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 Studien syftade till att belysa hur ungdomar med missbruksproblem 
 i efterhand värderar en behandlingsinsats samt vilka betydelsefulla 
 förändringar som de uppfattar har skett. Studien har utgått från 
 ungdomarnas egna utsagor med hjälp av UngDOK och dess 
 uppföljningsformulär. Studien har sin grund i mixed methods, 
 vilket innebär inslag av både kvalitativ och kvantitativ 
 forskningsansats. Den teori som användes för att analysera resultatet 
 var The Common Factors Theory. Resultatet visade att 
 gemensamma faktorer såsom den terapeutiska alliansen mellan 
 behandlare och ungdom samt den professionellas acceptans 
 och empati var viktiga aspekter för ungdomarna under 
 behandlingskontakten. När det gäller betydelsefulla förändringar 
 var faktorer utanför behandling mest betydelsefullt för tillfrågade 
 ungdomar. Dessa förändringar handlade om att ungdomarna har 
 lyckats med att återuppbygga relationer till sin familj och 
 vänner samt att de har träffat en ny partner eller att de 
 har lyckats fullfölja sina studier och skaffat en meningsfull 
 sysselsättning. 
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INTRODUKTION 

Enligt Anderberg och Dahlberg (2014) finns det idag fler ungdomar än tidigare som får 
vård och behandling av olika slag för sina missbruksproblem. Socialstyrelsen (2015) 
betonar i Riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende – Stöd för styrning och 
ledning vikten av att beroende och missbruk uppmärksammas hos ungdomar. De 
belyser även att ungdomarna inte alltid svarar på behandlingsmetoder och insatser som 
främst är framtagna för vuxna och att det är viktigt att det finns ett alternativ för 
ungdomar när det gäller behandling. Ungdomarna har inte samma förutsättningar som 
vuxna och det skapar behov av individanpassade behandlingsmetoder som ska vara 
lämpliga och effektiva att använda i behandlingen utifrån deras egna förutsättningar. 
 
Det finns mycket forskning gällande förändring och vad som har varit viktigt i 
förändringsprocesser av alla dess slag samt vad som är viktigt i en behandlingskontakt. 
Den forskning som finns utgår oftast från ett behandlarperspektiv, att man genom 
behandlarens ögon försöker förstå vad som har varit viktigt i ungdomars förändring. 
Detta är problematiskt eftersom förändring är ett komplext område. Det kan vara svårt 
att som behandlare försöka sätta sig in i och reflektera kring vad som varit betydelsefullt 
i förändringen för klienterna. Det skulle vara mer logiskt om klienterna själva fick ge 
uttryck för vad som har varit betydelsefullt i sin förändringsprocess eftersom förändring 
kan handla om så många olika faktorer som inte alltid är synbara och många av dessa 
faktorer kan vara omöjliga för utomstående inklusive behandlare att förstå eftersom 
förändring många gånger sker inom en individ. 

Behandlingsarbete och förändringsprocesser är komplext och föränderligt vilket ställer 
höga krav på både behandlare och ungdomar som ingår i behandlingen. Ibland kan det 
vara svårt för yrkesverksamma att se människan bakom missbruksproblematiken, 
samtidigt som det är en viktig förmåga för att kunna skapa en allians och ett 
förtroendefullt samarbete mellan behandlaren och klient, vilket i sin tur kan bidra till ett 
positivt utfall i behandlingsarbetet. Det är därmed viktigt att utgå från ett 
klientperspektiv och att ungdomar själva får ge uttryck för sin egen förändring samt vad 
som har varit betydelsefullt för dem i deras förändringsprocess. Det är viktigt att vara 
medveten om denna kunskap då den kan ha stor betydelse för behandlingens utfall 
samtidigt som klienten till större del kan vara med och påverka sin behandling. Denna 
studie är relevant ur ett behandlingspedagogiskt perspektiv då den belyser ett område 
som möjligtvis inte allt för ofta diskuteras inom forskningen. Genom att lyssna på 
ungdomarnas egna utsagor ger det en inblick i vilka faktorer som yrkesverksamma kan 
fokusera kring i sitt behandlingspedagogiska arbete. 

Bakgrund 

Alkohol- och droganvändning hos ungdomar 

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (2015) genomför årligen 
undersökningar gällande svenska skolelevers användning av alkohol och narkotika. I 
den senaste undersökningen angav 40 % av pojkarna samt 44 % av flickorna i årskurs 9 
att de någon gång under de senaste 12 månaderna har druckit alkohol. Under 
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gymnasiets årkurs 2 var det 73 % av pojkarna respektive 76 % av flickorna som uppgav 
att de druckit alkohol under samma tidsperiod. Det har sedan mitten av 1990-talet 
varierat hur stor andel av eleverna i årskurs 9 som har angett att de någon gång använt 
narkotika, det har varierat mellan 5-10 %. Under år 2015 angav omkring 6 % av elever i 
årskurs 9 att de har använt narkotika vid något tillfälle. Av de elever som går i 
gymnasium svarade omkring 15 % av eleverna att de någon gång använt narkotika. 
Pojkar angav i högre grad att de hade någon form av narkotikaerfarenhet jämfört med 
flickor, det gällde särskilt mer omfattande narkotikaanvändning (Centralförbundet för 
alkohol- och narkotikaupplysning, 2015). 
 
Den vanligast förekommande drogen idag är cannabis, oftast i form av hasch eller 
marijuana. Cannabis är också den drog som oftast förekommer i bland annat 
undersökningar om människors drogvanor och i intervjuer kring människors erfarenhet 
av droger. De som är särskilt utsatta för utveckling av narkotikarfarenhet om man ser till 
ungdomar på högstadiet är oftast de ungdomar som trivs dåligt i skolmiljön och som 
ofta skolkar i högre grad än andra jämnåriga (Forkby, Olausson & Turner, 2013). Enligt 
Anderberg och Dahlberg (2014) påbörjas användning av alkohol och narkotika oftast 
under tonåren. Idag är det fler ungdomar än tidigare i Sverige som får vård och 
behandling för olika missbruksproblem. Anderberg och Dahlberg (2014) belyser att det 
är betydligt vanligare att pojkar börjar använda narkotika och att det också i större 
utsträckning leder till utveckling av missbruks- och beroendeproblem, jämfört med 
flickor. 
 
Orsi, Brochu, Lafortune och Patenaude (2014) har i en studie undersökt olika faktorer 
som påverkar ungas motivation till att använda droger samt faktorer som dessa unga 
relaterar till sin motivation till förändring. Studiens resultat visar att det finns flera 
anledningar till att unga använder droger, bland annat eftersom droganvändningen i sig 
är något som förknippas med starka och positiva känslouttryck. Det är också en 
möjlighet till avkoppling samt att ha roligt. Det var dock inte bara att betrakta som ett 
nöje då det enligt studien framkom att många av respondenterna använder droger, i 
synnerhet cannabis, för att dämpa sina känslor av ångest och andra emotionella 
påfrestningar. Det var i första hand användandet av cannabis som deltagarna i studien 
angav som en möjlighet till avkoppling. Enligt forskarna är ungas motivation till att 
använda droger kontexuell, det vill säga ofta bunden till en särskild situation eller 
känsla. Det var också ett flertal i studien som inte uppgav några direkta skäl som 
motiverade dem till att använda droger. De menade istället på att de hade svårt för att 
vara utan droger och att därmed leva ett liv helt utan dem. Att använda droger hade för 
många av deltagarna förändrats över tid. Det var flera faktorer som påverkade den 
utvecklingen men de flesta uppgav att det berodde på en förändrad livssituation. Det 
ursprungliga skälet till att använda droger var något som med tiden hade blivit ersatt av 
helt andra skäl, till exempel så kunde det var så att drogerna användes till en början som 
en flykt från sina problem medan det med tiden istället kom att handla om att man ville 
slappna av (Orsi m.fl., 2014). 
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Behandling vid missbruk – individanpassade metoder 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, är ett diagnosticerings- och 
bedömningsinstrument. Det är något som används inom många olika hälsoområden, 
bland annat för att bedömma svårighetsgrader av ett missbruk av alkohol eller andra 
droger.  I den tidigare versionen av DSM, DSM-IV, användes begreppen missbruk och 
beroende. Dessa två begrepp har i den senaste versionen, DSM-5, istället blivit ersatt av 
begreppet substansbrukssyndom. I DSM-5 finns det numera elva olika kriterier som 
används för att bedöma hur lindrigt, medelsvårt eller svårt ett substansbruk är. Det som 
är avgörande för hur svårt ett missbruk bedöms vara utgår från hur många av dessa 
kriterier som har funnits hos en individ under en period på tolv månader 
(Socialstyrelsen, 2015).  

Svårighetsgraden av ett missbruk varierar mellan olika individer. Det finns de individer 
som hamnar i svåra tillstånd av missbruk där det finns ett samspel av både psykologiska 
sjukdomar och annan social problematik samtidigt som det finns individer med ett 
missbruk som inte är lika komplext. Det är inte alltid som utvecklingen av 
behandlingsmetoder och insatser riktade till ungdomar följer den utveckling som sker 
inom ungdomars användning av droger. Det bidrar till att ungdomarna inte får den hjälp 
som de är i behov av samtidigt som den utveckling som sker i samhället kräver ny 
praxis och metoder som är anpassade till ungdomarnas egna behov enligt Nissen (2007). 
Individanpassad behandling är något som även Socialstyrelsen (2015) menar är viktigt. 
Denna behandling bör således utgå från de individuella behov som återfinns hos varje 
individ. Det är individens egna förutsättningar, behov och erfarenheter som ska ligga till 
grund för de insatser som sedan erbjuds individen. Vidare menar Nissen (2007) att 
individanpassade metoder skulle kunna bidra till en positiv inverkan på ungdomarna 
och att det i sin tur kan bidra till att förändring sker. Det är också viktigt att det finns ett 
brett utbud av kunskapsbaserade insatser (Nissen, 2007; Socialstyrelsen, 2015). 

Risk- och skyddsfaktorer 

Det kan finnas många olika anledningar till att en individ utvecklar alkohol- eller 
drogrelaterade problem. Det som är möjligt att säga enligt Hawkins, Catalano och 
Miller (1992) är att det vid en sådan utveckling finns ett antal riskfaktorer som är 
statistiskt associerade med en förhöjd risk vad det gäller en sådan utveckling. Dessa 
riskfaktorer är ofta möjliga att identifiera innan själva problemet bryter ut för att på så 
sätt försöka bryta dess utveckling. Det är viktigt att vara medveten om att det finns 
riskfaktorer som kan påverka utveckling av alkohol- och drogproblematik samt att vara 
medveten om vad det finns för faktorer som kan skydda en sådan utveckling. Genom att 
bli medveten om detta så går det alltså att förebygga men det kan också bli en hjälp i all 
form av behandling av sådana här problem. Det finns också ett antal olika 
skyddsfaktorer som kan förhindra en utveckling av alkohol- och drogrelaterade 
problem.  
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Riskfaktorer 

Det finns olika faktorer som verkar på olika nivåer och som direkt eller indirekt kan 
påverka risken för utveckling av alkohol- eller drogrelaterade problem, både på 
samhälls- respektive individnivå. De kontextuella faktorer som kan påverka risken att 
utveckla ett alkohol- eller drogproblem från en samhällsnivå är bland annat 
tillgängligheten bland dessa varor, skattereglering och hur de kulturella normerna ser ut 
vad det gäller alkohol- eller drogkonsumtion menar Hawkins m.fl. (1992). Stone, 
Becker, Huber och Catalano (2012) menar istället att priset på öl inte kan anses som en 
prediktor för manligt drickande men att det däremot kunde påverka underåriga kvinnors 
drickande i en positiv riktning, alltså att de drack mindre beroende på priset av öl.  

Även skolan kan innebära förhöjd risk för utveckling av alkohol- och drogproblem 
framförallt i de fall när skolgång inte fungerar optimalt. Enligt Helgeland (2010) 
tenderar barn som har problem med ångest, störande beteende och 
koncentrationsförmåga att hamna i kriminalitet redan i grundskolan. Dessa kriminella 
aktiviteter innefattar bland annat användande av narkotikaklassade preparat, vilket ofta 
utvecklas tidigt i ungdomsåren. Nordfjærn, Dahl och Flemmen (2013) skriver också att 
övergången mellan högstadiet och gymnasiet inkluderar risker för utveckling av 
problematiska beteenden. Avvikande beteenden och kriminalitet bland ungdomar 
förknippas ofta med användandet av alkohol och olika narkotikaklassade preparat. 
Ungdomar som växer upp i svåra sociala förhållanden utvecklar enligt Helgeland (2010) 
svårigheter med koncentration i skolan, ångest och social anpassning. Dessutom hamnar 
dessa ungdomar ofta i konflikter i skolan samt drar sig till andra ungdomsgrupper som 
också har olika beteendeproblem menar författaren. Studien visar signifikant korrelation 
mellan variablerna tidig debut av beteendeproblem i skolan och inträden i kriminalitet 
och drogmissbruk senare i livet.    

Ring (2013) har på uppdrag av Brottsförebyggande rådet skrivit en rapport där 
ungdomar som begått kriminella handlingar i årskurs 9 medverkat. Författaren förklarar 
i rapporten att det är ganska vanligt att ungdomar på ett eller annat sätt begår en 
kriminell handling vid något enstaka tillfälle. Det handlar då oftast om stöld från det 
egna hemmet eller om snatteri. Bara en minoritet av ungdomarna blir så kallade 
återfallsförbrytare. Författaren belyser ett möjligt samband mellan kriminell verksamhet 
och narkotikaanvändande, och menar att ungdomar som begår våldsbrott eller 
narkotikabrott oftare än andra ungdomar i samma ålder även begår stöldbrott eller 
skadegörelse. 

Förutom skolan finns det andra riskfaktorer som också kan påverka ungdomens 
utveckling i oönskad riktning. Stone m.fl. (2012) menar att ungdomens egen familj 
många gånger kan ha en avgörande roll när det gäller ungdomarnas utveckling av 
alkohol- och drogvanor. Unga män, som växer upp i dysfunktionella familjer och som 
samtidigt visar tendenser till aggressionsproblem under sin uppväxt, löper högre risk för 
att utveckla alkoholproblem. I sådana fall utgör ungdomens egen familj en riskfaktor. 
Hawkins m.fl. (1992) lägger också stort fokus på betydelsen av familjen under 
ungdomens uppväxt samt vilken stor riskfaktor som ens egen familj kan innebära i vissa 
fall. Dåligt föräldraskap som kantas av svåra konflikter inom familjen i samband med 
dålig anknytning mellan barn och de vuxna i familjen innebär en stor risk för utveckling 
av barnets problembeteende men framförallt innebär det en riskfaktor för utveckling av 
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användning, beroende och missbruk av alkohol och andra droger. Anderberg och 
Dahlberg (2014) bekräftar också vikten av dessa aspekter som kan innebära potentiella 
riskfaktorer för ungdomars utveckling av alkohol- och droganvändande. Det kan 
innebära att även de socioekonomiska förhållanden som ungdomarna befinner sig i kan 
utgöra en riskfaktor. Ungdomar som växer upp under svåra socioekonomiska 
förhållanden har större risk för att utveckla narkotikaproblem medan de som har högre 
ekonomisk status under uppväxten tenderar att utveckla hög alkoholkonsumtion i ung 
vuxen ålder istället. Ungdomar som utvecklar allvarliga beteendeproblem uppger att de 
har haft en svår barndom. Deras barndom präglas av otillräcklig vård, psykiskt- och 
fysiskt våld, övergrepp, drogmissbruk av föräldrar och syskon. Även Helgeland (2010) 
håller med om att mycket svåra sociala och ekonomiska förhållanden i hemmet innebär 
en stor riskfaktor för den enskilde ungdomen.   

Perioden mellan 18 - 26 år när ungdomar övergår till det vuxna livet innebär många 
risker (Stone m.fl., 2012). Denna period karaktäriseras av snabba förändringar och olika 
sociala sammanhang som ungdomarna hamnar i. Denna period innebär även stor frihet 
för ungdomar eftersom de inte har lika mycket uppsikt av de vuxna som de tidigare har 
haft under sin uppväxt. Ungdomar som har erfarenhet av användning av en viss 
substans löper högre risk att använda samma substans när de kommer i period där de 
kan betraktas som unga vuxna. Enligt författarna innebär detta i sin tur en riskfaktor för 
att hamna i ett missbruk i vuxen ålder. Detta bekräftas även av Walters (2014) som i sin 
studie har kommit fram till att ungdomar som i slutet av sin tonårstid haft problem med 
kriminalitet har en förhöjd risk att utveckla såväl antisociala problem, kognitiva 
problem samt personlighetsproblem. Samma ungdomar löper även större risk att 
fortsätta med kriminella aktiviteter, såsom drogrelaterade problem.   

När det gäller riskfaktorer på individnivå kan det istället handla om att en förälder eller 
syskon använder eller har använt droger, vilket kan utgöra en riskfaktor för andra 
familjemedlemmar i allmänhet och för unga i synnerhet, att börja använda droger i 
någon form (Hawkins, m.fl., 1992; Stone, m.fl., 2012). Hawkins m.fl. (1992) påpekar 
även att ungdomarnas sensationssökande i samband med personlighetsdrag som 
karaktäriseras av blyghet och osäkerhet tillsammans utgör en stark prediktor för 
utveckling av alkoholproblem. Även ungdomarna som har haft svag impulskontroll 
under sin uppväxt löper större risk för att utveckla narkotikaproblem. Författarna menar 
att det blir viktigt med insatser som grundar sig inom de olika riskfaktorerna för att på 
så sätt kunna eliminera, minska och lindra sådant som tidigt yttrar sig i form av 
riskfaktorer för att på sikt förebygga utveckling av alkohol- och drogproblem. Många av 
de olika riskfaktorer som kan ligga till grund för utveckling av alkohol- och 
drogrelaterade problem kan också utgöra riskfaktorer vad det gäller andra typer av 
problembeteende hos ungdomar. 

Skyddsfaktorer 
 
En av de mycket viktiga och välkända risk- och skyddsfaktorer är skolan. Det är 
beroende på om en individ lyckas i skolan och klarar sig bra eller om skolan leder till ett 
misslyckande som avgör huruvida skolan blir en risk- eller skyddsfaktor för den 
enskilda individen. Ett misslyckande i skolan leder således till en förhöjd risk medan en 
person som klarar sig bra i skolan och som avslutar skolan med slutbetyg snarare har en 
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bra och stark skyddsfaktor just vad det gäller en sådan utveckling (Hawkins, m.fl., 1992 
; Stone m.fl., 2012). Övergången mellan grundskolan och gymnasiet tenderar att 
innebära många olika risker för ungdomarna eftersom det i denna period finns det en 
förhöjd risk för utveckling att problemskapande beteende samt för utveckling av 
alkohol- och droganvändning. I denna fas av livet är det därför viktigt med positiva 
insatser som kan betraktas som skyddsfaktorer för de enskilda ungdomar enligt 
Nordfjærn m.fl. (2013).   

Stone m.fl. (2012) belyser att det finns ett flertal skyddsfaktorer som minskar risken för 
utveckling av olika beteendeproblem hos ungdomar samt utveckling av alkohol- och 
drogproblem. Dessa skyddsfaktorer handlar i många fall om ungdomens familj och om 
olika socialt nätverk som är en del av ungdomens vardag. En familj där det finns en 
sammanhållning och där relationerna mellan familjemedlemmarna är välfungerande är 
en skyddsfaktor liksom att om en ungdom har någon form av beteendeproblem så är det 
skyddande om ungdomens föräldrar är stödjande gentemot ungdomen. Då det är något 
som kan fungera som en skyddsfaktor vad det gäller utveckling av andra avvikande 
beteendeproblem så som alkohol- eller drogproblem.  

Framgångsfaktorer vid behandling 

Betydelsefulla faktorer utanför behandling 

Blomkvist (2002) har undersökt fyra olika grupper med vuxna som har haft eller har 
någon form av missbruksproblem. Grupperna består av personer som har fått sina 
problem lösta utan professionell hjälp (självläkande), personer som har varit i 
professionell behandling och på så sätt löst sina problem, personer som aldrig har sökt 
hjälp men som har pågående problem med droger samt personer som har varit i 
behandling men trots det inte upphört med sitt missbruk. Han menar att det finns flera 
likheter mellan de undersökta grupperna, i synnerhet mellan ”självläkarna” och de som 
har slutat med hjälp av behandling eller andra strukturerade insatser, och vad det är som 
har präglat deras beslut att upphöra med användningen av droger. Det som är 
gemensamt för deltagarna i studien är att deras missbruk har pågått under en längre tid 
och att missbruket därmed har lett till stora påfrestningar vad det gäller deras 
livssituation.  

När det gäller den grupp som på egen hand lyckats komma ifrån sitt missbruk d.v.s. 
utan behandling uppger de att deras motivation delvis beror på de långvariga, negativa 
erfarenheterna relaterade till deras droganvändning. Motivationen grundar sig också i en 
positiv förändring som har gjort personerna medvetna om att det finns ett hopp och 
därmed har också en tro på förändring börjat växa inom dem. Det handlar om att det för 
kvinnornas del har varit en långvarig process som har bidragit till att kvinnorna har känt 
en högre grad av mognad. Det har sedan bidragit till att kvinnorna har fattat beslut om 
att ta avstånd från användning av droger. De män som har ingått i denna grupp har 
istället relaterat sina beslut om att upphöra med droganvändning till olika former av 
yttre förändring. Det handlar i sådana fall om den egna levnadsmiljön, arbetsrelaterade 
faktorer eller ekonomiska problem som har bidragit till en motivation om att vilja 
förändra (Blomkvist, 2002). 
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Orsi m.fl. (2014) har i en studie undersökt olika faktorer som unga vuxna själva anser 
har hjälpt dem att sluta helt eller delvis upphöra med användning av drogerna. Alla 
deltagare i studien har nämnt att de på ett eller annat sätt har förändrat sin 
droganvändning men att denna förändring ser olika ut hos olika individer. Denna 
förändring ser också olika ut beroende på vilken drog det rör sig om även om det gäller 
samma deltagare. En vanlig anledning som ofta nämndes bland deltagarna i studien, 
som en anledning till att försöka minska eller helt sluta droganvändningen, var 
mellanmänskliga relationer. Det handlar ofta om att drogerna upplevdes som något som 
stod i vägen för deltagarnas relationer med deras närstående så som familjen. Detta var 
något som bidrog till att deltagarna kände sig skyldiga i och med deras användning av 
droger och att det sedan bidrog till att de började fundera på att förändra sina 
användningsvanor. 
 
Hälften av deltagarna i den studie som gjorts av Orsi m.fl. (2014) angav också att deras 
självständighet har gått förlorad. Det handlade då om att deltagarna upplevde att de 
hade förlorat sin frihet vad det gäller att själva bestämma när droger skulle användas 
samt hur mycket som skulle användas. De upplevde det också som en omöjlighet att ta 
sig igenom dagen utan att använda droger, vilket också bidrog till att deltagarna började 
fundera på förändring. För en del var det också påfrestande att behöva associeras med 
”missbrukare” eller beroende, både av sig själva men också av andra samtidigt som 
andra upplevde det som påfrestande att användning av droger associerades med 
kriminalitet, vilket enligt författarna inte var något som deltagarna ville bli förknippad 
med. 

Betydelsefulla faktorer i behandling 

Kelly, Urbanoski, Hoeppner och Slaymaker (2012) menar att det är många av de som 
påbörjar behandling för missbruk och beroende som känner sig redo att förändra sin 
livssituation och problematik men att dessa personer inte klarar av att göra en sådan 
förändring på egen hand. De behöver därmed relevant hjälp och stöd under deras 
förändringsprocess. Enligt Orford, Hodgson, Copello, Wilton och Slegg (2009) är det 
en viktig del inom behandling av missbruk och beroende av alkohol och andra droger 
att som klient bli medveten om sitt drickande av alkohol eller användning av andra 
droger. Det är också viktigt att bli medveten om vilka konsekvenser ett sådant beteende 
kan leda till i form av skilsmässa, sämre relationer till familj och andra vänner med 
mera. 

Det är enligt Kelly m.fl. (2012) viktigt att även fysiologiska och psykologiska problem 
förändras under behandlingen eftersom det kan bidra till både en minskning av 
användning av droger men också minska den abstinens som uppstår vid minskning eller 
upphöring av drogerna. Vidare menar Kelly m.fl. (2012) att beteendeförändringar hos 
människor kan uppnås genom att öka motivationen till avhållssamhet. 
Förändringsarbetet innebär också att minska stressen hos klienterna och att lära 
klienterna copingstrategier för att förhindra återfall. Dessa faktorer bidrar i sin tur till 
förstärkning av individens avhållssamhet samt förstärkningar samtidigt som dessa 
faktorer är starkt förknippade med minskad risk för återfall efter utskrivning. 
 
Att det finns en medvetenhet om vad som kan vara viktigt innehåll i behandlingen av 
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ungdomar med någon form av alkohol- eller drogrelaterad problematik är viktigt. Det är 
också viktigt att ha samma medvetenhet om vad som kan föreligga som hinder för en 
sådan behandling. Wisdom, Cavaleri, Gogel och Nacht (2011) har i en studie intervjuat 
ungdomar, föräldrar, behandlingspersonal och övrig personal på tre olika 
behandlingshem. Studien belyser deltagarnas uppfattning om vad som kan föreligga 
som hinder i behandling. Studiens resultat visar på att det är fler ungdomar, föräldrar 
och övrig personal på dessa behandlingshem som anger att det finns hinder för 
behandling jämfört med behandlingspersonalen.  

De hinder som rapporterades av personalen var bland annat att föräldrar förnekar att 
deras ungdomar har problem men också ungdomarna själva förnekar sitt problem. 
Andra orsaker som personalen angav var bland annat också att det finns en bristande 
medvetenhet om missbruksproblem och rädsla för stigmatisering. Som förälder angavs 
ofta att det bland annat är svårt att hitta rätt behandling till sina barn då de har 
misslyckats med behandling tidigare, de angav också en låg kunskap om hur 
missbruksvården är uppbyggd och hur den fungerar. Det var också en förälder samt en 
ungdom som uppgav att föräldrarnas droganvändning var ett hinder för behandling. Vad 
det gäller ungdomarnas svar handlade dessa många gånger om bristen på motivation 
(Wisdom m.fl., 2011). 

Den terapeutiska alliansen 

Urbanoski, Kelly, Hoeppner och Slaymaker (2012) skriver i sin rapport om unga vuxna 
som påbörjar sin behandling inom AA (Anonyma alkoholister) och NA (Anonyma 
narkomaner). Författarna menar att de patienter som påbörjar sin behandling med hög 
motivation, som har stora förväntningar på behandlingen och som har ett stort 
engagemang för förändring av sin livssituation, utvecklar en starkare terapeutiska 
allians till sin behandlare under de första veckorna av behandlingen. Den terapeutiska 
alliansen har visat sig har ett samband med förändringar av motivation, förväntningar, 
färdigheter och engagemang under behandlingen. Alliansen mellan klient och 
behandlare påverkar att dessa förändringar går i positiv riktning. 

Enligt Tschacher, Haken och Kyselo (2015) utgör den terapeutiska alliansen en kärna i 
alla former av psykoterapi samt att alliansen är en viktig prediktor i behandlingen som 
påverkar behandlingsresultatet. Författarna beskriver den terapeutiska alliansen som ett 
förtroendefullt samarbete som kommer påverka behandlingsresultatet i hög grad. Det 
finns några aspekter som kan urskiljas ur den terapeutiska alliansen och som är viktiga 
faktorer i alliansen. Dessa aspekter är: förbindelse mellan klienten och behandlaren, 
empati i den professionella relationen, mål med behandlingen, konsensus, positiv 
kongruens, vikten av att få återkoppling från klienten, vikten av att reparera sprickor i 
alliansen samt att undvika motöverföring gentemot klienten. Alliansen är något som 
uppstår mellan medlemmarna inom den terapeutiska relationen. Tschacher m.fl. (2015) 
menar också att den terapeutiska alliansen är en speciell asymmetrisk relation som är 
avgörande för förändringsarbetet som ska ske under behandlingen.  
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Familjens roll i en förändringsprocess 

Austin, Hospital, Wagner och Morris (2010) har i en studie undersökt hur olika 
föräldrafaktorer påverkar motivationen hos ungdomar. Studiens resultat påvisar att 
föräldrars engagemang i deras ungdomar indirekt är relaterad till samma ungdomars 
grad av motivation att sluta med droger. Det är beroende på om föräldrarnas 
engagemang upplevs som stödjande eller som kontrollerande som är avgörande för hur 
föräldrarnas engagemang påverkar ungdomarnas grad av motivation. Ett stödjande 
engagemang birar till en högre grad av motivation medan ett engagemang som upplevs 
som kontrollerande påvisar en lägre grad av motivaton hos dessa ungdomar. Författarna 
menar även att missbrukets svårighetsgrad påverkar motivationen, ett svårt missbruk 
leder till en högre grad av motivation. 

Bertrand m.fl. (2013) har i en studie undersökt hur ungdomars användning av droger 
påverkas av olika föräldrafaktorer. Författarna menar liksom Austin m.fl. (2010) att det 
är viktigt att föräldrar är delaktiga i ungdomars behandling av alkohol- och 
drogrelaterad problematik. Det är inte helt klart lagt varför det är på det viset men 
Bertrand m.fl. (2013) menar att det finns starka faktorer som pekar åt det hållet 
samtidigt som studiens resultat visar på att det fanns ett samband mellan den värme som 
föräldrarna förmedlade till sina barn och barnens användning av alkohol och droger. 
Föräldrarnas värme bidrog till en mindre användning av droger. Författarna till studien 
understryker därmed vikten av att låta föräldrar vara delaktiga i behandling i och med 
det positiva utfall som studien kunde påvisa. En studie som är gjord av Orford m.fl. 
(2009) undersökte vilka faktorer som unga vuxna själva vill tillskriva som faktorer som 
har bidragit till förändring vid behandling av alkoholproblem. Även här är familjen en 
viktig del liksom vänner och andra bekanta, Författarna menar att det är viktigt att 
engagera närstående och göra dessa delaktiga i behandlingen i och med att dessa kan ha 
en stödjande roll i klienternas behandling. 

Mer än bara missbruk – att se till helheten 

Enligt Blomkvist (2002) framkommer det flera faktorer som har varit till hjälp för den 
grupp i hans studie som har blivit fri från missbruk med hjälp av behandling. Dessa 
faktorer är sådana faktorer som är möjliga att betrakta som generella, det vill säga 
faktorer som kan vara betydelsefulla för andra som också befinner sig i behandling eller 
i en annan stödjande verksamhet. Den här gruppen menar bland annat att miljön har 
varit viktig för behandlingens utfall, en miljö som är trygg och som är känslomässigt 
tillåtande och där inte heller några droger förekommer har varit positivt. Det har också 
varit viktigt att det finns en tydlig struktur med ett klart budskap. Något annat som är 
viktigt enligt honom är att delta i en specifik behandling riktade mot missbruket liksom 
att få hjälp för andra problem. Det handlar bland annat om olika former av sociala och 
ekonomiska problem, som antingen kan ha uppkommit till följd av missbruket eller 
problem som fanns långt innan missbruket men istället kan relateras till utvecklingen av 
missbruket. Blomkvist (2002) menar att oavsett vad problemen grundar sig är det 
viktigt att få hjälp även för andra problem än endast själva missbruket. Ett personligt 
engagemang mellan en enskild behandlare och klient är också något som har visat sig 
betydelsefullt, att kunna känna tillit och ha en stödjande person vid sin sida.  
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Enligt Kelly m.fl. (2012) fungerar en behandling genom att behandlaren hjälper klienten 
med att upprätthålla sin motivation liksom att behandlaren bidrar till att klientens 
självförtroende stärks. Det är något som är viktigt för att det resulterar i att klienten 
uppnår en större förmåga till att påbörja sin egen förändringsprocess. De förväntningar 
som klienten har på behandlingen utgör också en viktig del i denna förändringsprocess 
och det blir därmed viktigt för en behandlare att möta klienten bland dessa 
förväntningar. Forskarna menar vidare att det är viktigt att behandlingen också riktar in 
sig på att klienten ska ges möjlighet att utveckla nya copingstrategier för att kunna öka 
möjligheten att klara av svåra situationer, som skulle kunna utgöra en risk för ett 
återfall, för att på så sätt minimera den risken. 

Ett gott bemötande, kontinutet i behandlingen samt att det finns samarbete mellan 
klienten och behandlaren är viktiga delar i behandling, då det enligt forskarna är 
nödvändiga för att behandlingen ska fungera optimalt. Det är också viktigt att klienten 
får en individanpassad behandling som ges med respekt för klientens specifika behov, 
förväntningar och integritet. Det ska även finnas utrymme för klienten att själv kunna 
påverka innehållet i sin behandling, vilket också gör det viktigt att klienten tillåts att bli 
delaktig. 

Teoretiska utgångspunkter 

The Common Factors Theory 

Forskningen kring psykoterapi och vad som fungerar med inom den resulterar enligt 
Lambert (1992) i några olika kategorier och faktorer som tillsammans bildar själva 
behandlingen. Det grundar sig i forskning som baseras på epidemiologiska 
undersökningar och komparativa studier. Verksamma faktorer inom psykoterapin 
beskrivs i teorin som heter The Common Factors Theory menar Lambert (1992).  

Cirkeldiagram 1 – The Common Factors Theory 

15%

15%

30%

40%

Den terapeutiska metoden

Förväntningar och placeboeffekt

Gemensamma faktorer

Faktorer utanför behandling

 
Cirkeldiagram 1. Enligt The Common Factors Theory finns det fyra särskilda faktorer 
som i olika hög grad påverkar utfallet av en behandlingsinsats. Dessa faktorer är den 
terapeutiska metoden (15 %),  förväntningar och placeboeffekt (15 %), gemensamma 
faktorer (30 %) samt faktorer utanför behandling (40 %). 
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Den terapeutiska metoden 
 

Psykologiska behandlingar är generellt verksamma i förändringsarbete. Ett stort antal 
olika behandlingsmetoder har blivit empiriskt testade med kontrollgrupper och 
resultaten har visat deras effektivitet i praktiken. Resultaten av undersökningen har visat 
bland annat att klienter som har genomgått behandling mår bättre än 80 % av klienter 
som inte har varit i behandlingen. Behandlarna använder sig utav olika 
behandlingsmetoder i behandlingen vilka i sin tur grundar sig i olika behandlingsteorier. 
De vanligaste teorierna som används i behandlingen är dynamiska teorier, 
kognitivbeteende teorier och humanistiska teorier. Eftersom det finns en stor variation i 
tillämpningen av dessa olika teorier i praktiken blir det oerhört svårt menar Lambert 
(1992) att identifiera effekten av en viss teori som kan anses vara den mest effektiva i 
behandlingen. Vidare menar han att kognitiv beteendeterapi (KBT) har ofta varit en 
metod som visat på många fördelar jämfört med andra terapiformer, som till exempel 
bättre behandlingsutfall samt att den har lett till mer gynnsamma förändringar hos 
klienterna. En anledning till att KBT ofta har fått goda omdömen kan bero på att det 
finns en tilltro till metoden hos forskare som studerar effekten av olika 
behandlingsmetoder. Undersökningar visar också att vissa behandlingsmetoder har 
bättre effekt på vissa specifika problem medan andra metoder har bättre effekt på andra 
specifika problemområden. Det finns skillnader även beroende på i vilket stadium av 
behandlingen som klienten befinner sig i. Psykodynamisk terapi har ofta visat på bättre 
effekt i början av behandlingen medan KBT har visat på större effektivitet i slutet av en 
behandling där fokus ligger på problemlösning och assimilering till de nya förändringar 
som uppstår under behandlingsprocessen. 
  
Lambert (1992) betonar att det finns terapiformer som i vissa sammanhang är bättre än 
andra samtidigt betonar han att det finns väldigt lite bevis som talar för att en viss 
behandlingsmetod skulle vara bättre än någon annan. Detta trots att det finns ett stort 
antal olika behandlingsmetoder som innehåller olika specifika tekniker. Det kan bero på 
att det finns andra faktorer som kan påverka behandlingens utfall oavsett vilken metod 
som används i behandling. Det kan också innefatta gemensamma faktorer som är 
möjliga att behandla men som inte lyfts fram i förändringsteorin. Klienter som gör 
framsteg i behandlingen enligt författarna är de som har förmågan till att reflektera över 
sin egen situation och de som kan acceptera sig själva och sin problematik så som den 
ser ut just då. Det krävs även att de har en behandlare som bemöter dem på ett 
respektfullt och accepterande sätt. De klienter som sluter sig däremot och som undviker 
att möta sig själva i behandlingen får kämpa mycket längre tills de börjar göra framsteg 
i behandlingsprocessen.  

Förväntningar och placeboeffekt 
 

Lambert och Ogles (2004) menar att placeboeffekt är väldigt ospecifierad och svår att 
påvisa. Det innebär att om behandlarens värme inte kan placeras i en specifik kategori i 
teorin så skulle den kunna vara möjlig att tolkas som placeboeffekt. Det är samtidigt 
svårt att bevisa att det handlar om just placeboeffekten eftersom behandlarens värme är 
en väldigt viktig faktor hos många klienter i deras förändringsprocess under 
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behandlingen. Behandlarens värme betraktas då snarare som en del av de gemensamma 
faktorer och faller under en specifik egen kategori i teorin.   
 
Behandlingens utfall, oavsett om det handlar om ett positivt eller ett negativt utfall, är 
något som till en viss grad kan påverkas av klientens egen inställning till behandling. 
Lambert och Ogles (2004) menar att det inte är en särskild metod som påverkar utfallet 
utan det är snarare klientens egen tilltro till metod och behandlare som är av betydelse 
för utfallet av behandlingen. Det är svårt att bevisa i vilken utsträckning som klienternas 
förväntningar kan ha betydelse eller vilken grad som deras förväntningar har betydelse 
för effekten av en behandling eller behandlingens utfall. Det som är möjligt att säga är 
att klientens egna förväntningar på behandlingen är särskilt betydelsefulla för att det ska 
bli ett positivt resultat. Som exempel tar de klienter som har placerats och undersökts i 
placebo kontrollgrupp där han jämför dem med klienter som står i kön till behandling 
eller klienter som inte får någon behandling alls. Klienter som har placeras i placebo 
kontroll grupp har visat betydligt mer förbättring än de klienter som står i kön för att få 
behandling eller de klienter som inte får någon behandling alls. Framgång i behandling 
beror också på om klienten är medveten om att han eller hon befinner sig i behandling. 
Det beror också på om klienten är medveten om att han eller hon behandlas med 
metoder som har evidens och enligt forskning är att betrakta som trovärdiga (Lambert, 
1992). 

Gemensamma faktorer 
 

Gemensamma faktorer delas in i tre kategorier enligt Lambert (1992) och de 
förekommer i olika behandlingsmetoder där positivt resultat av behandlingen har kunnat 
påvisas. De delas in i följande kategorier: stödfaktorer, inlärningsfaktorer och 
handlingsfaktorer (Tabell 1). 
 
Tabell 1 - Gemensamma faktorer inom behandlingsmetoder1 

Stödfaktorer Inlärningsfaktorer Handledningsfaktorer 

Identifiering med behandlaren 
Begränsning av isolering 
Positiva relationer 
Uppmuntran 
Minskning av spänning 
Struktur 
Den terapeutiska alliansen 
Behandlaren - klienten 
deltagande 
Behandlarens expertis 
Behandlarens värme, respekt, 
empati, acceptans, äkthet, 
förtroende 

Råd 
Känslosam erfarenhet 
Assimilering av problematisk 
erfarenhet 
Förändring av förväntningar 
för personlig effektivitet 
Kognitiv inlärning 
Korrigering av emotionell 
upplevelse 
Utforskning av inre ram av 
referens 
Feedback 
Insikt 
Princip 

Beteende korrigering 
Kognitiv skicklighet 
Uppmuntran till att bemöta 
rädslor, risktagning, handlings 
skicklighet 
Utformning 
Övning 
Realitetsprövning 
Erfarenhet av framgång 
Arbeta igenom 

 
Tabell 1 presenterar ett stort antal gemensamma faktorer som är förknippade med 

                                                 

1 Tabell 1. Fritt översatt av uppsatsförfattarna. 
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behandlaren, behandlingen, metoden och tillvägagångssättet och som presenterades 
ovan. Det är faktorer som kan ha betydelse för behandlingens utfall. 
 
Dessa gemensamma faktorer är enligt Lambert (1992) verksamma inom 
behandlingsprocesser där de samverkar och ökar klientens känsla av förtroende och 
trygghet samtidigt som de minskar känslan av spänning, hot och ångest. Tillsammans 
påverkar de klienten och får den att tänka till och agera annorlunda samt att klienten 
vågar möta sina rädslor, ta nödvändiga risker och arbeta igenom sina problem. Vidare 
menar han att det finns många studier som visar vikten av dessa gemensamma faktorer 
eftersom de leder till personlighetsförändring hos klienten och utveckling i positiv 
riktning. Gemensamma faktorer inkluderar enligt honom variabler som återfinns i tabell 
1 och som finns i en mängd olika behandlingar oberoende av behandlarens teoretiska 
utgångspunkter. Vidare medan han att det som klienterna upplever som särskilt 
betydelsefullt är att de har någon som de kan prata med och som förstår dem samt att få 
råd. 
 
Cameron och Keenan (2010) menar också att det är viktigt med äkthet, acceptans och 
empati från behandlarens sida eftersom de är viktiga faktorer som hjälper till att uppnå 
ett positivt resultat av behandlingen men samtidigt är klientens egen uppfattning om 
behandlaren också viktig. Klientens egen uppfattning är viktig eftersom det handlar om 
att känna tillit och trygghet gentemot sin behandlare. Det är även viktigt att det finns en 
tydlig kommunikation och förståelse mellan klienten och den professionella menar 
forskarna. Den terapeutiska alliansen utgör enligt Lambert (1992) en mycket viktig del 
av behandlingen. Hur effektiv den kommer att vara i behandlingen avgörs av några 
olika omständigheter som uppstår under behandlingsprocessen. Han menar att det 
handlar om klientens känslosamma relation till behandlaren, klientens förmåga till 
meningsfullt arbete under behandlingen, behandlarens empatiska förståelse och 
engagemang samt klientens och behandlarens gemensamma överenskommelse om mål 
och meningen med behandlingen. Den terapeutiska alliansen är inte bara något som 
påverkar förändringsprocessen under behandlingen utan den är även en bestående del av 
psykoterapin. Klienter uppger enligt honom även att behandlarens personliga kvaliteter 
är viktigare än specifika behandlingsmetoder under behandlingen. 

 
Faktorer utanför behandling 
 

Enligt Lambert (1992) finns det i allmänhet flera olika faktorer som har markant effekt 
på tillfällig förbättring hos klienten under behandlingen. En av de viktiga faktorerna 
utanför behandling är socialt stöd som finns i klientens omgivning. Här handlar det 
mycket om vilken karaktär, kvalitet och styrkan som det sociala stödet har och som 
finns kring klienten. Socialt stöd är viktigt framförallt när det gäller äktenskapliga 
förhållanden. Det finns ett signifikant antal klienter som når framgångar i tillfriskningen 
utan att genomgå formella behandlingar. Dessa klienter får hjälp och stöd av sina 
vänner, familj och sitt övriga sociala nätverk. Många klienter ingår även i olika 
självhjälpsgrupper. Mycket av litteratur och material som dessa grupper använder sig 
utav är skrivna utifrån psykoterapeutiska metoder och därför kan det konstateras att just 
sådana verksamma insatser som inte kommer ifrån traditionella behandlingar kommer 
ifrån psykoterapins teori och metod och att det kanske är teorin och metoden som är 
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orsaken till klientens tillfriskning. Andra faktorer som ligger utanför behandling kan 
vara faktorer som är en del av klienten och klientens egenskaper. Det kan handla om 
egenskaper som till exempel att klienten är egocentrisk. Viktiga faktorer kan även vara 
faktorer som är en del av klientens omgivning. Det kan handla om vissa tillfälliga 
händelser som kan påverka klienten och behandlingen. Vidare menar han att dessa 
faktorer kan påverka behandlingen oavsett klientens egna engagemang under 
behandlingsprocessen (Lambert, 1992). 

Pygmalioneffekten 

Jenner (1987) menar att Pygmalioneffekten innebär att behandlarens positiva 
förväntningar på klienten leder till positiva behandlingsresultat medan negativa 
förväntningar leder till negativa behandlingsresultat. Detta förhållningssätt har en stor 
inverkan även på motivationen som är viktig för utveckling och förändring inom 
behandlingsarbetet. Vidare förklarar han att i de fall när klienten möter en behandlare 
som stämplar den som ett "hopplöst fall" kommer det att påverka klientens motivation 
och kampen för förändring. Om klienten däremot möter en behandlare som tror på en, 
som uppmuntrar och stödjer en då kommer klienten kunna tro på sig själv vilket 
kommer underlätta förändringsprocessen. Det är viktigt att behandlaren förmedlar 
upplevelser av framgång till sin klient eftersom de kommer ge klienten hopp om 
förändring. En annan viktig faktor är att behandlaren ska vara uppmärksam på de små 
förändringar som klienten uppnår och inte ha en "färdig" bild av klientens situation.  

Enligt Jenner (1992) finns det problem med diagnostiseringen inom behandlingsarbetet. 
Olika behandlare bedömer samma klient utifrån olika perspektiv vilket leder till att 
olika sidor av klientens problematik kommer att betonas beroende vilken behandlare 
som klienten möter. För klienten innebär detta att han/hon kommer få veta olika saker 
om sin problematik och detta blir problematiskt för klienten eftersom det skapar 
förvirring. Han betonar även vikten av motivation i behandlingsarbetet och då menar 
han inte enbart klientens motivation utan även behandlarens motivation, då det finns 
starka kopplingar mellan dessa. Behandlarens motivation, intresse och viljan i arbetet 
kommer påverka även klientens motivation. Vidare menar han att även behandlarens 
motivation behöver hållas hög för att den ska ha positiv inverkan på klienten. Om 
klienten möter en behandlare som är trött och sliten då kommer behandlaren överföra 
sin negativa inställning och negativa förväntningar på klienten vilket har direkt inverkan 
på klientens vilja och motivation till förändring. Behandlarens förhållningssätt och 
Pygmalioneffekten kan i många fall vara det som avgör om behandlingen ska vara 
lyckad eller inte.   

Med behandlarens positiva inställning blir det inte alltid goda 
resultat. Utan behandlarens positiva inställning blir det aldrig 
goda resultat" (Jenner, s. 17, 1992) 
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 Syfte och problemformulering 

Syfte 

Studien syftar till att beskriva och analysera hur ungdomar som haft en 
behandlingskontakt med Maria-mottagningarna i efterhand värderar denna kontakt samt 
vilka förändringar i livssituationen som upplevts som särskilt betydelsefulla. 

Frågeställning 
 

 Hur upplevde ungdomarna behandlingen? 

 Vad har varit särskilt betydelsefullt i förändringsprocessen 
enligt ungdomarna själva? 

METOD 

Metodologiska utgångspunkter 

Studien är en innehållsanalys med inslag av både kvantitativ och kvalitativ metod. Det 
är en metod som innebär utifrån en kvantitativ ansats att forskaren studerar texter, 
dokument och insamlad data och att kategorier och teman uppstår ur samma data. I en 
kvalitativ innehållsanalys innebär det istället att olika kategorier och teman framträder, 
vilket innebär att tolkningar görs på det insamlade materialet och med hjälp av den 
tolkningen framträder nya kategorier och teman. Den här studien utgår från Michael J. 
Lamberts The Common Factors Theory som innehåller fyra olika kategorier och där till 
finns en möjlighet för fler kategorier att framträda. 
 
Kritisk realism 
 
Enligt Bryman (2011) är kritisk realism en variant av realism som innebär att det finns 
en insikt om både den naturliga ordningens verklighet samt om den sociala 
verklighetens skeenden och diskurser. Realisterna menar att forskarnas uppfattningar 
endast är ett av flera olika sätt att tolka eller känna till den verkligheten som forskningen 
handlar om. Realisterna accepterar att det kan finnas andra sanningar och andra 
alternativ av resultatet som inte är möjliga att bserveras. Enligt Bryman (2011) är 
anhängare till kritisk realism kritiska till vår förmåga att känna till verkligheten med all 
säkerhet. Studien har sin utgångspunkt i den kritiska realismen, det är en epistemologisk 
utgångspunkt som tar sitt uttryck ifall det är möjligt att få en sann bild av verkligheten. 
Det är enligt realisterna möjligt att använda samma metoder som man använder sig av 
inom naturvetenskapen för att få fram kunskap. Det är möjligt att betrakta UngDOK 
som ett positivitiskt sätt att samla in information samtidigt som det utifrån vårt synsätt 
inte innebär att UngDOK på något sätt utgör en sann bild av verkligen. Det är endast ett 
ytterligare sätt att betrakta verkligheten. 
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Bryman (2011) menar att kritisk realism innebär att olika sociala företeelser produceras 
av mekanismer som är verkliga även om dessa inte direkt är tillgängliga för observation, 
utan de kan endast studeras genom sina effekter. Detta är något som är möjligt att 
jämföra med den här studien som syftar till att försöka undersöka effekter av 
behandling, i form av olika förändringsfaktorer. Behandling är möjligt att betrakta som 
en slags verklig mekanism som påverkas av bland annat sociala företeelser. Det är 
samtidigt en mekanism som är svår mäta eftersom förändring inte alltid heller är något 
som är enkelt att observera eftersom det ofta är en process som pågår inom en 
människa. Förändring är något som alltid sker oberoende av huruvida det är möjligt att 
betrakta denna förändring eller inte. 
 

Mixed Methods 

Enligt Bryman (2011) ska kvantitativ forskning med positivistisk inriktning vara fri från 
forskarens egna värderingar, tolkningar och förförståelsen. Det innebär att studien ska 
vara objektiv och att den ska hålla sig till sakligt grundad fakta utan inslag av osäker 
kunskap eller sådant som man bara tror sig veta. Enligt Thurén (2007) innebär 
kvantitativ ansats även att fakta ska vara möjlig att kvantifiera och möjlig att behandla 
statistiskt så att det går att dra generella slutsatser ifrån den när resultatet presenteras.  
Hermenutiken inom den kvalitativa forskningen är enligt Patel och Davidson (2011) en 
tolkningslära. Att använda sig av hermeneutisk ansats gör det möjligt att som forskare 
använda sig av sina tidigare erfarenheter och sin förförståelse för att förstå, tolka och 
studera sitt forskningsobjekt. 
   
Det är inte alltid en enkel fråga huruvida en studie är av kvantitativ eller kvalitativ 
ansats. Ibland kan det tyckas som att det antingen är svart eller vitt samtidigt som 
Åsberg (2001) menar att det inte alltid är möjligt att göra en tydlig gränsdragning 
mellan dessa två ansatser. Enligt författaren är det möjligt att betrakta som kvantitativ 
eller kvalitativt är den data som studiens resultat bygger på. I den här studien består data 
av ord snarare än siffror, i och med att data bygger på ungdomarnas egna utsagor om 
vad som har varit särskilt betydelsefullt i deras förändring samt hur de har upplevt sin 
behandlingskontakt. Därmed bygger denna studie delvis på en kvalitativ ansats men i 
och med att datan bland annat kommer att presenteras i form av frekvenstabeller och 
procentsatser efter inmatning i statistikprogrammet SPSS är det också rimligt att studien 
delvis har sin grund inom kvantitativ metod. Dessa frekvenstabeller kommer sedan att 
ges ännu större tyngd i och med att det också kommer att presenteras citat utifrån 
ungdomarnas egna utsagor. Med detta i åtanke är mixed methods ett naturligt val, då det 
både ger djupet som kvalitativ ansats ger, men även det statistiska som en kvantitativ 
ansats ger. Det är av den anledningen som den här studiens val av ansats blir mixed 
methods, där möjlighet finns att inkludera delar från både den kvantitativa samt den 
kvalitativa ansatsen. 
 
Mixed methods research eller flermetodsforskning innebär enligt Bryman (2011), att 
forskning består av en kombination av kvantitativa och kvalitativa metoder inom ett och 
samma projekt. Bryman (2011) menar på att forskning som baseras på denna 
kombination av två olika metoder innebär inte att synsätten och strategierna i 
undersökningen ska används sida vid sida utan det handlar om en blandning eller 
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integrering av metoder. Det finns enligt Bryman (2011) flera fördelar med denna 
kombination av två olika metoder vilka innebär att man stärker fördelarna och undviker 
eller försvagar nackdelarna med respektive tillvägagångssättet. 
 
Bryman (2011) menar på att fördelar med flermetodsforskning innebär att forskaren har 
möjlighet att komma fram till kunskap som inte skulle vara möjlig att få fram med 
enbart kvalitativ ansats. Denna kunskap som kommer fram med flermetodssökning är 
även nyttig eftersom denna forskningsmetod når fram till både brukare och 
beslutsfattare. Den nyttiga kunskapen som är möjlig att få fram genom att analysera 
UngDOK:s uppföljningsformulär kan i sin tur användas till för att få fram bättre 
behandlingsmetoder eller individanpassade behandlingar. En annan viktig aspekt av 
flermetodsforskning samt fördelarna med den finns även i att denna forskningsmetod 
har möjlighet till att få fram mer komplexa bilder av verkligheten hos personer som 
ingår i undersökningen, något som inte skulle vara möjligt med endast kvalitativ ansats. 
De öppna frågorna och ungdomarnas egna utsagor som analyserades i denna studie 
visade på komplexiteten i ungdomarnas förändringsprocesser samt vad de själva har 
upplevt som betydelsefullt. Det finns samtidigt enligt Bryman (2011) flera argument för 
att inte använda sig av mixed methods. Det handlar bland annat om att det inte skulle 
vara möjligt att kombinera två olika kunskapsteoretiska ståndpunkter, då synen på hur 
kunskap om världen skapas skiljer sig åt mellan kvalitativ och kvantitativ forskning och 
att den synen gör det omöjligt att kombinera dessa två metoder. Det är dock ett 
argument som menar på att det skulle finnas en tydlig koppling mellan kunskapsteori 
och metod, vilket inte är möjligt att påvisa. Ett annat argument som ofta används är att 
fokus måste fördelas mellan de olika delarna som förekommer i mixed methods. Det 
finns en risk att studien försvagas på grund av det ibland kan vara svårt att fördela fokus 
jämnt över de olika delarna inom miex methods. Det är ett problem som inte existerar 
om man håller sig till antingen kvalitativ eller kvantitativ metod.  
 
Valet av metod i den här studien har sannolikt påverkat utfallet i studiens resultat. Det 
har med hjälp av mixed methods varit möjligt att dels kategorisera utsagor utifrån en väl 
vald teori med tydliga kategorier samt att det har varit möjligt att fler kategorier 
tillkommer om nödvändigt. Det har därefter också varit möjligt att ge stor tyngd till den 
kvantitativa kategoriseringen med hjälp av ungdomarnas egna utsagor om vad dem 
själva har tyckt varit betydelsefullt i behandlingskontakten samt vad som har varit 
särskilt betydelsefullt i deras förändringsprocess. Det har alltså bidragit till att göra det 
möjligt att använda sig av fylliga beskrivningar för att på så sätt komma fram till det 
som ungdomarna själva anser vara särskilt betydelsefullt. 
 
Två olika angreppssätt 

The Common Factors Theory och dess fyra grundkategorier har varit en viktig del i den 
här analysprocessen. Det har samtidigt lämnats utrymme för skapandet av nya 
kategorier utifrån de data som undersökts. Det var med andra ord inte särskilt enkelt att 
komma fram till om det hela handlar om induktivt eller deduktivt som många gånger 
helt förknippas med en kvalitativ eller kvantitiv forskningsansats. Bryman (2011) menar 
att deduktiva och induktiva perspektiv snarare ska ses som tendenser istället för 
entydiga skillnader. Deduktion rymmer ett inslag av induktion och vice versa. 
Deduktiva angreppssätt förknippas ofta med kvantitativ forskning medan ett induktivt 
angreppssätt oftast förknippas med kvalitativ metod. Ett induktivt angreppssätt innebär 
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att teorin skapas som resultat av en forsknings ínsats. Den induktiva processen innebär 
att forskaren drar generaliserbara slutsatser utifrån observationer av insamlad data 
(Bryman, 2011). Forskning som bygger på deduktivt angrepssätt innebär enligt Patel 
och Davidson (2011) att forskaren utgår ifrån allmänna principer och befintliga teorier 
som kan bestå av vissa bestämda kategorier och sedan utifrån dem drar sina slutsatser. 
Induktivt angreppssätt innebär att forskaren studerar den insamlade informationen och 
snarare låter den formulera en ny teori eller nya kategorier (Patel och Davidson, 2011). 
 
Den här studien grundade sig således på två olika angreppssätt vid analysen, det 
deduktiva samt det induktiva. Det deduktiva angreppssättet kan appliceras på att studien 
från början har tydliga kategorier att använda sig av utifrån den valda teoretiska 
utgångspunkten. Det har alltid funnits en öppenhet för att nya kategorier kan tillkomma 
vilket det också har gjort till följd av att det induktiva angreppssättet, eftersom de nya 
kategorierna har skapats utifrån vad det använda materialet själv har uttryckt.  

Studiens giltlighet 

Validitet är ett begrepp som i det vardagliga språket ofta är synonymt med giltighet. 
Inom forskning står validitet för huruvida de frågor som ställs till respondenterna 
besvarar det som man vill veta för studien (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2010). 
UngDOK som riktar sig unga mellan 13 – 25 år har sin grund inom DOK som är en 
bedömningsmetod inom missbruksvården riktad mot vuxna människor, som i många av 
de frågor som återfinns formuläret har visat god reliabilitet och validitet (Anderberg & 
Dahlberg, 2013). UngDOK är som enskilt instrument inte validerat även om det finns 
skäl till att betrakta UngDOK som ett instrument med god reliabilitet och validitet. Det 
beror bland annat på att det finns en tydlig manual och struktur för hur en intervju 
baserad på UngDOK ska gå till, vilket bland annat innebär att de frågor som återfinns i 
formuläret är sådana som ska ställas och inga andra. Det är också viktigt att den som 
blir intervjuad, ungdomen i det här fallet, är tillräckligt införstådd med vad intervjuen 
syftar till och vad det är för typ av svar som efterfrågas vilket är det som validitet till 
stor del handlar om (Anderberg & Dahlberg, 2013). 

Begreppet reliabilitet innebär tillförlitlighet och det rör frågor som handlar om 
forskningsresultat och dess värde. Reliabilitet förklarar om det är möjligt att komma till 
samma resultat i en undersökning om undersökningen görs på nytt eller om det är så att 
forskningsresultat påverkas av tillfälliga betingelser som uppstår under undersökningen. 
(Bryman, 2011). Det som till stor del är avgörande för huruvida en specifik 
intervjumetod har en hög eller låg grad av reliabilitet är i vilken omfattning resultaten är 
möjliga att replikera, med det menas huruvida det är möjligt att uppnå samma eller 
liknande resultat oavsett instrument, intervjuare eller tidsskillnader (Anderberg & 
Dahlberg, 2013; Bryman, 2011). Som tidigare nämnts är en UngDOK en manualbaserad 
metod med tydliga instruktioner om hur en intervju ska genomgöras, att göra intervjuer 
utifrån UngDOK som instrument förutsätter också att den som har som uppgift att 
intervjua också har fått utbildning i UngDOK som intervjumetod och instrument 
(Anderberg & Dahlberg, 2013).  

Denna studie syftar till att undersöka två av de få öppna frågor som återfinns i 
UngDOK:s uppföljningsformulär, vad det gäller de två öppna frågorna är det möjligt att 
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dessa inte alltid besvaras på samma sätt hos en ungdom beroende på vem det är som 
ställer den frågan samtidigt är öppna frågor inte möjliga att bedöma utifrån de kriterier 
som återfinns i begreppen validitet och reliabilitet. Den här studien kommer således att 
istället diskuteras utifrån begreppen; trovärdighet, äkthet och överförbarhet nedan. 
 
Enligt Bryman (2011) motsvaras trovärdighet av intern validitet som förklarar hur 
sannolika resultaten av studien är. Om det finns flera olika förklaringar och 
beskrivningar av en social verklighet då är det trovärdigheten i forskarens beskrivning 
som kommer avgöra om den kommer bli acceptabel i andra människors ögon. För att 
kunna skapa trovärdighet i studiens resultat krävs att forskaren säkerställt att 
forskningen har genomförts enligt de regler som råder och att forskaren rapporterar 
resultaten till de personer som också ingår i den sociala verklighet som har studerats. 
Det är viktigt för att samma personer ska kunna bekräfta att forskaren har uppfattat 
verkligheten på ett rätt sätt. En annan aspekt när det gäller trovärdigheten som ska 
beaktas är om forskningsmaterialet är äkta och av ett otvivelaktigt ursprung samt om 
samma material är utan felaktigheter och förvrängningar. Ibland kan en 
flermetodsundersökning genomföras just för att skapa större trovärdighet i 
omgivningens ögon.  

Den här studien utgår från en teoretisk utgångspunkt som beskriver olika faktorers 
betydelse för behandlingens utfall samtidigt som den här studiens syfte är att undersöka 
vad som har varit särskilt betydelsefullt i behandlingskontakten samt vad som har varit 
särskilt betydelsefullt i en förändringsprocess. Det är därmed möjligt att betrakta den 
valda teorin utifrån studiens syfte som högst relevant. Det har också tydligt beskrivits 
vilka olika steg som har tagits när det gäller analyseringen av det använda materialet för 
att på så sätt höja trovärdigheten. 

Enligt Bryman (2011) handlar trovärdighet om huruvida det är möjligt att generalisera 
resultatet till andra grupper i samhället, även om den här studien grundar sig i mixed 
methods så lutar den ändå mer mot det kvalitativa hållet, och i kvalitativa studier talar 
man inte om generaliserbarhet utan istället om överförbarhet. Då kvalitativa studier 
snarare är något som undersöker en liten grupp som befinner sig i särskilt sammanhang 
kan det vara svårt att tala om överförbarhet. Det som skulle kunna vara möjligt är att 
den kunskap som studien redovisar istället skulle kunna resultera i kunskap alternativt 
en teori som kan få betydelse för hur man skulle kunna arbeta med detta område i andra 
liknande kontexter. 

Bryman (2011) menar att äkthet rör frågor som handlar om undersökningen ger en 
tillräckligt rättvis bild av de olika utsagor och uppfattningar hos den grupp av 
människor som studeras. Den handlar även om studien på något sätt har hjälpt de 
människorna som studeras att få bättre förståelse om sin egna sociala situation och 
sociala miljön som de lever i. Äkthet handlar även om studien har på något sätt bidragit 
till att de undersökta deltagarna får en bättre bild av hur andra personer i deras 
omgivning upplever saker och ting. Det är viktigt att försöka återskapa det som 
deltagarna, i det här fallet vad ungdomarna har sagt, genom att låta täta beskrivningar av 
det som har sagt tydligt framträda genom studiens resultat (Bryman, 2011). Det är 
viktigt för att på så sätt skapa en sån djup bild som möjligt av vad ungdomarna i den här 
studien själva har gett uttryck för. Det innebär att i den här studien presenteras ett flertal 
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olika citat från dessa ungdomar varvat med annat textinnehåll för att på så sätt skapa 
äkthet i studien. Deras egna utsagor har alltså blivit till citat som också ska ge tyngd och 
förståelse för varför de olika frekvenstabellerna visar på det resultat som de faktskt ger 
uttryck för. 

Enligt Bryman (2011) belyser interbedömarreliabilitet överensstämmelse mellan olika 
bedömare eller observatörer. I studier där flera bedömare översätter data till olika 
kategorier utifrån sina subjektiva bedömningar förekommer risk för att 
överensstämmelsen mellan deras tolkningar kommer vara liten. Detta är särskilt 
förekommande i studier där man gör innehållsanalys där öppna frågor som förklarar 
respondenternas beteende ska kategoriseras till olika kategorier. För att minska risken 
att författarna skulle göra olika tolkningar av ungdomarnas svar i studien, utarbetades 
ett schema som innehöll ord och begrepp som var kopplade till de olika kategorierna i 
den valda teorin. 

Planering och genomförande 

Studiens urval består av material inhämtat från UngDOK:s uppföljningsformulär, vilket 
är ett formulär som används vid uppföljning av ungdomar, både pojkar och flickor, 
mellan 13 - 25 år som har varit inskrivna på Maria-mottagningarna i Stockholm, 
Göteborg och Malmö. Uppföljningen har skett tre månader efter utskrivningen. Det 
material som används i denna studie har tillhandahållits genom Institutet för kunskaps- 
och metodutveckling inom ungdoms- och missbruksvård (IKM). Innan urvalet 
presenteras kommer en genomgång över Maria-mottagningarna och UngDOK som 
instrument. 

Maria-mottagningarna 

Maria-mottagningar är totalt sju i antalet och de finns placerade i Sveriges tre största 
städer; Stockholm, Göteborg och Malmö. På mottagningarna arbetar behandlarna med 
att identifiera ungdomarnas drogvanor samt deras psykosociala situation. 
Mottagningarna verkar i samverkan mellan kommunen och landstinget. Ett viktigt 
signum för Maria-mottagningar är att de är lättillgängliga för ungdomarna och deras 
familjer, vilket också innebär att ungdomarna kan vända sig direkt till mottagningar 
utan utredning och utan ett beslut om insats enligt (Anderberg, m.fl., 2015; Richert 
2011). Mottagningar arbetar också på uppdrag av socialtjänsten, kriminalvården och 
landstinget. Personal på samtliga mottagningar består av socialsekreterare, 
sjuksköterskor och läkare. Personalen har vidareutbildats och specialiserats inom olika 
områden. På samtliga mottagningar finns även tillgång till heldygnsvård för 
abstinensbehandling och avgiftning enligt (Anderberg, m.fl., 2015).  

Mottagningarnas främsta uppgift är att arbeta med ungdomar där det finns misstankar 
om användning av alkohol och narkotika men även med deras familjer. I arbetet ingår 
även att ge information och rådgivning till andra verksamheter som kommer i kontakt 
med ungdomar och droger vilket innebär att en del av arbetet går åt till uppsökande 
verksamhet, där de bland annat besöker skolor, ungdomsgårdar. Maria-mottagningar har 
många samarbetspartners i sitt arbete så som polis, socialtjänst, kriminalvård och skola 
(Anderberg, m.fl., 2015; Richert 2011).  
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Enligt (Anderberg, m.fl., 2015; Richert 2011) vänder sig Maria-mottagningar till 
ungdomar och unga vuxna mellan 13 – 25 år, som befinner sig i ett alkohol- eller 
narkotikamissbruk men även till de ungdomar som riskerar att utveckla ett sådant 
missbruk. Mottagningarna riktar sig även till de ungdomar och unga vuxna som har 
stora psykiska problem och/eller kriminellt beteende. Dessa mottagningar finns inom 
öppenvården och erbjuder alltifrån information, råd och stöd samt behandling. 
Behandlingarna är individanpassade vilket innebär att en och samma insats kan se olika 
ut hos de olika klienterna. Det är ungdomens behov som styr valet av insats och 
behandling.  

Vårdtiden på mottagningar kan variera mellan olika ungdomar beroende på vilka behov 
om insatser som finns hos respektive ungdomar. Den genomsnittliga vårdtiden brukar 
vara mellan 4-6 månader på samtliga mottagningar. Det finns ett flertal olika 
manualbaserade insatser på Maria-mottagningarna. Det finns också andra insatser så 
som drogtester, individuell samtalsbehandling, psykosocial och medicinsk bedömning 
men även familjesamtal samt stöd och rådgivning till familjer och anhöriga. Det är inte 
alla ungdomar som är inskrivna på Maria-mottagningar av fri vilja. I vissa fall handlar 
det om att en del av de inskrivna ungdomar snarare tvingas in på behandling genom 
krav av antingen sina föräldrar, skola eller socialtjänst. Detta genomförs med hjälp av 
ungdomskontrakt. Författarna menar att de ungdomar som skrivs in på mottagningen 
genom ungdomskontrakt är generellt svåra att följa upp. Detta beror möjligtvis på att de 
oftast är missnöjda med behandlingskontakten eftersom de har känt sig tvingade till 
behandlingen (Anderberg, m.fl., 2015). 

Instrument 

UngDOK skapades 2003 eftersom mottagningarna hade bristfällig dokumentation och 
vissa saknade systematiskt dokumentationssystem helt. Många av mottagningarna 
använde egenkomponerade formulär som egentligen var riktade till vuxna. Behovet 
fanns av ett nytt dokumentationssystem som skulle vara kortfattat, lättanvänt och 
anpassat till den målgruppen som verksamheten möter i sitt arbete eftersom ingen av 
mottagningarna var nöjda med sina dokumentationssystem, (Richert, 2011). 

UngDOK är en strukturerad form av intervju som i synnerhet används på ungdomar 
med alkohol- och narkotikarelaterad problematik. Det huvudsakliga 
användningsområdet för UngDOK är kartläggning av de problem och det behov som 
finns hos ungdomen men också för att ta reda på hur situationen ser ut här och nu. Det 
material som har blivit insamlat genom dokumentationen har också ett värde i att kunna 
användas vid framtida behandlingsforskning, då det kan bidra till epidemiologisk 
information om utvecklingen av problemen men också för att kunna användas vid 
uppföljningsstudier vad det gäller bland annat behandlingsinsatserna utfall gentemot 
ungdomen själv. Systemet kan användas även som enklare utvärdering och 
verksamhetsutveckling samt för regionala och nationella kartläggningar och jämförelser 
(Anderberg & Dahlberg, 2013). 

UngDOK som instrument är väldigt viktigt eftersom intervjun uppfattas som ett samtal 
mellan behandlare och ungdomen. Många av frågorna är öppna vilket ger möjlighet till 
subjektiva upplevelser hos den unge. Detta underlättar skapandet av en allians samtidigt 
som språket är anpassat till ungdomens nivå. Frågorna är inte alldeles omfattande och 



 

 22

avancerade vilket gör det lättare att administrera (Anderberg & Dahlberg, 2013; Richert, 
2011). Det frågeformulär som UngDOK använder sig av består av 75 frågor som berör 
några olika livsområden. De olika områden som undersöks i UngDOK är boende och 
försörjning, sysselsättning, fritid, alkohol, droger och tobak, behandlingshistoria, 
kriminalitet, uppväxt, utsatthet för våld, familj och relationer, fysisk och psykisk hälsa 
(Anderberg & Dahlberg, 2013). 

Dessutom finns det ett antal öppna frågor där två av dessa utgör materialet i denna 
studie. De frågor som i den här studien används är följande; 

 Så här i efterhand. Hur upplevde du behandlingstiden, kontakten med vår enhet? 
Vad var bra och vad var mindre bra? (1) 

 Nämn något du har upplevt som betydelsefullt när det gäller förändring av din 
livssituation de senaste 3 månaderna. (2) 

Urval 

Studiens urval består av 167 personer som har varit inskrivna på Mariamottagningarna i 
Stockholm, Göteborg och Malmö och som tre månader efter avslutad behandling har 
deltagit vid uppföljning av behandlingskontakten. Det var nästan dubbelt så många 
pojkar som flickor i urvalet, 109 pojkar i jämförelse med 58 flickor. Medelåldern var 
16,92 år och åldersspridningen mellan 13- 24 år. Den vanligaste drogen var cannabis 
som 74 % uppgav som primärdrog, därefter följde alkohol 20 % och andra droger 6 %.  
De flesta (48 %) uppgav att det var familj och vänner som initierat kontakten med 
Mariamottagningarna, därefter följde socialtjänsten 25 %, och annan vårdgivare eller 
myndighet 17 %. Det var endast 10 % som på egen hand tagit kontakt med 
mottagningen. 
 
Det kan utläsas i tabell 2 att det förekommer en viss skillnad i antalet utsagor i 
förhållande till studiens urval. Detta på grund av att vissa deltagare har lämnat utsagor 
som har varit möjliga att dela på utan att det har påverkat utsagornas kontext. Med 
denna tabell vill vi förtydliga att det fortsättningsvis inte handlar om antalet deltagare 
utan istället om antalet utsagor. Analysen av resultatet utgick från antalet utsagor istället 
för antalet personer. Som det kan utläsas nedan i tabell 2. 

Tabell 2 – Deskriptiv data över svarsfrekvens över fråga 1 och 2  

Fråga  1 2 

   

Antal utsagor 153 112 

Ej svarat 9 33 

Lämnat svar som ej gått att kategorisera 12 24 
 

Totalt antalt utsagor 174 169 



23 

 

1 = Upplevelsen av behandlingskontakten 
2 = Betydelsefulla förändringar 

Tabell 2 visar på antalet utsagor på respektive fråga. Det var sammanlagt 153 utsagor på 
fråga 1, av dessa var det 9 som inte svarat någonting alls och 12 som lämnat svar som ej 
gått att kategorisera. På fråga 2 var det toalt 169 utsagor, av dessa var det 33 som inte 
lämnat något svar alls samt 24 som lämnat svar som ej har gått att kategorisera. 

Då det material som i den här studien har använts är inhämtad genom en uppföljning 
som har gjorts bland 167 ungdomar som tidigare har varit inskrivna på 
Mariamottagningarna innebär det att materialet är att betrakta som sekundärdata. 
Bryman (2011) menar att det finns flera anledningar till att beakta möjligheterna till en 
sekundäranalys, i synnerhet för studenter med anledning av att det inte alltid finns vare 
sig tid eller ekonomisk möjlighet att samla in en större mängd data med hög kvalitet. En 
sekundäranalys ger också möjlighet att ägna mer tid till tolkning och analys av det 
material som finns att tillgå. Ett material som tidigare har använts till andra studier och 
forskningsprojekt innehar fortfarande många möjligheter till att komma fram till nya 
tolkningar av det insamlade materialet. 

Det är samtidigt viktigt att vara medveten om de begränsningar som en sekundäranalys 
kan medföra. Det handlar bland annat om att det sedan tidigare insamlade materialet 
inte är bekant för den som har som uppgift att göra en sekundäranalys på det, dessutom 
har materialet en annan struktur än vad det skulle ha haft om man samlade in materialet 
på egen hand. Det innebär i sin tur att det går åt tid till att göra sig bekant med det 
insamlade materialet. Dessutom är det svårt att veta kvalitén på det material som man 
använder sig av, även om material som används vid sekundäranalys ofta håller en hög 
kvalitet (Bryman, 2011). 

 
Bortfallsanalys 
 
En viss del av det insamlade material placerades som bortfall eftersom det innehöll svar 
som inte var möjliga att förstå och tolka och därmed inte heller möjliga att kategorisera i 
någon kategori. I den fråga (1) som belyser vad som har varit betydelsefullt i 
behandlingskontakten fanns det utsagor som var väldigt korta och som inte gav uttryck 
för något som var möjligt att förstå eller att kategorisera. Det var totalt 12 sådana 
utsagor som exempelvis “vet ej”, “vet inte” eller “inget”. Det fanns dessutom 9 svar 
som lämnats helt tomma, det var alltså inte möjligt att kategorisera dessa heller där av 
placerades de som bortfall. Den fråga som belyser betydelsefulla förändringar (2) 
innehöll en stor mängd svar, totalt 24 stycken, som innehöll svar som “inget särskilt”, 
“inget speciellt”, “vet ej”, “fyllt 18 år vilket är en lättnad”. Dessa svar betraktades som 
bortfall eftersom det är svar som ej har varit möjliga att kategorisera. Det var dessutom 
33 utsagor som helt lämnats tomma. 

Det som är möjligt att säga om det stora antalet bortfall under fråga 2, som totalt var 57 
utsagor, är att av dessa 57 utsagor är det totalt 37 stycken utsagor från ungdomar som 
har varit inskrivna vid samma huvudenhet. Av dessa 37 utsagor är det 9 totalt som 
varken har svarat på fråga 1 eller fråga 2 i UngDOK:s uppföljningsformulär. 
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Bearbetning och analysmetod 

Den sedan tidigare insamlade datan analyserades utifrån olika kriterier som 
sammanställdes i form av ett schema av studiens båda författare. Det schema som sedan 
användes vid kategoriseringen innehöll ord och begrepp som det gemensamt hade 
bestämt att utsagorna skulle innehålla för att vara möjliga att placera inom en viss 
kategori. Författarna till den här studien hade sedan tidigare gemensamt kommit fram 
till att den första kategoriseringen skulle ske på varsitt håll för att på så sätt öka 
trovärdigheten i studien. Schemat för kategoriseringen baserades på studiens teoretiska 
utgångspunkter. De fyra kategorier som användes för kategorisering återfanns i Michael 
J. Lamberts The Common Factors Theory. Utöver dessa fyra kategorier fanns det en 
öppenhet för att nya kategorier skulle vara möjliga att lägga till. Det medförde att 
ytterligare en kategori lades till, övrigt, där placerades utsagor som inte var möjliga att 
kategorisera i någon annan kategori. 

När den enskilda kategoriseringen var genomförd gick författarna gemensamt igenom 
den för att uppmärksamma likheter och skillnader i kategoriseringen. Det var över 130 
utsagor som författarna var överens om vad det gäller kategorisering på vardera fråga. 
Det som däremot skiljde sig stort mellan de båda författarna gällde de utsagor som var 
möjliga att dela eftersom dessa innehöll inslag som gjorde utsagorna möjliga att placera 
in i fler än en kategori. Det blev då tydligt att det ibland förekom olikheter i 
kategorisering, till exempel att enstaka utsagor på olika sätt hade delats och därmed 
hade innehållet i utsagan gått förlorad. Det var något som rättades till så snart det hade 
uppmärksammats för även om utsagorna ibland var möjliga att dela upp så gjordes inte 
alltid detta, för att essensen i utsagorna inte skulle försvinna. Det fanns några utsagor 
som därmed var möjliga att dela utan att essensen i dessa skulle gå förlorad och när det 
var möjligt gjordes alltså den uppdelningen. Det ledde till att det totalt sett blev sju nya 
utsagor på frågan om behandingskontakten respektive två nya utsagor på frågan om 
särskilt betydelsefullt i förändringen. 

Studiens resultat presenteras utifrån förutbestämda kategorier vilket innebär ett 
deduktivt angreppssätt samtidigt som det alltid har funnits utrymme för nya kategorier 
att tillkomma. Vid ett senare skede under analysprocessen beaktades även materialet i 
övrigt-kategorin. Under analysen av övrigt-kategorin användes istället ett induktivt 
angreppssätt som innebar att det var materialet som fick tala och utifrån det bildades 
ytterligare en ny kategori, allmänt positiv. Den nya kategorin bestod av utsagor som gav 
uttryck för att behandlingskontakten hade varit bra samt andra positiva utsagor gällande 
att något har varit särskilt betydelsefullt men som trots det ändå inte var möjliga att 
kategorisera i någon av de fyra ursprungliga kategorierna. 

Kategorisering 
 
Det var från början inte tänkt att kategorierna skulle se likadana ut på båda frågorna 
eftersom det varierade stort i antal utsagor som var möjliga att kategorisera som den nya 
kategorin allmänt positiv. Det handlade om 24 samt 9 utsagor på respektive fråga. Det 
ledde till att det blev en diskussion gällande hur många utsagor som behövde ingå i en 
kategori för att det skulle utgöra en egen kategori. Det bestämdes sedan utifrån den 
diskussionen att kategorierna bör se likadana ut för båda frågorna oavsett antal utsagor i 
respektive kategori, detta för att göra studiens redovisning av resultatet tydligt. De 
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ungdomar som har ingått i studien har i första hand angett positiva svar på de frågor 
som studien använder sig av från UngDOK:s uppföljningsformulär. Det har medfört att 
studien i första hand fokuserar på de positiva aspekter som ungdomarna har uppgett vad 
det gäller behandlingskontakten och vad ungdomarna ger uttryck för som särskilt 
betydelsefullt i deras förändring, vilket därmed också blir studiens syfte att särskilt 
belysa. 
 
Analysering av materialet väckte en del frågor gällande ungdomarnas utsagor och vad 
som i dessa utsagor var möjligt att utläsa och hur de olika utsagorna kunde förstås. Som 
en del i att försöka förstå utsagorna medförde det att även det övriga materialet i 
UngDOK:s uppföljningformulär delvis beaktades. Detta har varit en viktig del i att 
försöka förstå de nya upptäckter som har framkommit i det använda materialet och för 
att försöka få svar på frågor som har uppkommit under analysens gång. Detta gäller i 
första hand de öppna frågor som berör förändring vad det gäller familj, andra relationer 
samt användning av alkohol- och narkotika. Då det är frågor som har hjälpt oss att 
förstå ungdomarnas egna utsagor på de mer öppna frågorna som undersökts i den här 
studien.  

Det har under studiens gång förts många otaliga diskussioner huruvida en utsaga är 
möjlig att placera utifrån en specifik kategori. Det har handlat om utsagor som berör 
urinprovstagning. Dessa utsagor har i den här studien analyserats och tolkats som en del 
i gemensamma faktorer. Det är på grund av att urinprovstagning är vanligt 
förekommande vid olika insatser riktade till personer med missbruksproblematik, vilket 
nödvändigtvis inte behöver tolkas som att det är en del av själva insatsen. Det handlar 
ofta mer om en struktur som finns i insatsen samtidigt det också kan utgöra en del i ett 
samarbete, en allians, mellan behandlare och ungdomen. Denna tolkning beror också 
delvis på vad som utöver urinprovstagning förekommer i utsagorna som berör detta 
område. Det har också diskuteras hur utsagor som belyser samtal som inkluderar familj 
ska kategoriseras som en del av den terapeutiska metoden eller något annat. I den här 
studien kategoriseras sådana utsagor som den terapeutiska metoden, vilket beror på att 
dessa utsagor ger uttryck för att det i de fallen mer handlar om samtal som en del i en 
behandlingsmetod. 

Forskningsetiska överväganden 

Forskning ska bedrivas på ett sätt som innebär att forskningen grundar sig i de olika 
etiska principer och krav som finns att följa, det är viktigt för att säkerställa att den 
forskning som bedrivs är av god kvalitet. Det finns enligt Vetenskapsrådet (2002) fyra 
olika huvudkrav inom svensk forskning som det är viktigt att vara medveten om i all 
forskning som bedrivs, vilket inte bara är viktigt för att uppnå god kvalitet utan också 
för att skydda de individer som kan tänkas deltaga i olika studier. 

 De fyra olika huvudkraven är följande: Informationskravet innebär att informera de 
personer som är tänkta att ingå i studien vad det gäller studiens syfte. Det innebär också 
att informera om att deras medverkan i studien är frivillig och att de när som helst kan 
välja att avbryta sin medverkan, oavsett anledning. Respondenterna har också rätt att i 
förväg få information om vilka delar som ska ingå i studien. Samtyckeskravet innebär 
att studiens respondenter själva har rätt att bestämma över sin medverkan i studien, om 
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respondenterna är minderåriga brukar det krävas ett godkännande från föräldrarna eller 
annan vårdnadshavare. Konfidentialitetskravet syftar till att all information gällande 
respondenterna ska behandlas med största möjliga konfidentialitet. Det innebär 
samtidigt att de berörda respondenternas personuppgifter ska förvaras på ett säkert 
ställe, utan möjligt för obehöriga att få tillgång till dessa. Nyttjandekravet anger att det 
material som samlas in om respondenterna endast får användas för det tilltänkta 
forskningsändamålet (Vetenskapsrådet, 2002). 

Den här studien är en sekundäranalys, med det menas att det material som i studien 
analyseras och tolkas är material som sedan tidigare är insamlat av andra än den här 
studiens författare, i det här fallet genom intervjuer baserade på UngDOK:s 
uppföljningsformulär. Det insamlade materialet var således redan avidentifierat när det 
kom till författarnas kännedom. Det är viktigt att känna till att det inom forskning sällan 
råder sekretess men däremot alltid konfidentialitet (Vetenskapsrådet, 2002). Det är 
viktigt att materialet i denna studie fortsatt behandlas konfidentiellt och att materialet 
därmed inte heller hamnar i händerna på någon obehörig. 

 Det är viktigt att en intervju baserad på UngDOK grundar sig i ungdomens eget 
samtycke och att ungdomen alltid informeras om vad syftet är med själva intervjun 
(Anderberg & Dahlberg, 2013).  Det är dessutom viktigt att intervjuaren är medveten 
om att alla insamlade uppgifter är konfidentiella och att de måste förbli anonyma enligt 
rådande krav och principer gällande hur forskning ska bedrivas. Intervjuformulär och 
uppgifter om enskilda personer ska behandlas med försiktighet och man ska respektera 
rådande sekretessregler. Det insamlade materialet var som tidigare nämnts redan 
avidentifierat men vid närmare analys av materialet fanns det utsagor som var särskilt 
specifika gällande mottagningar och metoder som skulle kunna härledas till särskild 
person eller personer. Detta medförde att för att nå upp till de högt ställda etiska krav 
valdes sådana utsagor bort till förmån för andra inte lika specifika utsagor, som senare 
används som citat till studiens resultatdel. Det förekommer i endast ett fall att en utsaga 
som är att betrakta som särskilt specifik används, den specifika delen i den utsagna är 
därför ersatt med [...] för att på så sätt undvika identifiering av den ungdomen. 

RESULTAT 

Resultatet med hjälp av frekvenstabeller samt ungdomars egna utsagor för att på så sätt 
ge styrka åt det som frekvenstabellerna visar. Resultatet är möjligt att betrakta som två 
delar, där den första delen belyser vad som är viktigt i behandlingskontakten och del 
två, där det istället handlar om vad som har varit särskilt betydelsefullt i 
förändringsprocessen. Varje del börjar med en frekvenstabell och som sedan följs av ett 
flertal citat som speglar frekvenstabellernas innehåll. 

Bakgrundsinformation om ungdomarna 

Här presenteras information som belyser vem som är inititativtagare till ungdomarnas 
kontakt med mottagningen. Det framkommer också nedan information om vilken drog 
som har varit ungdomars primärdrog vid inskrivningen på mottagningen. 

Denna tabell utgår från det totala antalet i studiens urvalsgrupp som är 167 personer 
men resultatet presenteras utifrån antalet utsagor på respektive fråga. 
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Tabell 3. Bakgrundsinformatiom om ungdomarna som deltog i studien. 

 Totalt (%)                        N   

Initiativtagare                    167   
Eget initiativ 10     
Familj/Vänner 48     
Socialtjänst 25     
Annan 17     

Primärdrog                    167   
Alkohol 20     
Cannabis 74     
Övriga preparat 6     

 
Tabell 3 visar fördelningen mellan olika initiativtagare och primärdrog. Det kan utläsas 
av tabellen att 48 % av vårdkontakten startades med hjälp av familj och vänner och 25 
% genom socialtjänsten. Kategorin annan utgörs av en sammanställning av 
svarsalternativen skola, sjukvård, polis, kriminalvård och annan initiativtagare. 
 
Primärdrog har fastställts genom att ungdomarna själva har fått uppge vilka droger som 
de har använt och i vilken utsträckning som användningen har skett och samma drog 
utgör även anledning till behandlingskontakt. Det är 74 % av ungdomarna har angett 
cannabis som primärdrog, alkohol står för 20 % av ungdomarna samt övriga preparat 
som står för 6 %. I kategorin övriga preparat ingår droger som amfetamin, kokain och 
bensodiazepiner.  

Ungdomarnas uppfattning om behandlingskontakten 

Tabell 4. Utsagor per kategori. Frekvens och procentuell fördelning. 

                                                 Fråga 1   

 Frekvens Procent 
Gemensamma faktorer 111 72.5  
Den terapeutiska metoden 6 3.9  
Förväntningar och placeboeffekt 1 0.7   
Allmänt positiv 24 15.7  
Övrigt 11 7.2  

Totalt 153 100  

 
Tabell 4 belyser antal utsagor på respektive kategori på fråga 1 i form av frekvens och 
procent, uppdelat efter de kategorier som inkluderas i The Common Factors Theory. 
Dessutom inkluderas de två nya kategorierna som har tolkats fram.  

 
Gemensamma faktorer 

Den övervägande delen av ungdomarna har i frågan som omfattar vad som varit särskilt 
betydelsefullt i behandlingskontakten lämnat utsagor som har varit möjliga att 
kategorisera som gemensamma faktorer. Det vill säga sådana faktorer som är 
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gemensamma i alla behandlingar oavsett metod. I det här materialet har följande 
delaspekter inom kategorin varit möjliga att identifiera; den terapeutiska alliansen, 
behandlarens expertis, struktur, kognitiv inlärning, utformning, uppmuntran till att 
bemöta rädslor, risktagning, handlingskicklighet samt behandlarens värme, respekt, 
empati, acceptans, äkthet, förtroende. 

Den terapeutiska alliansen 

 
Det var många av ungdomarna som uttryckte relationen till behandlaren som en väldigt 
viktig del i kontakten med Mariamottagningarna, att det fanns någon som de kände 
förtroende för och som de kunde prata med. Det kan handla om att behandlaren visade 
respekt och empati som i nedanstående citat:  

 
Kände mig trygg och förstådd och lyssnad till. Fick även eget 
ansvar, typ du sådde ett frö som jag fick vattna. Du var tydlig. 

 
Det var också viktigt att behandlaren visade en acceptans och att ungdomen tilläts att 
vara delaktig i sin egen behandling. 

 
Att jag fick hjälp, att ni lyssnade, inte skällde, komma fram till 
saker tillsammans. Komma fram till lösningar som fungerade. 

 
En annan ungdom uttryckte att samarbetet mellan ungdomen och de olika 
behandlingskontakterna var givande.  

 
Det var ett bra samarbete. Allt knöts samman mellan mig, 
samtal och läkarkontakt. 

 
Behandlarens expertis 

Det var också några ungdomar som uttryckte sig positivt om behandlarens kunskaper 
om olika droger och deras negativa verkan på kroppen. Det var något som ungdomarna 
uppfattade som betydelsefullt samtidigt som det också bidrog till mer kunskap om 
droger hos ungdomarna. 

Tyckte det var bra att prata med någon och lära mig mer om 
droger. Trivdes jättebra med min behandlare och kände 
förtroende. 
 
Har lärt mig mera om alkohol vilket har fått mig att begränsa 
intaget och inte dricka lika ofta. Kan ha roligt utan att dricka så 
mycket. 

Struktur 
 
För en del ungdomar upplevdes det som skönt att veta att man skulle till mottagningen, 
då det bidrog till en struktur som betydde någonting. Ungdomarna uttryckte det också 
som att det var bra att med strukturen följde också urinprovstagningar som gjorde det 
enklare att hålla sig ren vad det gäller drogerna. Ungdomarna ville inte riskera att svika 
vare sig sin behandlingskontakt, familjen eller sig själva. 
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Det har varit bra att komma hit veckovis. Att nån håller koll gör 
det svårt att ljuga, när man lämnar prov alltså. 
 
Det har varit bra. Bra att ha möjlighet att lämna urinprov, var 
till hjälp att veta att jag skulle bli kontrollerad via proverna och 
då kunde jag lättare avstå från droger. Bra också att ni kunde 
ha kontakt med mina föräldrar när de var oroliga. 

Kognitiv inlärning 

Det var en ungdom som gav uttryck för att personen har lärt sig att ändra sitt 
tankemönster och det har i sin tur bidragit till att personen tänker annorlunda om det 
som personen tror sig veta. 

Jag har gjort många framsteg, lärt mig se saker på ett annat 
sätt. 

För en annan ungdom handlade det istället om att det är möjligt att uppnå det man vill 
om man bara så tänker annorlunda, att bestämma sig för att det är möjligt att klara av 
om man så bara vill. 

Bra kontakt, hjälpte mot ångesten. Lärde mig att man kan om 
man vill. 

Utformning 
 
En ungdom har uppgett att det har varit bra att ha någon att samtala med och att 
utformningen på samtalen har passat ungdomen, vilket innebar att samtalen var lagom 
långa och att det efter samtalen fanns uttrymme till egna tankar och reflektioner innan 
nästa samtal. 

Det har betytt mycket att ha någon att prata öppet om det som 
hänt, pratade inte annars. Tiderna passade. Lagom intervall, 
fick gå hem och tänka 

Det var en ungdom också uttryckte det som positivt att kunna vara med och påverka vad 
samtalen skulle handla om och inte bara när och var ett samtal skulle ske. 

Bra att jag var så delaktig i planeringen och kunde påverka 
samtalsinnehållet. Samtidigt skönt att det fanns en struktur och 
att jag fick konkreta tips jag kunde använda. 

Uppmuntran till att bemöta rädslor, risktagning, handlingskicklighet 
 
En annan ungdom uttryckte att personen blev uppmuntrad till att bemöta sina rädslor, 
att våga prata om sådant som annars inte kommer fram, även om det innebär rädsla och 
samtidigt som det förutsätter en risktagning som skulle kunna leda till att det blir sämre. 

Bra prata om problemen och reflektera över dem. Annars finns 
det bara där och man gör kanske inte något åt dem. Ibland var 
det ångestframkallande och jobbigt.  
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Behandlarens förtroende 

En av ungdomarna gav uttryck för att personens kontaktperson visade på en acceptans 
för vem ungdomen var. Det handlade också om att ungdomen upplevde det som att 
kontaktpersonen gav ett respektfullt bemötande, som inte var dömande oavsett vad som 
än framkom i samtalet. 

Bra. Det var skönt att prata med någon. Kände stort förtroende 
för sin kontaktperson, som han kunde prata med och upplevde 
inte att hon värderade det han sa utan bara lyssnade. 

Den terapeutiska metoden 

Det fanns också sex stycken ungdomar som gav ett tydligt uttryck för att den metod som 
de hade haft i sin behandling fungerade och att de var nöjda med den metoden. De 
upplevde att den specifika metoden hade varit lämplig utifrån deras enskilda behov och 
problematik. 

BRA! Uppskattat HUR vi pratat. Fått möjlighet att byta 
perspektiv. Att  arbeta med dockor har varit bra i familjearbetet. 
Fått andra perspektiv och annan syn på specifika situioner i 
rollspel och hur jag själv kan tänka/agera annorlunda. 

Allt har varit bra i cannabisprogrammet. 

Förväntningar och placeboeffekt 

Det är bara en ungdom som har lämnat en utsaga som kategoriserats som förväntningar. 
Den ungdomen har gett uttryck för att redan vara klar i sin process eftersom hen redan 
innan kontakten med Mariamottagningarna hade bestämt sig för att lägga av med det 
som ungdomen höll på med. Ungdomen upplevde också att ungdomen inte längre hade 
någon anledning att få för sig att göra något, vilket var en anledning till att ungdomen 
också ville sluta med drogerna. Det var en förväntning om att motivation skulle 
återkomma, om ungdomen faktiskt bara slutade. 

Bra de första gångerna, sedan kändes jag klar - hade ju redan 
bestämt mig att sluta. Önskan om att få något gjort bidrog (d v s 
förlorade drivkraft att vilja göra saker). 

Allmänt positiv 

Det fanns de som svarade att de hade en positiv upplevelse av sin kontakt med 
mottagningarna även om den inte var tillräckligt specificerad så att det var möjligt att 
kategorisera det i någon av de tidigare nämnda kategorierna. Det handlade om att man 
upplever mottagningarna som enkla att ta sig till samt att det ofta gick snabbt att 
upprätta en kontakt med dem. 

Bra att man fick kontakt snabbt, lättillgängligt. 
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Det har varit bra, dessa 3 månader har gått fort. 

Det fanns också de ungdomar som uppgav att de överlag hade varit nöjda med sin 
kontakt på mottagningarna men att de också stundvis hade upplevt just den kontakten 
som mindre positiv. Det hade handlat om att det till en början hade varit något som 
förknippats med något negativt. En ungdom angav också att det som hade varit negativt 
är vid de tillfällen som en vikarie hade deltagit i mötena istället för den ordinare 
behandlingspersonalen.  

Nöjd med allt. Lätt att få tider. Fungerade sämre med vikarie 
för min behandlare mitt i behandlingskontakten. 

En annan uttryckte istället att till en början var inställning till mottagningen inte särskilt 
bra men att den inställningen ändrades med tiden och då istället blev mer positiv. 

Tyckte det verkade skit från början men bättre efter hand. 

Övrigt 

Det fanns också en ungdom som tydligt uttryckte ett missnöje med sin kontakt. Det 
handlar om att kontakten inte riktigt har fungerat av olika anledningar, som till exempel 
språket som kontakten använde sig av. 

Kontakten med läkaren. Någon skulle ha varit med för att kunna 
förklara då språket inte funkade. 

Det fanns också de som upplevde att kontakten inte grundade sig i frivillighet från 
ungdomens sida utan att det mer handlade om tvång. 

Någonting man var tvungen att göra. 
 
Sommarstängningen var inte bra. Jag sökte på 
Ungdomsmottagningen och bollades över till MM utan att få 
bestämma själv dvs ofrivilligt.  

Betydelsefulla förändringar 

Tabell 5. Utsagor per kategori. Frekvens och procentuell fördelning. 

                                                                 Fråga 2   

 Frekvens Procent 

Gemensamma faktorer 16 14.3  

Faktorer utanför behandling 80 71.4  

Den terapeutiska metoden 3 2.7  

Förväntningar och placeboeffekt 2 1.8   

Allmänt positiv 9 8  

Övrigt 2 1.8  

Totalt 112 100  
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Tabell 5 belyser antal deltagare och dess svarsfrekvens på fråga 2 i form av frekvens 
och procent, uppdelat efter de kategorier som inkluderas i The Common Factors 
Theory. Dessutom inkluderas de två nya kategorierna som tolktas fram.  

Gemensamma faktorer 

En liten del av ungdomarna har i frågan som omfattar vad som varit särskilt 
betydelsefullt i behandlingskontakten lämnat utsagor som har varit möjliga att 
kategorisera som gemensamma faktorer. De olika delaspekter som återfanns under 
denna rubrik är följande; kognitiv förändring, insikt och korrigering av emotionell 
upplevelse. 

 
   
Kognitiv förändring 

 
En ungdom har uppgett att det egna tankesättet har förändrats och att ungdomen själv är 
medveten om denna förändring och därmed kan se skillnaden hur tankesättet har 
förändrats över tid. 

 
Jag tänker inte som en idiot längre. 

  
Insikt 

Det är hos en annan ungdom tydligt att personen har kommit till insikt om hur tankarna 
om droger har förändrats och därmed också insett vilka skadeverkningar som drogerna 
har. Det har också bidragit till att personen har blivit mån om att förmedla den nya 
kunskapen till andra. 

 
Att jag lyckades ta mig ifrån det här med droger och att jag 
tänker annorlunda idag. Jag råder även andra som jag ibland 
träffar som tar  droger, att dom ska sluta. 
 
Korrigering av emotionell upplevelse 

 
En ungdom gick in i behandling med en uppfattning om att ett liv utan droger inte var 
en möjlighet, även om det någonstan fanns en förhoppning om att så var fallet eftersom 
målet var ju trots allt att sluta. 

 
Trodde först att en drogfrihet var helt omöjlig. Målet var att 
kunna sluta med kokainet, men hade en känsla av att det inte 
gick. Har lärt mig att säga nej och kunnat sluta. 

 
En ungdom menade på att hen numera inte försöker att tänka lika mycket eller analysera 
sitt liv, istället försöker hen fokusera på att vara i nuet. 

 
Gör istället för att tänka/analysera sönder allt. 
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Faktorer utanför behandlingen 

När det gäller vad som har varit särskilt betydelsefullt i en ungdoms förändringsprocess 
har dessa utsagor till den största delen varit möjliga att kategorisera som faktorer 
utanför behandling. De olika delaspekter som här fanns att urskilja var följande; 
föräldrarnas krav och stöd, vänner och en partner, skola, arbete och sysselsättning, 
fritidsaktiviteter och klientens egenskaper. 

Föräldrarnas stöd och krav 

Familjen är en sådan sak som många ungdomar har svarat som att det var något särskilt 
betydelsefullt vid deras förändring av sin livsituation. Det handlade om ofta om att 
relationerna inom familjen hade blivit bättre samt att ungdomarna upplevde att de hade 
fått ett bättre stöd av föräldrarna. 

Mina föräldrar ställde tydliga krav om förändring. De visade att 
de brydde sig om mig. 

Eftersom att vi har pratat och min familj blev lugnare har vi 
kommit närmare varandra och pratar mer allihop hemma. 

En ungdom menade också på att det som har varit särskilt betydelsefullt i behandling är 
att det har ökat föräldrarnas tillit till sin ungdom, vilket tidigare inte fanns. 

Jag får ha mitt sociala liv utan att föräldrarna är oroliga, jag 
har inget att dölja och då är jag fri. 

En av ungdomarna uttryckte att hens föräldrar hade varit betydelsefulla i ungdomens 
förändringsprocess samtidigt som hen också belyser att dagens teknik har varit till hjälp 
i förändring. 

Föräldrarna har varit ett bra stöd och min dator har varit bra 
underhållning. 

Vänner och en partner 

Det är inte bara den närmaste familjen som har varit viktigt. Vänner och bekanta likväl 
som pojk- och flickvänner hade också haft en inverkan på dessa ungdomar. Det 
handlade ofta om att dessa relationer, precis som familjerelationerna, hade blivit bättre, 
att återigen ha fått kontakt med vänner som tidigare inte velat umgås när livet var 
struligt med droger och sådant. Det handlade också om att kärleken har spelat en viktig 
roll, flick- och pojkvänner som fanns där, stöttade och som bidrog till en annan syn på 
vad som var viktigt i livet.  

Träffade en tjej för några månader sedan. Hon är inte flickvän 
men har blivit oerhört viktig för mig. Vet inte varför. Kan inte 
förklara. Men hon har förändrat mycket i min livssituation. 

Ja, det är ju att jag har träffat min nye pojkvän, att jag har fått 
bra mänsklig kontakt. Vi gör helt normala grejer, typ lagar mat 
och käkar och  så. Och så har jag jättefina vänner. 
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Har sett att jag har vänner som står mig nära och som stöttar 
mig. 

Det var också en ungdom som uttryckte att det hade varit särskilt betydelsefullt att byta 
miljö och umgås med andra människor, nya vänner och andra bekantskaper. 

 
Att jag har sagt upp delar av bekantskretsen och börjat plugga 
på allvar.   

 
För andra handlade det inte om att man hade träffat en pojk- eller flickvän utan snarare 
att man befann sig i en punkt i livet där det faktiskt var möjligt för en person att träffa 
någon. 

 
Är redo att ha ett förhållande nu, inte varit det tidigare.  

 
Skola, arbete och sysselsättning 

Det var inte bara vikten av relationer med vänner och eventuella pojk- eller flickvänner 
som hade varit betydelsefullt. Det framgick också i deras utsagor att sysselsättning i 
någon form så som skola, arbete eller annan form av sysselsättning också hade haft stor 
betydelse för ungdomarna. 

Fått mer ansvar på arbetet och fått bättre kontakt med kollegor. 
Fått löneförhöjning. 

Jag har fått jobb, börjat plugga upp mina betyg och mår bättre. 
 
Jag har kämpat på i skolan och skall ta studenten i sommar. 

Fritidsaktiviteter 

Det hade också framkommit i en del ungdomars utsagor om att det hade varit viktigt 
och betydelsefullt att ha en aktiv fritid, då det hade haft en positiv inverkan både vad det 
gällde deras mående men det hade också blivit ett sätt att hålla sig till det nya livet.  

 
Att jag skapade möjligheter att ta upp min intresse för ridning. 
Att jag ändrade arbetsschemat och la tid och ekonomi på 
ridningen. Det har jag mått bra av. 

Har kommit med i boxningens matchgrupp. 

Klientens egenskaper 

Några av utsagorna handlade om förändringar som kunde kopplas till ungdomarnas 
egna egenskaper. Dessa utsagor utgick från att ungdomarna hade bestämt sig för att 
göra förändringar i sina liv. Det kunde även handla om att ungdomarna blivit medvetna 
om sin problematik, vilket skapade en vilja och motivation till förändring. 
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Att jag inte ville tillbaka till Maria Ungdom vilket motiverar mig 
att "sköta mig" 

Bestämde sig efter ett återfall att det fick räcka. 

Att börja ta körkort och snart klar med det. 

Har varit en stor inre resa till att vara helt utan alkohol och 
känna sig bekväm med det. Att jag flyttat har nog påverkat en 
del. 

Mest betydelsefullt är att jag har varit i Grekland två gånger, att 
jag vilat och fått sol och att jag har kommit bort från [...]. 

Den terapeutiska metoden 

De ungdomar som menade att behandlingen varit särskilt betydelsefull för dem uppgav 
att det berodde på medicinering. En ungdom menade på att det istället hade att göra med 
att ungdomens närstående också utgjorde en central del i behandlingen. 

 
Betydelsefullt att någon utomstående deltog i våra samtal, prata 
på ett nytt sätt om saker i familjen.  

Förväntningar och placeboeffekt 

Det som hade varit av särskild betydelse för en ungdom hade varit att få stå på egna 
ben, att känna tillit till sin egen förmåga att klara av situationen men också att känna det 
stödet från andra, så som familjen och behandlare, även när stödet från de professionella 
successivt minskade. 

 
När jag slutade att gå här blev jag tvungen att i högre grad lita 
på mig själv. Lita på mig att jag av egen kraft kunde avstå från 
cannabis. 

Allmänt positiv 

För många ungdomar hade det funnits tydliga faktorer som hade varit särskilt 
betydelsefulla i deras egna utsagor, samtidigt fanns det också de ungdomar som gav 
uttryck för en positiv förändring som inte pekar åt någon särskild faktor. 

 
Kan inte komma på något speciellt. Det är många saker som 
tillsammans gjort det. 
 
Mår bra fysiskt och psykiskt, tror på framtiden. 
 
Allt funkar bra i livet 

Övrigt 

En ungdom uttryckte att hen hade fått ett återfall efter att behandlingstiden var slut, 
personen uppger att hen gärna vill återkomma till mottagningen. Ungdomen uttryckte 
inte specifikt att kontakten hade varit bra men det är möjligt att ändå gör den tolkningen 
i och med att ungdomen uttryckligen hade sagt att hen ville komma tillbaks. 
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Kärleksbekymmer bidrog till mitt återfall. Jag har lyckats 
avbryta återfallet på egen hand men vill återuppta kontakten 
med mottagningen. 

Teoretisk problematisering 

Michael J Lambert (1992) har i teorin The Common Factors Theory försökt att illustrera 
vad som är viktigt i behandling av individer med olika problem. Han belyser fyra olika 
faktorer som påverkar utfallet av en behandlingsinsats, och dessa fyra faktorer har 
denna studie utgått ifrån för att undersöka vad som varit bra i behandligskontakten och 
vad som varit betydelsefullt i själva förändringen av deras problematik.  

Teorin som helhet har fungerat ganska väl i denna studie, däremot kan man möjligtvis 
se denna teori som en icke-komplett sådan, då fler kategorier än de fyra fastställda 
kategorierna kunde tolkas fram i denna studie.  
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Figur 2. Vad har varit viktigt i behandlingen? 

I UngDOK har ungdomar blivit tillfrågade vad som har varit viktigt i 
behandlingskontakten. Majoriteten besvarade att gemensamma faktorer varit de 
viktigaste, men sedan kunde en annan kategori tolkas fram, Allmänt positiv, där 16 % av 
utsagorna hamnade. Även 4 % av utsagorna hamnade i en annan kategori som i denna 
studie blivit kategoriserad som Övrigt. Utifrån denna fråga kan man alltså tolka det som 
att de fyra kategorier som Lambert (1992) har konstruerat möjligtvis behöver utvecklas 
vidare.  

Lambert (1992) anser att kategorierna förväntningar och placeboeffekt samt den 
terapeutiska metoden utgör 15 % vardera i hans teori om vad som är viktigt i 
behandling. I denna studie tenderade däremot förväntningar och placeboeffekt enbart 
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omfatta 1 % och den terapeutiska metoden 4 %, vilket är väldigt låga siffror jämfört 
med hans teori.  Teorin utgick även från att 30 % av behandlingsutfallet berodde på 
gemensamma faktorer; I denna studie över deltagarnas utsagor över vad som varit bra i 
behandlingskontakten ansåg hela 72 % av alla utsagor att gemensamma faktorer varit 
mest betydelsefull; en stor skillnad jämfört med Lambert och dennes teori.  
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Figur 3. Betydelsefulla faktorer i förändringsprocessen. 

Andra delen i denna studie undersökte vad ungdomarna upplevde som betydelsefulla 
faktorer i deras förändring och som tidigare har teorin av Lambert (1992) används. 
Precis som tidigare skiljer sig ungdomarnas utsagor med Lamberts teori, då 71 % av 
utsagorna tyder på att faktorer utanför behandlingen varit viktigast för förändring av 
deras livssituation, medan Lambert (1992) anser att 40 % beror på faktorer utanför 
behandlingen. Därtill har ett flertal nya kategorier tolkats fram av de utsagor som fanns 
tillgängliga, kategorierna Allmänt positiv samt Övrigt vilka inte fanns med i 
originalteorin. Enbart 5 % av alla utsagor hamnade inom kategorierna den terapeutiska 
metoden (3 %) samt förväntningar och placeboeffekt (2 %), vilket inte stämmer 
överrens med teorin av Lambert, där 15 % vardera anses som viktigt i behandling och 
dess utfall.  

Som nämnts tidigare är denna teori en bra sådan, men väldigt förenklad. Vad som är 
viktigt för en individ i en behandlingsinsats kan variera från person till person, och då är 
det rimligt att anta att fyra kategorier är en alldeles förenklad bild av problematiken, 
vilket man kan utläsa i denna studie, där det har utlästs fler kategorier än de fyra som 
Lambert har konstruerat i sin teori. Därtill har det varit svårt att kategorisera vissa 
utsagor, vilket tyder på att en utsaga kan hamna under flera kategorier, ibland även 
kategorier som i originalteorin inte existerar. En individs förändringsprocess kan i 
många fall vara en komplex fråga som kan vara komplicerad att svara på. Utifrån detta 
tankesätt är teorin ofullständig, då fyra kategorier möjligtvis inte räcker till.  
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Pygmalioneffekten som en teoretisk utgångspunkt i denna studie har fungerat ganska 
väl som komplement till The common factors theory. Pygmalioneffekten belyser vikten 
av bemötandet och samarbetet mellan behandlare och klient samt betonar betydelsen av 
behandlarens förhållningssätt gentemot ungdomen (Jenner, 1987). Utan den positiva 
och hoppingivande attityden från behandlarens sida är det väldigt osannolikt att 
ungdomen kommer lyckas att göra de nödvändiga förändringarna i sin livssituation. I 
studiens resultat framgår det tydligt att det är den terapeutiska alliansen och de 
gemensamma faktorer som ungdomarna upplever som väldigt viktiga i sin behandling. 
Många av ungdomarna uppger även att behandlarens tro och engagemang gentemot 
dem har betytt mycket under deras förändringsprocess. Något annat som också har varit 
betydelsefullt för ungdomarna och deras förändring är olika faktorer som ligger utanför 
behandlingen. Här kan det handla om att personer som finns i ungdomens omgivning 
ställer krav eller visar engagemang och positiva förväntningar på ungdomen vilket i sin 
tur kan kopplas till Pygmalioneffekten. 

I denna studie har Lamberts teori fungerat väl, även om den visar på en förenklad bild 
över faktorer som är viktiga i en behandlingsinsats samtidigt som Pygmalioneffekten är 
en något ensidig teoretisk utgångspunkt eftersom den lägger stort fokus på behandlarens 
förhållningssätt. Som en enskild teoretisk utgångspunkt i den här studien är 
Pygmalioneffekten inte komplett men den fungerar tillräckligt tillfredsställande 
tillsammans med The Common Factors Theory för även om teorierna inte är kompletta 
så bildar de tillsammans en större förståelse för vad som är viktigt i behandling och i 
olika förändringsprocesser. 

DISKUSSION 

I den här delen av uppsatsen kommer metodval diskuteras. Var mixed method den mest 
lämpade metoden? Var sekundärdata bra val att använda sig av vid en sådan här studie? 
Dessutom kommer en diskussion kring resultatet att diskuteras i form av vad som 
framkom vid ungdomarnas utsagor utifrån frågorna 1 respektive 2 i UngDOK.   

Metoddiskussion 

Mixed methods – varför? 

I denna studie har en så kallad mixed method använts, vilket inneburit att både 
kvalitativ och kvantitativ ansats finns med (Bryman, 2011), även fast den till största del 
har varit kvalitativ. Deltagarnas svarsfrekvens har kodats i SPSS och sedan beskrivits i 
olika tabeller och diagram. Därefter har deltagarnas utsagor presenterats i form av citat, 
detta för att få en bättre förståelse av den kvantitativa datan som presenteras. Då studien 
innehåller kvantitativa inslag, även om den större delen drar åt det kvalitativa, har det 
varit ett naturligt val att utgå från mixed methods. Om enbart kvalitativ ansats 
inkluderades i studien, skulle det finnas en risk att studien blivit sämre i form av att den 
förståelse som usagorna gav hade försvunnit. Att exkludera kvantitativ ansats hade 
också försvagat studien, då det ger läsaren information om vad deltagarna har svarat 
utifrån Lambert (1992) och hans teori över vad som är viktigt i en behandlingsinsats. 
Därför var mixed method ett bra val, då de båda delarnas inkluderades (Bryman, 2011).     
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Insamlad data eller sekundärdata? 

För att få fram data, har UngDOK varit ett bra val. Detta är sekundärdata, vilket har 
inneburit att data redan har varit insamlat. Därmed slipper man samla in data själv, 
vilket sparar både tid och pengar. Den tid som inte behövdes läggas på att få in data, har 
istället lagts åt kodning av data, analys och tolkning. Av det insamlade materialet har 
data kunnat tolkas, vilket är en viktig del inom kvalitativ forskning (Patel & Davidsson, 
2011). En sådan här studie skulle förmodligen vara en omöjlighet för oss som studenter 
att genomföra om inte sekundärdata varit tillgängligt.  

Tolkning av data 

Ett problem som uppstått i denna studie, är när de olika variablerna skulle kodas om till 
de kategorier som Lambert (1992) presenterar i hans teori. Kvalitativ forskning utgår 
mycket kring en indivis egna förförståelse (Patel & Davidsson, 2011), vilket har gjort 
att deltagarnas utsagor har tolkats och inkluderades i olika kategorier utifrån vår egen 
förförståelse kring ämnet. Det har inte alltid varit så enkelt att föra vissa utsagor till en 
viss kategori. I vissa fall har även vissa utalanden kunnat placeras in i fler än en 
kategori. Det är vår tolkning av deltagarnas utsagor som gjort att vissa citat har hamnat i 
en specifik kategori. Det schema som användes vid kategorisering av resultat har 
överlag fungerat bra. Det som skiljde sig åt mellan författarna var hur vissa utsagor hade 
delats upp och sedan kategoriserats, det kan bero på att författarna delvis har frångått 
schemat vad det gäller dessa utsagor och att man i första hand inte har tänkt på att 
delningen medfört att essensen i vissa utsagor har gått förlorad. Det finns dessutom 
enligt Bryman (2011) alltid en risk att subjektiva tolkningar kan påverka en forskarens 
bedömning av olika företeelser och av den anledningen skapade författarna av studien 
ett eget schema över hur kategorisering skulle gå till varit till. Schemat har varit till 
hjälp för att undvika att kategorisering görs utifrån egna subjektiva tolkningar över 
ungdomarnas utsagor. Om andra personer eller forskare skulle få för sig att göra en 
liknande studie, finns det möjligheter att annan tolkning skulle gjorts, och att annan 
kategorisering skulle förekomma.  

Det var en kategori under fråga 1, faktorer utanför behandling, som det inte var möjligt 
att kategorisera några utsagor i, vad det berodde är möjligt att förklara utifrån hur frågan 
är formulerad i UngDOK:s uppföljningsformulär och vad den efterfrågar. Den frågan i 
uppföljningsformuläret efterfrågar hur en ungdom har uppfattat sin behandlingskontakt, 
vad som har varit bra, mindre bra och så vidare. Den rör alltså specifikt 
behandlingskontakten, alltså hur det har fungerat med sin behandlare bland annat, varför 
det inte heller är så konstigt att ingen utsaga fanns att kategorisera gällande denna 
kategori. 

Resultatdiskussion 

Studiens syfte var att undersöka vilka faktorer som har betydelse för en individs 
behandling utifrån Lamberts (1992) teori. Med stöd av teorin var syftet även att 
undersöka vad som var viktigt utifrån behandlingskontakten. Vi anser att syftet med 
studien är uppnått. 
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Vikten av individuellt anpassad behandlingskontakt 

Det har framkommit tydligt i många av ungdomarnas egna utsagor att det har varit bra 
att behandlingskontakten har varit anpassad utifrån ungdomarnas individuella 
förutsättningar vad gäller förmåga och behov. Detta är något som både Nissen (2007) 
och Socialstyrelsen (2015) menar är viktigt i behandlingen. Det är inte bara behoven 
eller förutsättningarna som ser annorlunda ut hos människor utan även missbruket i sig 
kan se annorlunda ut. Kontakten har varit utformad på ett sätt som enligt ungdomarna 
har fungerat positivt. Det har inte endast handlat om att ungdomarnas hjälpbehov har 
tillgodosetts utan också att tidsintervallerna mellan mötena också har varit utformade så 
att det ger ungdomen tid för egna tankar och reflektioner efter varje möte. Det är möjligt 
att anta att det är viktigt att kontakten inte bara anpassas utifrån individens eget 
hjälpbehov utan också andra faktorer, till exempel att träffarna mellan ungdom och 
behandlare sker på tider och med sådana mellanrum att det fungerar för ungdomen. 
 
Orsi m.fl. (2013) har i en studie kommit fram till att ungdomar använder droger av flera 
olika skäl, bland annat är det något som av vissa ses som möjlighet till avkoppling samt 
för att kunna ha roligt. För en del ungdomar har det istället handlat om att kunna fly från 
sina problem. Oavsett anledning till att en ungdom använder droger är det viktigt att 
bemöta ungdomen där han eller hon befinner sig, även om det innebär att ungdomen 
använder droger för att kunna ha roligt. Det är ingenting man som behandlare behöver 
hålla med om men samtidigt är det viktigt att den professionella är förstående till 
ungdomens anledning samtidigt som man också måste arbeta med att förändra det. Det 
framkom i resultatet att det är viktigt att behandlaren förmedlar respekt och acceptans 
gentemot ungdomen, att man som behandlare lyssnar på vad ungdomen har att säga 
utan att på förhand döma eller värdera utifrån vem ungdomen är eller utifrån vad 
ungdomen har gjort. Det är också rimligt att anta att det är viktigt att vara medveten om 
att människor kommer från olika bakgrunder, som ibland kan innebära att vissa 
människor löper en högre risk att hamna i någon form av missbruksproblematik. Det 
kan bero på att en ungdom växer upp inom en dysfunktionell familj eller att ungdomen 
inte klarar av skolan (Hawkins, m.fl. 1992; Stone, m.fl. 2012).  Det kan vara starka 
riskfaktorer, i synnerhet hos de ungdomar som inte har många starka skyddsfaktorer 
omkring sig, vilket också blir något att ta hänsyn till. Då kan det vara till hjälp att förstå 
vad denna problematik kan bero på samtidigt som det också kan vara något att arbeta 
med under behandling; att stärka skyddsfaktorerna.  

Drogfrihet – Viktig faktor i behandlingen? 

Det var väldigt få ungdomar som uppgav det som särskilt betydelsefullt att de har 
uppnått drogfrihet eller att de dricker mindre alkohol eller använder mindre mängd 
droger än tidigare, vilket kan ses som väldigt intressant. Detta är något som rimligtvis 
borde vara väldigt betydelsefullt för ungdomarna själva, men även för vuxna i den mån 
att de känner sig behövda för att hjälpa människor att bli drogfria. I den här studien är 
det rimligt att säga att drogfriheten var något som var sekundärt i förhållande till andra 
faktorer, som istället framkom som särskilt betydelsefulla för ungdomarnas förändring.  
Istället handlar det mycket om att det är relationer till andra såsom familj och vänner 
som har betytt allra mest, eller att man har lyckats skapa ett helt nytt umgänge efter 
behandlingen. Detta är något som även betonas av Lambert (1992) som också menar att 



41 

 

det sociala stödet från bland annat vänner och familj har stor betydelse för en persons 
tillfriskning, även om personen inte ingår i en formell behandling. Det har också för 
många handlat om att man äntligen har kunnat börja fungera i skolan igen eller till och 
med avslutat gymnasiet och därefter fått ett arbete som man har trivs bra med. Vad kan 
detta då innebära? Det går att tolka resultatet som att behandling av unga människor 
mer borde utgå kring att stärka olika skyddsfaktorer än att arbeta mycket för att de ska 
bli helt drogfria. Skolan och andra sysselsättningsformer är aktiviteter som bidrar till 
sociala samspelet mellan människor, och dessa faktorer kan utgöra ett starkt skydd, men 
också fundera som stöd i att kunna hålla sig fri från droger menar både Hawkins m.fl. 
(1992) och Stone m.fl. (2012).  

Ungdomarna känner tvång 

Det finns vissa ungdomar som har gett uttryck att kontakten med de professionella i 
behandlingen inte handlar om frivillighet, utan snarare om tvång. Detta kan för många 
anses som ett problem, och en möjlig anledning till varför vissa ungdomar upplever 
kontakten som tvång kan bero på bristen av anpassning till ungdomen själv när han eller 
hon väl är där plats. Det är logiskt att tro att vissa öppenvårdsplatser är relativt 
fyrkantiga och inte är tillräckligt anpassningsbara vad gäller ungdomarnas liv och 
livssituation.  En annan anledning till att ungdomar uppfattar kontakten som tvång, kan 
vara att vissa ungdomar saknar motivation till att ingå i behandlingen, och därmed 
uppfattar det som att de blir tvingade till att delta.  

Vissa ungdomar har även uttryckt att de inte har några problem alls i sin tillvaro och att 
de inte förstår meningen med behandlingskontakten. Att ungdomarna inte förstår varför 
de är där kan tolkas som att de inte är medvetna om deras situation som de befinner sig 
i, och att de i viss mån även har tappat verklighetsuppfattningen om sin egen 
ivssituation, främst när det gäller användning av alkohol och droger. För att 
behandlingen ska fungera optimalt behövs en viss medvetenhet från ungdomarnas sida, 
annars kan det vara ett hinder. Enligt Wisdom m.fl. (2011) kan bristande medvetenhet 
hos ungdomarna bero på att de förnekar sin egen problematik eller att det kan handla 
om rädsla för stigmatisering. Bristande medvetenhet hos ungdomarna, oavsett vad det 
beror på, kan resultera i att ungdomarna upplever behandlingskontakten som ett tvång.  

En behandlingsinsats behöver alltså inte nödvändigtvis vara en tvångsbehandling, i alla 
fall om man frågar familjen eller den professionella behandlaren; snarare är det 
ungdomen som uppfattar det som tvång – det är så ungdomen tolkar verkligheten. 
Ungdomar med dessa upplevelser ställer höga krav på behandlingsarbete och på 
behandlarna där fokus kan vara att behandlarna arbetar aktivt med att väcka motivation 
hos ungdomarna och deras vilja till förändring.    

Urinprov? 

Urinprov som en del av behandlingskontakten har uppfattats av många ungdomar som 
något positivt och betydelsefullt. Även om vissa ungdomar upplevde urinprovtagningen 
som obehaglig och även lite pinsamt tyckte majoriteten ändå att det var just det provet 
som hjälpte dem att hålla sig rena och att de kunde säga nej till drogerna. I och med att 
många ungdomar uttryckte sig positivt om det, kan det även tolkas som en del av deras 
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motivation till förändring. Det som är intressant att resonera kring är om denna 
motivation kan ses som ett resultat av krav från behandlaren och familjen eller om det 
handlar om att motivation skapas av att ungdomarna ställer krav på sig själva. En stor 
del av behandlingsarbetet handlar om att väcka motivation och att kontinuerligt jobba 
utifrån motivationshöjande aspekter.  

Enligt Orsi m.fl. (2014) har många ungdomar i deras studie uppgett att det var de 
mellanmänskliga relationerna som hjälpte dem att minska sin användning av droger 
eller att sluta ta droger helt. Enligt denna studie upplevde ungdomarna att deras 
drogmissburk var något som hindrade deras relationer till sina närstående och att detta 
var något som har fått de att tänka till och att börja fundera på att ändra sin livssituation. 
Det är sannolikt att urinprovet var en form av yttre motivation som under 
behandlingsprocessen omvandlades till inre motivation hos ungdomarna att avstå 
användning av droger. Kelly m.fl. (2012) menar att beteendeförändringar hos en 
människa kan uppnås genom att öka motivationen. Ungdomarna i den här studien har 
angett urinprov som ett verktyg för att hålla sig fri från droger, det har blivit en 
ytterligare motivation till avhållssamhet från droganvändning. Vidare menar Kelly m.fl. 
(2012) att många av dem som påbörjar behandling för missbruk- och beroende känner 
sig redo att förändra sin livssituation men det är trots det svårt att genomföra en sådan 
förändring på egen hand. Det blir viktigt med utomstående personer och faktorer för att 
klara av att göra en sådan förändring. 

Om man ska vara kritisk till urinprovet och motivationen den möjligtvis ger en ungdom 
att vara drogfri, skulle man kunna diskutera kring vilken slags motivation urinprovet 
faktiskt ger. Det kan fungera som en trygghet att ha urinprovningar, och vissa som 
lämnar urinprov kan säkerligen känna sig mer motiverade att få drogfria resultat men 
fungerar det lika effektivt på alla? Kan det vara så att ungdomarna känner motivation 
utifrån press från omgivningen som ställer krav på dem att vara rena, och om så är fallet 
– vad händer när urinprovet upphör? Skulle ungdomarna i sådana fall kunna behålla sin 
motivation på en hög nivå eller skulle den rasa? Urinprovet skulle även kunna tolkas 
som en skyddsfaktor om det tas i beaktande att det utgör en viss trygghet för 
ungdomarna som upplever det som ett hjälpmedel i sin förändringsprocess. 

Förväntningar och placeboeffekt 

Det har varit väldigt få ungdomar som har svarat att deras egna förväntningar eller 
placeboeffekten har spelat viktig roll under förändringsprocessen. Det som kan vara 
intressant att diskutera är om detta beror på att det handlar om just ungdomar och om 
ungdomar kanske har det svårare att förvänta sig ett positivt utfall jämfört med vuxna. 
Ungdomarnas mognad och tidigare erfarenheter av behandling kan också påverka deras 
förväntningar på framtida behandlingar. Lambert och Ogles (2004) menar att 
behandlingens utfall kan till en viss del påverkas av ungdomens egen inställning till 
behandling samtidigt som placeboeffekten är väldigt ospecificerad och därmed svår att 
styrka som en väsentlig del av behandlingskontakten. 

Förändringens komplexitet 

Det framkom i resultatet att det finns de ungdomar som är mer allmänt positivt inriktade 
till både kontakten och behandlingen. Dessa ungdomar ger inte uttryck för någon 
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specifik anledning i kontakten och inte heller vad det är som har varit särskilt 
betydelsefullt i deras förändring Att de inte ger uttryck för något särskilt kan grunda sig 
i flera olika anledningar, kanske bero det på att de faktiskt inte vet vad förändringen 
beror på eller att det är så många olika faktorer som tillsammans har påverkat 
förändring att det inte finns ett enkelt svar på den frågan. Hur människor förändras är en 
väldigt komplex fråga, inte bara när det gäller ungdomars förändring, varför det kanske 
inte är så konstigt att man inte kan nämna någon specifik anledning. Det är också 
möjligt att tänka sig att förändring ofta är en process som sällan är möjlig att skåda 
genom att betrakta utsidan hos en ungdom utan att det många gånger istället handlar om 
en inre process, som grundar sig i mognad och förnyad kunskap. 

 Enligt Jenner (1992) finns det problem inom behandlingsvården när det kommer till 
diagnosticeringen. Detta beror på att ungdomarna behandlas av olika behandlare och 
även utifrån olika perspektiv. Det leder till att ungdomarnas olika sidor kommer lyftas 
som viktiga hos olika behandlare. Detta förhållningssätt leder till förvirring hos 
ungdomar och det kan i sin tur delvis förklara varför ungdomar har svårt att sätta ord på 
vad det är som har förändrats även om de själva upplever att en viss positiv förändring 
har skett. Den positiva förändringen kan bli svår att sätta ord på eftersom den sker inom 
en människa. Man är inte alltid själv medveten om denna process, inte ens om man är 
mitt i behandling. Ofta blir man kanske medveten om denna förändring när man får 
möjlighet att reflektera över den eller att man kanske själv märker i en specifik situation 
att man faktiskt tänker annorlunda. 

Behandlingspedagogiska implikationer 

Även fast teorin av Lambert (1992) möjligtvis inte vara helt fullständig för denna studie 
och dess syfte, fungerade den ändå väl i åtanke med vad studien ville undersöka. Det 
visade sig att för denna målgrupp stämde inte Lamberts teori och dess procentsatser 
över vad som har väsentlighet i behandlingen och dess utfall utifrån denna målgrupp. 
För att kunna hjälpa så många människor som möjligt, är det väsentligt att faktiskt 
lokalisera och identifiera dessa faktorer och därefter lägga mest fokus där ungdomarna 
själva ha ansett varit de viktigaste faktorerna för behandlingsutfallen. Allt annat vore att 
stjälpa både klienterna och de professionella i form av kostnads- och tidseffektivitet. 
Det pedagogiska perspektivet i den här studien är förändringsprocesser gällande 
ungdomar med missbruksproblematik och deras egen uppfattning om vad som har varit 
särskilt betydelsefullt i behandlingskontakten men också i själva förändringen.  
 
Studiens resultat kan vara betydelsefullt vad det gäller det praktiska arbetet med dessa 
ungdomar. Det kan bland annat innebära att en del av insatserna riktade till de här 
ungdomarna bör handla om att förstärka de bärande relationerna som finns kring 
ungdomen, båda vad det gäller familj och andra närstående så som vänner. Det kan 
också innebära att en del av insatserna bör rikta in sig på att som ungdom ges möjlighet 
att lära sig skapa nya, positiva relationer som kan fungera som ett stöd och som kan 
utgöra ett skydd mot eventuellt återfall. Det är också viktigt att man som behandlare är 
medveten om vilken stor betydelse man har för den enskilda ungdomen samt på hur en 
ungdom ser på sin behandlingskontakt. Det innebär att det blir viktigt med en allians 
mellan behandlare och ungdomen som bygger på empati, acceptans och förtroende som 
kan vara grundpelarna i ett fungerande samarbete mellan behandlare och ungdom. Det 



 

 44

liksom relationerna till familj och vänner har stor betydelse för positiva 
förändringsprocesser när det handlar om ungdomar med missbruksproblematik. 
Det är också viktigt att man som blivande behandlingspedagog är medveten om vad  
som är betydelsefullt för dessa ungdomar, det vill säga relationer till andra människor så 
som familj, vänner och sin behandlare. Det blir därför viktigt att man under sin 
utbildning får lära sig hur man knyter bärande relationer till sina klienter då det som 
tidigare nämnts också är viktigt att kunna föra över den kunskapen till dessa klienter 
under behandlingsinsatserna. 

Förslag till vidare forskning 

The Common Factors Theory är en bra teori men som trots det är i behov av vidare 
utveckling med tanke på den komplexitet som föreligger när det gäller 
förändringsprocesser och viktiga faktorer i behandling. Det är dessutom viktigt att 
forskning fortsätter att undersöka klientperspektivet på olika sätt, bland annat genom att 
ytterligare fokusera på vad klienterna själva har att säga om betydelsefulla faktorer i 
behandling och om deras egna förändringsprocesser. Det är av stor betydelse att som 
behandlare kunna identifiera klienternas specifika behov och förutsättningar samtidigt 
som det också förutsätter att man i behandling arbetar med individanpassade metoder 
för att varje klient ska få rätt hjälp och möjligheter att bli fri från sitt missbruk eller 
beroende. 
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