kan ju inte hålla 
på med massa annat då någon har "beställt" att jag skall göra en just en 
HAP. (Gaby) 

 

Sammanfattning av resultat 
Enligt intervjupersonerna är det viktigt att bemöta ungdomar med respekt och empati. 
Intervjupersonerna menar att det är viktigt att inge förtroende och att vara tydlig i den 
inledande fasen för att skapa goda relationer. Att ha en god relation är nyckeln för att 
kunna gå vidare till bra behandling som gynnar klienten. 
Intervjupersonerna är överens om att behandlingen bör vara individanpassad och att 
ungdomar som brukar cannabis behöver viss struktur i samtalen. Intervjupersonerna 
betonar att alla individer är olika och att de därför inte heller ska ha samma behandling. 
Ungdomar som har ett missbruk med cannabis som primär drog kan få nedsatta 
kognitiva förmågor vilket är en av anledningarna till att behandlaren behöver hitta 
klienten där den är för att kunna ge den bästa behandlingen. Intervjupersonerna är 
överens om att behandlaren inte ska gå in med åsikter i samtalen för att undvika att bli 
moraliserande och ännu en förälder som pekar med hela handen. I stället bör 
behandlaren ha en vilja och en tro på klienten för att lyckas bemödar sig att hjälpa 
ungdomarna i en positiv riktning. Intervjupersonerna upplever att både kunskap i form 
av forskning och erfarenheter är viktiga och att erfarenheter gör behandlaren mer trygg i 
sin behandlarroll. Behandlarna betonar att det nästan alltid är bäst för 
behandlingsresultatet om familjerna är en del av behandlingen. Vidare är reflektion en 
viktig del för att behandlaren ska utvecklas i sin yrkesprofession. Slutligen betonar 
intervjupersonerna att utvärderingar och uppföljningar är bra både för att kunna se hur 
behandlingen fungerar och även för att kunna ge klienterna en liten push att fortsätta 
hålla uppe sitt missbruk eller fånga upp klienten på nytt. 



 

 

Teoretisk problematisering 
von Wright (2000) skriver om två olika perspektiv vilka är det relationella och det 
punktuella perspektivet. Intervjupersonerna är medvetna om att man kan se människor 
utifrån båda perspektiven och de är alla överens om att det relationella är det som 
fungerar bättre för dem i behandlingen.  

Von Wright (2000) menar att intersubjektivitet är allting som sker människor i mellan. 
Det märks på så sätt att samtliga intervjupersoner kontinuerligt talar om vikten av att se 
klienten i sitt sammanhang och att förändring sker i samtalen. 

När det kommer till att arbeta med ungdomar så är det väldigt 
grundläggande att se till vilket system de tillhör… (Kim) 

Intervjupersonerna och framför allt Kim, delar von Wright (2000) tanke om att 
utvecklingen hos, i detta fall, ungdomen sker i systemet ungdomen ingår i och att de 
utvecklas i intersubjektiviteten som sker mellan individerna. 

Relationella perspektivet 

Intervjupersonerna upplever att det är det relationella som är av störst vikt i deras möten 
med ungdomar som brukar cannabis, då det i intersubjektiviteten mellan behandlaren 
och klienten krävs en relation där behandlaren ser klienten som ett subjekt.  

I alla sammanhang och framför allt innan man byggt upp en relation 
med klienterna så finns det vissa saker jag alltid tänker på som är 
viktiga för att den relationen ska skapas. Det är att bemöta individen 
med respekt, att tro på dem både att det de säger är sant och att de kan 
förändras och lyssna mycket på dem. (Alex) 

Att se klienten som ett subjekt i det relationella perspektivet är gynnsamt för att alla 
individer är olika, vilket samtliga intervjupersoner trycker på flera gånger under 
intervjuerna. Intervjupersonerna är överens med hur von Wright (2000) ser på det 
relationella som den öppna människan och menar att allting ingår i ett socialt 
sammanhang där människor utvecklas tillsammans. Alex förklarar att hen, genom att se 
hela personen i sitt sammanhang och genom att skapa en positiv relation ser sina 
klienter som subjekt. Detta utgör enligt von Wright (2000) det relationella perspektivet. 

 

Punktuellt perspektiv 

Att se sin klient utifrån ett punktuellt perspektiv skulle i behandlarens fall betyda att hen 
ser klienten utifrån dess problem. von Wright (2000) menar att man i det punktuella ser 
den andre som ett objekt och därigenom ser den andre utifrån dess egenskaper. 
Intervjupersonerna berättar att de inte vill se klienten som ett objekt då ungdomen är så 
mycket mer än ännu en missbrukare. Samtidigt så upptäck vi i det transkriberade 
materialet att någon intervjuperson vid flertalet tillfällen har nämn sin klient som 
missbrukaren medan en annan intervjuperson pratar om en ungdom med 
missbruksproblematik. Här ser vi en tydlig skillnad på ett relationellt och ett punktuellt 
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perspektiv. Ett annat exempel på ett punktuellt sätt att se sina klienter är då en 
intervjuperson uttrycker sig på följande sätt: 

Det vi människor är bäst på är att manipulera andra och detta måste vi som 
behandlare kunna hantera. (Kim) 

Här ser behandlaren sina klienter och medmänniskor utifrån en egenskap och menar att 
han behöver kunna förhålla sig till denna egenskap hos människorna för alla är 
manipulativa. 

Det pedagogiska mötet 

von Wright (2000) menar att samspelet mellan lärare och elev, eller i denna studies fall 
behandlare och klient, är av vikt för att interaktionen ska bli betydelsefull. Behandlaren 
behöver problematisera de sociala situationerna vilket leder till ett reflexivt tänkande. 
Behandlaren ser på sig själv ur olika synvinklar och genom detta får behandlaren ett 
perspektiv på situationen (von Wright, 2000). Intervjupersonerna menar att 
självreflektion är en nyckel till att lära sig mer och utvecklas i sin yrkesroll. Gaby 
beskriver sin självreflektion som ett kontinuerligt lärande och att ett lärande sker både 
inom yrkesrollen och i personen. Detta leder till en ökad förståelse för de pedagogiska 
mötena. 

Är jag rätt man att arbeta med denna klient eller inte? Det lär man sig 
efter ett tag, både vilka möjligheter som finns och även vilka hinder som 
kan uppstå. Detta har absolut förändrat personen i mig. (Gaby) 

 
Som exempel på självreflektion talar Gaby, Kim och Robin om att erfarenheter ofta är 
det som gör att de lärt sig nya saker och det är ur reflektion kring en situation som 
erfarenheten träder fram.  

Reflektion för lärande 

Schön (1987) använder begreppet reflekterande praktiker för att beskriva 
yrkesverksammas kunskap och lärande. Han menar att den reflekterande praktikern 
utvecklas genom att testa olika vägar och upptäcka vilket som fungerar under tiden. Han 
har delat in reflektion i två olika delar vilka är reflektion-in-action och reflektion-on-
action. Schön (1987) betonar att lärandet sker kontinuerligt men att det kan ske i 
situationen vilket är in-action samt innan- eller efter situationen och är därför on-action. 
Reflektion i handling innebär enligt Schön (1987) all den reflektion som görs som 
fortfarande kan förändra situationen. Intervjupersonerna instämmer på så vis att de 
tycker att lärandet är en process som sker hela tiden och varje unik situation är givande 
och leder till erfarenhet. 
Dock stämmer Schöns begrepp reflektion-on-action in bättre på våra intervjupersoner 
som anser att reflektion är någonting som tar tid. Reflektion-efter-tid (on-action) 
innebär att behandlaren reflekterar innan eller efter handling. Det kan enligt våra 
intervjupersoner gå några dagar eller veckor att reflektera över en situation eller samtal 
vilket leder till att ett liknande problem inte behöver uppstå igen. Ett exempel på 
reflektion efter handling kan vara det som en av intervjupersonerna uttryckte:  
 

"… Det är viktigt att inte hamna i något moraliserande..." (Gaby) 



 

 

 

Det kan ha betytt att intervjupersonen lärt sig att hen inte bör moralisera då det gjordes i 
ett tidigare samtal med en klient och att detta inte gynnade behandlingen för den unge. 
Reflektionen har alltså skett efter handlingen, den ledde till en erfarenhet och 
handlingen kommer troligtvis inte att upprepas.  

Reflektion och intersubjektivitet 
von Wrights (2000) och Schöns (1987) perspektiv är båda relevanta i studien då det 
gynnar behandlaren i sin yrkesprofession att både se människan på ett öppet och 
relationellt sätt, samt att reflektera över sig själv och situationer behandlaren befinner 
sig i tillsammans med sin klient. Oavsett hur många års arbetslivserfarenhet 
behandlaren har finns det alltid anledning att utvecklas och lära sig nya saker. Studien 
har sitt fokus på hur behandlaren utvecklar sig själv, antingen på egen hand eller med 
hjälp av andra. Med hjälp av sig självgenom att tyst för sig själv reflekterar eller att 
behandlaren reflekterar högt och får hjälp av andra att styra upp sina tankar och 
utvecklas (Schön, 1987). Att ha en syn på människor som subjekt eller objekt är en stor 
skillnad (von Wright, 2000). För att få största möjlig chans att hjälpa en annan 
människa så måste behandlaren kunna se klienten som mer än sina problem. En 
människa är aldrig enbart missbrukare det finns alltid flera dimensioner. Uppfattar 
behandlaren andra människor som objekt så finns det risk att dessa delar missas. Det är i 
detta som sambandet blir tydligast mellan reflektion och intersubjektivitet. Klienten är 
de facto missbrukare men hen har kanske även en dröm om att bli busschaufför och då 
kan det vara en väg till drogfrihet.  Vissa klienter är tydligare än andra på att uttrycka 
sig och när klienten behöver hjälp längs vägen så kan behandlarens reflektion hjälpa till.  
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Figur 1 

Modellen är en generalisering av en praktikers väg till erfarenhet, 
kunskap och kompetens. Det finns olika vägar till att bli en bra 
behandlare, vissa har flera års erfarenhet för att efter det börja utbilda 
sig och andra går direkt från gymnasiet till universitetet. 

Detta diagram har skapats som ett sätt för att foga samman de två olika teorierna för att 
klargöra sammabandet mellan dem och för att det skall bli tydligare. 

1. Praktikern har precis avslutat sin utbildning och ska nu göra sin första dag på 
en ny arbetsplats. 

2. Praktikern träffar sin första klient och i deras möte skapas en relation. Det är i 
mötet som det utbyts idéer och behandlaren får chans att testa nya saker.  



 

 

3. Praktikern ser sin klient som ett subjekt, det är en annan människa man möter 
och denna har sina erfarenheter och känslor med sig i mötet och dessa 
behövstas hänsyn till. Behandlaren utgår ifrån intersubjektiviteten. 

4. Efter första mötet reflekterar praktikern antingen själv eller med hjälp av 
någon annan över vad som hände i mötet. Gjordes det något som var bra och 
som praktikern kan använda igen? var det något som blev fel och som måste 
jobbas på så att det inte händer igen? Reflektion på behandlingen och om 
behandlingen, reflektion in och on action (Schön, 1987).   

5. Praktikern har ett första möte att utgå ifrån, detta kanske inte ger en hel 
sanning om vad som är bra att göra och vad som inte är bra att göra men det 
ger en första vägledning över hur behandlaren skall göra för att utvecklas 
ännu mer (von Wright, 2000). 

6. Praktikern träffar sin nästa klient och i detta möte testas de saker som uppstod 
i reflektionen. Behandlare gör en dubbel loop genom att reflektera för att få 
nya kunskaper för att senare utföra detta i praktiken 

7. Cirkeln återupprepas och efter varje möte reflekterar praktikern och i nästa 
möte testas kunskaperna. Detta leder till sist till att reflektion på handling 
blir som en form av vidare utbildning. 

 

DISKUSSION 
Detta avsnitt innehåller metoddiskussion, resultatdiskussion, slutsatser och 
implikationer. Under rubriken metoddiskussion tas brister, svårighet och styrkor upp 
som finns i arbetet. I resultatdiskussionen görs våra egna reflektioner över det resultat vi 
kommit fram till. Under rubriken Slutsatser och implikationer diskuteras vår slutsats av 
arbetet och så finns underrubrikerna pedagogiska implikationer och framtida forskning. 

Metoddiskussion 
Från början var syftet att ha ett bredare fokus där fler droger än cannabis ingick, men 
allt eftersom intervjuerna blev klara så insåg vi att vi fick skjuta över det ännu mer till 
cannabis. Anledningen till detta är därför att de flest unga enbart brukar cannabis och 
spice. En annan drog flera intervjupersoner nämnt är alkohol men vi har valt att helt 
bortse från den. Möjligheten finns att det hade kunnat visa på en annan blid med andra 
respondenter men de som ingår i studien är vi mycket nöjda med.  
Det första vi började jobba med var att skapa en bakgrund som så bra som möjligt 
täcker in frågeställningarna och där med resultatet för att på så sätt få en helhet. Till 
bakgrunden har vi använt oss av litteratur och nationella riktlinjer. Litteraturen för att få 
en grundläggande nivå, riktlinjerna eftersom det är de som täcker in metoder och 
modeller som används bäst.  
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Tidigare forskning var svårarbetat då det inte finns riktigt bra ord på engelska, goda 
möten är exempelvis ett svenskt begrepp med en väldigt bred innebörd som blir svår att 
få på engelska. Vi tycker själva att vi trots det lyckats täcka av fältet. 

Studien använder sig av kvalitativa intervjuer med en semistrukturerad intervjuguide 
med öppna frågor för att inte leda intervjupersonerna in på svaren. Innan intervjuerna 
valde vi att göra en pilotintervju för att få testa hur väl våra frågor uppfattades och om 
de behövde förbättras för att bli ännu tydligare. Under pilotintervjun upptäckte vi att det 
fanns flera frågor som kunde förbättras och även någon överflödig fråga som kunde 
lyftas bort. Intervjuguiden i sig blev bra och frågorna flöt på i en logisk följd, flera 
gånger hände det att vi kunde hoppa över nästa fråga då respondenten redan hade 
besvarat frågan.  

Vi lyckas få intervjuer utspridda över flera verksamheter i olika delar av landet men vi 
hade velat göra fler än de som tillslut genomfördes. Några tilltänkta personer svarade 
inte, andra avböjde att vara med och någon avböjde dagen innan intervjun på grund av 
sjukdom. Då vi jobbat under en pressad tid är vi ändå nöjda med det resultat vi har fått. 
Vi är medvetna om att det skulle kunnat bli ett annat resultat om fler än fyra 
intervjupersoner deltagit. Inför varje intervju skickades missivbrev ut (se bilaga 2) detta 
för att intervjupersonerna skulle få veta sina rättigheter och mer om studien. Vi gick 
igenom dessa tillsammans med intervjupersonerna innan intervjun startade för att 
försäkra oss om att behandlarna var införstådda med deras rättigheter. Då vi har skrivit 
att respondenterna skall vara anonyma så har vi gjort så mycket vi kunnat för att hålla 
deras identiteter dolda.  
I studien ville vi åt personliga tyckanden och reflektionen hos intervjupersonerna vilket 
gjorde att hermeneutiken blev ett självklart val. Däremot tappade vi genom 
hermeneutiken möjligheten att kunna göra generaliseringar men i gengäld fick vi en 
djupare förståelse. Det var svårare än vi hade tänkt oss då vi genom att vi hade färdiga 
frågor och på något sätt en förväntning om vad för svar vi kunde tänkas få. Dock så tror 
vi inte att vi hade fått bättre resultat med någon annan form, utan det som behövs för ett 
bättre arbete är mer erfarenhet. 

Tematisk analys användes som analysmetod av resultatet i studien då denna metod 
bidrog till en bra struktur och en tydlighet i arbetet. Genom tematisk analys gjordes det 
möjligt att kunna sortera in materialet under de teman vi fann då vi läste texterna flera 
gånger. Vi har noggrant letat efter skillnader och likheter i texterna och varit noggranna 
med att intervjupersonernas ord inte förvrängts i resultatet utan att innebörden är den 
samma. Intervjupersonernas ord varvades i resultatet med små sammanfattningar gjorda 
av oss i form av brödtext för att få en bättre helhet och ett sammanhang i texten. 
Subtemana reviderades kontinuerligt under huvudrubrikerna allt eftersom analysen 
fortskred.  
Fördelningen mellan antal citat är skev, detta skulle generellt sett kunna vara 
problematiskt dock upplever vi inte det så i detta fall. Det vi har frågat om är 
grundläggande inom behandlingen så intervjupersonerna svarade liknande på flera av 
frågorna och då tog vi oss friheten att utefter vårt tycke välja de citat som vi uppfattade 
som bästa. De citaten vi valde ut var de som visade på vad intervjupersonerna tyckte på 
ett tydligare sätt än de andra. 
Tillförlitligheten för studien är hög då de råd och riktlinjer som finns utgivna av det 
etiska rådet har följts. Vi anser att vi har lyckats bra med delen om överförbarhet, dels 



 

 

för att vi ställt enkla frågor men som ändå har fångat upp ett djup och dels för att det är 
väldigt generella frågor. Frågorna skulle kunna passa in hos vilken behandlare som helst 
inom missbruksvården. Detta göra att studien blir i allra högsta grad överförbar. Vi har 
ansträngt oss för att andra ska kunna avgöra ifall det är pålitligt eller inte, detta genom 
att dokumentera så mycket som möjligt av vår process. Sedan har vår handledare fått 
tillgång till allt material som vi har haft förutom de inspelade intervjuerna och 
transkriberingarna. När det kommer till att styrka och konfirmera så har vi så gott det 
går försökt att hålla vårt personliga borta och vi kan själva inte se att vi på något sätt 
påverkat resultatet.  

De etiska principerna som vi har använt oss av i studien är som tidigare nämnt, 
informationskravet, nyttjandekravet, samtyckeskravet samt konfidentialitetskravet. 
Informationskravet uppfylldes genom att missiv ett (Bilaga 2) och missiv två (Bilaga 3) 
skickades ut och gicks igenom med intervjupersonerna. Nyttjandekravet uppfylldes 
genom att intervju inspelningarna raderades från telefonen direkt efter dem lagts in på 
ett säkrare ställe. Efter transkribering togs de även bort därifrån. Detta omöjliggjorde att 
de skulle kunna användas av någon annan än oss. Samtyckeskravet uppfylldes när vi 
gick igenom missiv breven med intervjupersonerna och de hade då möjlighet att säga 
nej om något kändes fel. Konfidentialitetskravet uppfylldes då alla namn, platser och 
andra saker som skulle kunna visa på vem intervjupersonen är avkodades. 

 

Resultatdiskussion 
Den teoretiska problematiseringen och intervjuerna anses ge svar på studiens syfte och 
frågeställningar och i resultatdiskussionen ställs bakgrund mot resultat i en diskussion. 
Vi hade som mål innan studien att ha mellan sex och åtta intervjuer, då detta inte gick 
på grund av tidsbrist, sjukdom och att flera verksamheter inte svarade så har vi fått ett 
mycket smalare resultat än vi hade hoppats på. De intervjuer vi gjorde är vi nöjda med 
och anser att vi har fått väldigt bra svar. Så resultatet har ett större djup än vi hade tänkt 
oss.  

Ett bra bemötande 
Intervjupersonerna är överens om att det är viktigt att ha ett gott bemötande. Deras 
åsikter skiljer sig dock åt när det gäller vilka egenskaper som behövs för att ha ett gott 
bemötande. Det kan i vissa fall bero på vad anledningen är till att klienten har kommit 
till behandlarens arbetsplats och därför hur bemötandet kommer att se ut.  

Vissa av ungdomarna kommer enligt intervjupersonerna självmant till 
behandlingsenheten och andra tillsammans med sina vårdnadshavare, samtidigt som de 
känner sig tvingade över att behöva befinna sig där. Det gör att ungdomen kan upplevas 
som spänd och stressad vilket enligt intervjupersonerna behöver tas hänsyn till i 
bemötandet. 
Berglund (2000) menar att bemötande är en grundinställning som behandlaren har med 
sig in i mötet. Intervjupersonerna är inte helt överens med Berglund om detta då de 
anser att de har lärt sig mycket om sitt bemötande över tid och genom deras erfarenheter 
vilket har lett till att deras bemötande därför har ändrats. Vidare skriver Berglund 
(2000) om vikten av människors lika värde och han betonar begreppet respekt i 
bemötandet. Samtliga intervjupersoner nämner respekt i diskussionen om bemötande 
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och menar precis som Berglund att detta är grundläggande och någonting utav det 
viktigaste för att kunna skapa ett samarbete med sin ungdom.  
Ett par av intervjupersonerna talar om att hjälpa klienten att hitta sitt sammanhang samt 
att ungdomen alltid befinner sig i ett större sammanhang där familj, vänner och andra 
viktiga befinner sig. Detta resonemang stämmer väl överens med Berglund (2000) som 
menar att det är behandlarens uppgift att hjälpa klienten att hitta dessa sammanhang. 
Resonemanget stämmer även överens med von Wrights (2000) tanke om att all 
förändring sker i sociala sammanhang.  
Vilket preparat klienten använder spelar också in menar intervjupersonerna vilket vi 
upplever som något dubbelt då intervjupersonerna påtalar att det egentligen inte spelar 
så stor roll när det kommer till bemötandet. Efter det påtalar de att man måste jobba på 
olika sätt ifall det är cannabis eller heroin som ungdomen missbrukar. Vi drar slutsatsen 
att bemötandet alltid ska vara respektfullt och att drogen inte har betydelse för 
bemötandet men att behandlingen bör anpassas efter drogen då ungdomarna påverkas 
olika beroende på preparat.  

Relationella och punktuella perspektiven 
När behandlare träffar sina klienter tror vi att behandlingen kan skilja sig åt beroende på 
ifall behandlaren ser på sin klient utifrån subjektivitet eller objektivitet. Sedan är det 
nog aldrig så att en behandlare alltid ser en klient på ett eller ett annat sätt, det är nog 
mer ett växlande mellan de två.  
Här har vi ett exempel där en behandlare ser mer punktuellt på en klient ur ett 
perspektiv. Klienten är 13 år eller 20 och ser behandlaren att det är en skillnad mellan 
dessa på grund av enbart åldern. Vi anser det vara full rimligt att göra skillnad på 
människor beroende på åldern. Visst det går aldrig vara helt säker på att 20 åringen är 
mognare än 13 åringen, men i de allra flesta fall så stämmer det. 

Man kan inte förvänta sig att en 13 åring ska vara van att prata med någon 
vuxen på så sätt att man vill lätta sitt hjärta på samma sätt som många 20 
åringar ofta har förmågan att göra. (Robin 

Detta exempel belyser mer ur ett relationellt perspektiv, här belyser behandlaren det 
faktum att klienten kan känna ett obehag över att komma hit. De flesta klienter som 
kommer känner nog någon form av obehag, de har blivit påkomna med att de nyttjar 
någon drog och skall behöva prata med någon främmande om detta. 

Det är viktigt att tänka på att klienterna som kommer hit kan tycka att 
det är obehagligt att befinna sig här och att man bemöter dem med ett 
leende för att inge en positiv känsla och ett visst hopp. De måste även 
mötas med respekt och en viss empati. (Alex) 

 

 

Vikten av att individanpassa behandlingen 
Intervjupersonernas klienter har många gånger mycket gemensamt, de är unga, röker 
cannabis har problem i skolan o.s.v. men trots detta påtalar intervjupersonerna att det är 
stora skillnader på individerna. Intervjupersonerna pratar om att de göra en bedömning 



 

 

över vilken typ av problem som finns i början av behandlingen och i vilken grad dessa 
är. En intervjuperson uttalade sig så att:  

 

”Även om man tror på en modell eller ett förhållningssätt så får man ibland ta 
ett steg tillbaka och fundera över om det här verkligen är så vettigt att göra”. 

 
Detta är ett tydligt exempel på att en av uppgifterna behandlaren har är att hitta klienten 
där den är och använda sig av erfarenheter i individanpassning av arbetet med klienten. 
Detta sätt att se stämmer till viss del överens med Berglunds (2000) resonemang av att 
hitta klienten där den är. 
Socialstyrelsens faktaunderlag (2014) tar upp olika behandlingar som är de högst 
prioriterade att använda i behandling för de ungdomar som brukar cannabis. Ett par av 
intervjupersonerna berättar att de ofta går utanför ramen för den behandlingsmodell de 
använder och att detta är en del i individanpassningen.  De menar att modeller och 
metoder är en bra utgångspunkt och att de många gånger passar in jätte bra hos klienten 
men de gånger behandlingen inte passar in är det viktigt att den anpassas efter klienten. 
En intervjuperson pratar om att individ anpassning kan ha baksidor också. Ser man på 
behandling som en vara så finns det någon som har beställt en vara och ifall den 
anpassas för mycket så får klienten något helt annat än det som beställts. Sedan utifrån 
evidens, det finns evidens för att metoden i sin ursprungs form fungerar men 
behandlarens egen variant finns det inte någon evidens för.  

Reflektion och erfarenheter som hjälp till utveckling 
Kott och Scragg (2010) menar att reflektion används som ett verktyg och att det är 
genom reflektion som man utvecklas. Intervjupersonerna instämmer i det resonemangen 
och menar precis som Kott och Scragg att misstag som gjorts tidigare i deras yrkesliv 
inte behöver upprepas om de reflekterar kring händelsen.  
Att komma ut i yrkeslivet efter sin utbildning kan vara svårt menar intervjupersonerna 
som menar att alla har ett bagage och olika tankar och föreställningar om hur saker skall 
vara. Allt eftersom behandlaren får mer erfarenhet kommer det dyka upp situationer 
som utmanar behandlaren, som leder till reflektion och blir en hjälp i behandlarens 
utveckling.  

Allt detta visar på hur mycket en behandlare bemödar sig för att det skall blir så bra som 
möjligt för klienten. Att bemöda innebär att göra en ansträngning och sträva efter 
någonting vilket är precis vad vi anser att behandlare gör. De bemödar sig att hjälpa de 
klienter de kommer i kontakt med för att kunna hjälpa dem och få dem att må bra. 
Bemödande kommer från engelskans effort som på svenska även kan översättas till att 
anstränga sig. Att behandlaren bemödar sig att arbeta för sina klienter, försöka hjälpa 
dem och kämpa för deras välmående och framgång i behandling är innebörden i denna 
studie.  

Jobba med familjen 
Tre av de vetenskapliga artiklarna vi har tittat på visar att för att få bästa resultat ska 
behandlare jobba systemiskt. Turner (2014) har i projektet Trestad gjort flera intervjuer 
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med behandlare där han har kollat på det som visat sig effektfullt i behandling av 
cannabismissbruk. MI, systematiska metoder samt KBT vilket stämmer överens med 
hur våra intervjupersoner resonerat. 

Denhov (2007) påpekar även i hens studie att människor i klientens omgivning är 
viktiga, även om det i denna studie inte framgår direkt att det är familjeterapi så går det 
väldigt tätt ihop med systemisk teori. Bender (2011) visar på, trotts svårigheter i själva 
utförandet av studien, att familjen är viktig för ungdomar som missbrukar. Även i de 
fall där det inte är missbruk som är problemet spelar familjen en viktig roll. För flera av 
våra respondenter var det en självklarhet att jobba med familjen. Då blir det positivt att 
kunna visa på att de är inne på rätt spår. 

Slutsatser och implikationer 
Syftet med undersökningen anses vara uppfyllt då vi har lyckats besvara studiens 
frågeställningar:  

 

• Vad innebär det enligt behandlaren att ha ett gott bemötande? 
Det är en fråga som kan se lätt ut till en början, men när intervjupersonerna tänkte till så 
kunde det inte med en mening säga att det är detta som är ett gott bemötande. Detta 
visar på hur komplext det är med bemötande, men intervju personerna gav ändå väldigt 
bra svar. Resultatet från intervjuerna visar på att, det viktigaste när det kommer till 
bemötande är att vara respektfull, ödmjuk, vara öppen mm.  

 

• Vad är behandlarens upplevelse av individanpassad behandling? 

Det är något som är grundläggande för att behandlingen skall lyckas, möter behandlaren 
inte individen där den befinner sig så är det en lite eller obefintlig chans att lyckas med 
behandlingen. Alla människor har någon eller några egenskaper som särskiljer oss från 
varandra. Av just den anledningen så behövs behandling individanpassas. 

 
• Vad är behandlarens upplevelser av hur de utvecklas i sin yrkesprofession? 

Intervjupersonerna talar om hur de allt eftersom de jobbat lärt sig många olika saker. 
Behandlaren börjar på rutat ett för att sedan efter möte och möte utvecklas allt eftersom 
goda möten blir till.  

 

Pedagogiska implikationer 
Studien innehåller flera delar som är intressanta ur ett behandlingspedagogiskt 
perspektiv. Klienter som levt med ett missbruk länge kan behöva extra hjälp på vägen 
med att förstå komplexa saker och att öva upp sina kognitiva förmågor igen. Våra 
respondenter var alla överens om att reflektion är en nödvändighet för att utvecklas och 
lära sig. Det pedagogiska värdet i studien kan vara att öka förståelsen om behandlare 
och den komplexa verklighet som de verkar inom. Vi hoppas även att det skall öka 
förståelsen hos behandlare att de klienter som de träffar är komplexa. En person är 



 

 

aldrig bara en missbrukare, det finns alltid många fler sidor som är viktiga att ha med 
sig.  
En annan pedagogisk implikation vi hoppas att vi lyckats visa på är att reflektion är 
något positivt och ett bra redskap för att kunna utvecklas som behandlare. Många 
gånger kommer reflektioner vare sig behandlaren vill eller inte, men är personen 
medveten om det så kan det leda till att det blir ännu lite bättre.  
 

Framtida forskning 
I dagens läge är det störst fokus på vuxna och deras missbruk, ungdomar har fallit 
mellan stolarna på så vis att de varken är barn eller vuxna. Några slutsatser om varför 
det är så har vi inte med säkerhet, men det finns etiska komplikationer kring forskning 
på unga människor som måste tas hänsyn till på ett annat sätt än hos vuxna. För att göra 
det behövs kreativa forskare som på ett bra och etiskt sätt kan utföra forskningen. Det 
som ännu är magert inom forskningen rörande ungdomar är utvärderingar av hur 
behandlingsmodeller fungerar för att de ska kunna vara effektiva för ungdomar. De 
vuxnas metoder skulle kunna omvandlas och effektiviseras för att uppnå optimalt 
resultat för ungdomarna. 
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Bilagor: 
Bilaga 1 

Intervju guide 

 
Tema 1 
 
Bemötande 

• Kan du beskriva vad du anser är viktigt att tänka på då du möter din 
klient/ungdom för första gången? 

• Upplever du att klienter som brukar cannabis som primär drog bemöts på samma 
sätt som de som använder andra droger? På vilket sätt? 

• Kan du beskriva vilka aspekter du anser är viktiga för att få till så goda möten 
som möjligt? 

• På vilket sätt individanpassar du ditt bemötande efter dina olika klienter? 
• På vad sätt har ditt bemötande förändras övertid i kontakt med dina klienter? 
• På vad sätt behöver du som behandlare bemöta klienter olika beroende på 

vilken drog de använder? 
• Kan du berätta lite om vad har du lärt dig av dina möten med klienter genom 

åren/över tid? 
 

 

Tema 2 

Att anpassa behandlingen 

• På vilket sätt/ hur väl anpassas behandlingen efter era klienter? 
• Varför anser du individanpassningen vara viktig? 
• På vilket sätt individanpassar du behandlingen utefter vilken typ av narkotika 

klienten brukar? 
• På vilket sätt anpassar du behandlingen utefter vilket preparat din klient 

använder? 
• Upplever du att din behandling ger resultat för de klienter som brukar cannabis? 
• Individer som missbrukar löper risk att få ändrade personligheter, tankar och 

funderingar beroende på hur ofta och vilken drog de brukat, på vilket sätt 
anpassar du behandlingen efter detta? 

• Vad anser du vara viktigt att tänka på när man jobbar med klienter som har 
cannabis som primär drog? 

  



 

 

 

Bilaga 2 
 
Missiv till deltagare i studien Bemötande av ungdomar med missbruksproblematik 
och individanpassad behandling 
 
Inom all vetenskaplig forskning finns det etiska riktlinjer och vi kommer i vår studie att 
använda oss utav Vetenskapsrådets riktlinjer.  Detta gör vi för att göra allt vi kan för att 
ditt deltagande i vår studie ska vara etiskt korrekt. Vi vill därför visa dig dessa riktlinjer 
och hur vi ser på dem. 
Det är fyra krav som är aktuella för vår studie och dessa är Informationskravet, 
Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet samt Nyttjandekravet. 
 
Informationskravet- Innebär att du som deltagare ska vara fullt införstådd med 
studiens syfte och tekniken för datainsamling. Du ska även veta vilka vi är, vilken 
utbildning vi tillhör samt hur du kan nå oss. Ditt deltagande är frivilligt och du kan när 
som helst bestämma dig för att inte längre delta. 
 
Samtyckeskravet- Detta innebär att ditt deltagande bygger på ditt samtycke. Är det 
någonting du inte gillar så diskuterar vi det och finner nya alternativ och du har rätt att 
avbryta ditt deltagande. 
 
Konfidentialitetskravet- Detta innebär att ingen, förutom vi, kommer att kunna förstå 
att det är just du som deltagit i studien och delgett oss dina kunskaper och erfarenheter. 
 
Nyttjandekravet- innebär att du ska vara helt införstådd med vad studien och 
uppsatsen kommer att användas till. Du har även rätt till att läsa det färdiga resultatet 
innan det publiceras och du får ett exemplar av uppsatsen om du vill. 
 
Vi hoppas att du känner dig lugn med detta och är motiverad att delta i vår studie. För 
oss är det särskilt viktigt att du vill dela med dig av dina erfarenheter till oss - då det är 
just dem vi intresserar oss för. 

            
                                                                       ___________________________________ 

Namn 
 

                                                                       ___________________________________ 
Namn 

Handledare: Marita Pekkanen Myhrberg 
Examinator: Mikael Dahlberg 
Kursansvarig: Mats Anderberg 
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Bilaga 3 
 
Förfrågan om medverkan i C-uppsats 
 
Hej! 
 
Vi är två studenter som läser till behandlingspedagoger på programmet ”Pedagogik med 
inriktning mot ungdoms- och missbruksvård” 180 Hp, vid Linneuniversitetet, Växjö. Vi 
kontaktar dig med anledning av det examensarbete vi gör samt för att det ska vara 
tydligt för dig som deltagare vad det är vi har för önskemål med ditt deltagande i vår 
studie. 
 
Vårt intresse rör de ungdomar och unga vuxna som har en bakgrund med missbruk och 
som nu söker behandling mot detta. Syftet med studien är att belysa hur behandlarens 
syn på bemötandet av ungdomar och unga vuxna med olika grad av drogproblematik ser 
ut, samt hur behandlaren utefter detta sedan anpassar behandlingen. 
När det gäller detta anser vi att din kunskap och erfarenhet skulle vara intressant att ta 
del av och vi tror att du skulle kunna bidra med mycket i vår studie. 
 
För att genomföra detta vill vi intervjua dig genom att ställa öppna frågor i en kvalitativ 
intervju. Vi vill om möjligt spela in intervjun för att sedan transkribera det så att vi ska 
kunna skriva en rättvis tolkning av all den information vi kommer att få ta del av. Vi 
kommer att avidentifiera allt material så ingenting kan härledas till dig, dina klienter 
eller din verksamhet genom att ta bort namn, platser och annan information i vårt 
utskrivna material och sedan radera inspelningen.  
 
I vårt uppsatsarbete har vi handledning av en lärare med stor erfarenhet av uppsatsarbete 
och som har lägst magisterexamen. Kursansvarig som har det yttersta ansvaret har 
doktorsexamen – vilket också examinatorn har. Detta kan ses som en kvalitetsgaranti, 
både vad det gäller uppsatsarbete och etiska aspekter. 
 
Vi kommer att kontakta dig per telefon i v. 6 för att bestämma vidare tid och plats för 
vårt möte som kommer att ta cirka 40 minuter. 
 
Har du frågor eller funderingar så når du: 
Josefin Blomander på nummer 0720222159 eller mail josseblomander@hotmail.com 
eller Johan Hermansson 0762445634 eller mailJohan.hermansson2@gmail.com 
 
Tack för att du delar med dig av din kunskap till oss! 

 
Med vänliga hälsningar 

Johan och Josefin 
Handledare: Marita Pekkanen Myhrberg 
Examinator: Mikael Dahlberg 
Kursansvarig: Mats Anderberg 


