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SAMMANFATTNING 

Den ultimata behandlingen är den som sker med samtycke från individen, detta samtycke 
finns inte när en ungdom placeras på ett särskilt ungdomshem för att genomgå 
missbruksbehandling. I denna studie undersöks delaktigheten i ungdomsvården genom att se 
hur personal på ett särskilt ungdomshem går tillväga för att få pojkar 16-21 år på en låst 
avdelning att bli delaktiga i sin behandling, samt om delaktigheten har betydelse i 
behandlingen. I studien används en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer. 
Teorin om self-efficacy har använts för att få en ökad förståelse för studiens resultat. 
Behandlingspersonal från en avdelning som arbetar med denna målgrupp har intervjuats. 
Resultatet visade att personalen arbetar mycket med motivation, respekt samt försöker skapa 
en god behandlingsrelation till ungdomarna. Personalen ser det som positivt att ungdomarna 
kan påverka sitt behandlingsarbete, men att den del av behandlingen som ungdomarna 
måste genomföra (tolvstegsprogrammet) inte går att påverka. De anser dock att detta är bra 
då tolvstegsbehandling för missbruk är anledningen till att dessa ungdomar är placerade på 
på institutionen. Detta gör att personalen försöker motivera ungdomarna till delaktighet i 
behandlingen. Slutligen visar studien att delaktigheten är vägen till att kunna genomföra 
behandling och således nå drogfrihet. 
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ABSTRACT 

The ultimate treatment is when the person actually wants to make a change, this is often not 
the case for the youths that get placed at an institution for substance use problems. This 
thesis examines the participation in youth care through looking into how the staff in youth 
care make boys aged 16-21 at a closed institution to participate in their treatment, and if the 
participation has a meaning for the treatment. This thesis uses a qualitative method with 
semi-structured interviews. The theory of self-efficacy has been used to gain an 
understanding for the results of the thesis. Treatment staff from a department who works 
with this target group has been interviewed. The results showed that the staff works with 
motivation, respect and are trying to create a good treatment relationship with the youths. 
The staff thinks it’s positive that the youths can affect their treatment, but they’re also saying 
that the treatment the youths have to participate in can’t be affected. The staff thinks this is 
good because treatment for their substance use is the reason they are placed at the 
institution. Therefore the staff tries to motivate the youths to participation. At last the thesis 
shows that participation is the key to go through with treatment and therefore become drug 
free.  

 

Keywords: Participation, compulsory treatment, Institutional treatment under the Swedish 
Board of Institutions (SiS), treatment relationship, self-efficacy. 
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1 INLEDNING 

Under år 2014 var det enligt en sammanfattning av Statens institutionsstyrelse (2014a) 
omkring tusen ungdomar i Sverige som omhändertogs med stöd av LVU - Lag med särskilda 
bestämmelser om vård av unga (1990:52). LVU är en sista åtgärd som socialtjänsten 
använder för att bryta ett för ungdomen skadligt beteende. Det innebär att LVU är en 
tvångslag med ett antal paragrafer som beskriver vilka befogenheter lagen har. Enligt § 1 LVU 
ska insatser från socialtjänsten först och främst ges i samtycke med den unge enligt SoL - 
Socialtjänstlagen (2001:453). Om vård inte kan säkerställas med samtycke kan den unge 
omhändertas enligt § 2 LVU. Denna blir aktuell om föräldrarna i den unges omgivning inte 
kan ge det stöd som den unge behöver för en gynnsam uppväxt. Om den unge har ett 
destruktivt leverne som involverar exempelvis missbruk eller kriminalitet kan denne 
omhändertas enligt § 3 LVU. Det finns olika behandlingsformer som kan erbjudas till 
ungdomar som har problem med missbruk, kriminalitet och utagerande beteende (Statens 
institutionsstyrelse, 2015).  

När de frivilliga insatserna inte är tillräckliga kan det bli aktuellt med placering på 
institution, i vissa fall på ett så kallat paragraf 12-hem som drivs av Statens 
institutionsstyrelse, SiS. Paragraf 12-hem är låsbara institutioner med särskilda befogenheter 
som beskrivs längre fram i studien (sid. 2-3). SiS är en statlig myndighet som arbetar på 
uppdrag av regeringen och de bedriver olika former av tvångsvård. De flesta av ungdomarna 
som vårdas inom SiS institutioner är omhändertagna enligt LVU. Det finns även ungdomar 
som är placerade enligt LSU - Lag om verkställighet av sluten ungdomsvård (1998:603). 
Denna grupp har en tidsbegränsad placering och ingår inte i studiens målgrupp. Samtliga av 
de tusen ungdomar som omhändertogs under år 2014 enligt LVU placerades på SiS-
institutioner och deras medelålder var 16 år. (Statens institutionsstyrelse, 2015).  

Ungdomsvården inom SiS verksamhet kräver mycket resurser och kostade 837 miljoner 
kronor under år 2014 (Statens institutionsstyrelse, 2014b). Trots stora ambitioner inom 
ungdomsvården vet man att återfallen i missbruk och kriminalitet efter vårdtiden är höga. 
Enbart 25 procent av de ungdomar som vistades på SiS institutioner under år 2000-2002 var 
drogfria vid uppföljning av vården (Nordqvist, 2005). Det finns studier som tyder på att 
delaktigheten har betydelse för vårdens utfall och för att vården ska upplevas meningsfull 
(Hermodsson & Hansson, 2012; Hill, 2005). Detta är intressant då ungdomar placerade 
enligt LVU på institution efter genomgången behandling ofta återfaller i missbruk. En 
behandling är mycket resurskrävande. Är det möjligt att arbeta med delaktighet inom 
tvångsvården? Ungdomarna inom LVU-vården behöver fångas upp av samhället och få 
möjlighet till en bestående rehabilitering innan det är för sent. Kan ungdomsvården bli mer 
effektiv med hjälp av delaktighet? Dessa frågor är intressanta att undersöka vidare och 
utifrån det presenteras studiens syfte och frågeställningar. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka hur personal på ett särskilt ungdomshem går 
tillväga för att få pojkar 16-21 år på en låst avdelning att bli delaktiga i sin behandling, samt 
om delaktighet har betydelse i behandlingen. 

Utifrån studiens syfte kommer följande frågeställningar att undersökas 

• Hur är behandlingsarbetet utformat utifrån ett delaktighetsperspektiv? 

• Vad anser personalen om att ungdomarna ska kunna påverka sin behandling på 
institutionen? 

• Vilken betydelse har ungdomarnas delaktighet i behandlingen? 

1.2 Begreppsdefinition 

Delaktighet 

Att vara delaktig menas att man som individ har möjlighet att utforma sin behandling 
tillsammans med personal. Detta så att vårdtiden upplevs meningsfull och att individen 
deltar aktivt i samtal eller på behandlingsmöten för att denne upplever det givande. 
Individen ges också möjlighet att kommunicera med personal om vården, så att denne vet 
vad som sker i behandlingen och har möjlighet att kontinuerligt framföra önskemål på 
förändringar. Detta grundar sig i en beskrivning av delaktighet som Engström (2008) gör. 
Hon beskriver delaktighet som rättighet, medverkan och mening, med rättighet menar hon 
att individen har rätt att delta, med medverkan menar hon att individen har möjlighet att 
medverka i vårdens planering och med mening menar hon att individen förstå varför denne 
tvångsvårdas och därmed upplever vården meningsfull.  

LVU 

Denna lag är en central del i studien, därmed presenteras en översikt av lagen här nedan. Lag 
med särskilda bestämmelser om vård av unga (1990:52) innebär enligt § 1 LVU att när 
insatser till barn och ungdomar genom Socialtjänsten inte kan ske med samtycke kan den 
unge beredas vård enligt § 2 LVU om det finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller 
utveckling skadas genom fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande eller att det 
brister i omsorgen. Det kan ske ett omhändertagande enligt § 3 LVU om den unge själv 
genom missbruk, kriminalitet eller annat socialt nedbrytande beteende utsätter sin hälsa 
eller utveckling för påtaglig risk. Om den unge är över 18 år och under 20 år kan § 3 LVU 
användas trots att denne räknas som myndig. Enligt § 6 LVU får ungdomar omedelbart 
tvångsomhändertas om det är sannolikt att den unge omedelbart behöver vård enligt LVU 
om den unges situation är akut. Dessa ungdomar kan placeras på särskilda ungdomshem 
vilket regleras enligt § 12 LVU som innebär att det finns ungdomshem med särskilt noggrann 
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tillsyn. Det är Statens institutionsstyrelse som ansvarar för dessa särskilda ungdomshem. 
Vården ska omprövas var sjätte månad. 

SiS 

SiS är en statlig myndighet som har uppdrag från regeringen, i uppdraget ingår att 
säkerställa en god vård för både ungdomar och vuxna. Enligt Förordning med instruktion för 
Statens institutionsstyrelse (2007:1132) ansvarar myndigheten över samtliga § 12 LVU 
särskilda ungdomshem samt LVM-hem (för vuxna med missbruk). Det innebär att SiS har ett 
antal institutioner som är byggda för det ändamålet. SiS finansieras via statliga medel och via 
kommuner som betalar dygnsavgifter för vården av de placerade. De som vårdas inom 
ungdomsvården kan göra det på grund av missbruk, kriminalitet och annat destruktivt 
beteende vilket kan ske med stöd av LVU eller LSU. Särskilda ungdomshem som regleras 
enligt § 12 LVU kan vara både låsta och öppna, de som vistas på en låst avdelning får inte 
lämna den utan personalens tillåtelse (Statens institutionsstyrelse, 2015).  

Tolvstegsprogrammet 

Institutionen som denna studie genomförts på använder sig av tolvstegsprogrammet som 
behandlingsmetod. Tolvstegsprogrammet är för personer med alkohol- eller 
narkotikaberoende, den grundar sig på Anonyma alkoholisters (AA) tolvstegsprogram 
(Socialstyrelsen, 2016). Denna behandling är uppbyggd i tolv steg varav det första steget är 
att erkänna sitt beroende. Behandlingen sker via lektioner i grupp och där bearbetas ämnen 
som kunskap om kemiskt beroende, förnekande och återfallsprevention. Deltagarna samtalar 
även om missbrukets konsekvenser och påverkan på deras liv (Statens institutionsstyrelse, 
2016). Metoden syftar till att individen ska uppnå helnykterhet eller drogfrihet genom att 
engagera sig i grupper genom AA eller NA (Anonyma narkomaner) efter behandlingen. AA 
och NA är egenfinansierade självhjälpsrörelser där personer med alkohol- eller drogproblem 
kan träffa andra i liknande situationer. De som leder behandlingen är alkohol- och 
drogterapeuter vilka ofta har egna erfarenheter av beroende. En central del i behandlingen är 
att kunna identifiera sig med andra med samma problematik och behandlingen vänder sig 
även till anhöriga (Socialstyrelsen, 2016). 

2 TIDIGARE FORSKNING 

Den valda tidigare forskningen syftar till att skapa en överblick kring vad som gör att 
ungdomar på särskilda ungdomshem upplever sig delaktiga i sin behandling samt vilken 
betydelse delaktigheten kan ha för ungdomarna. Vidare kan den tidigare forskningen ge ökad 
förståelse för behandlingsrelationen mellan behandlingspersonal och de placerade 
ungdomarna. 
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2.1 Ungdomars upplevelse av delaktighet  
I Hermodsson & Hanssons (2012) studie undersöktes ungdomars upplevelser och 
uppfattningar gällande delaktighet i sin vård och behandling på särskilda ungdomshem. 
Strukturerade intervjuer med 92 ungdomar användes som metod. Det framkom att 
ungdomar som anländer till en institution får möjlighet i en strukturerad intervju (ADAD) att 
berätta om de livsområden de behöver hjälp med. Dessa kan vara: skola, familj, narkotika 
eller alkohol. Genom dessa intervjuer framkom att 67 procent av ungdomarna visste vilken 
typ av behandling de önskade. Detta kunde vara en bra utgångspunkt för att tillsammans 
med personal komma fram till vilken vård som behövdes. Ungdomarna i studien ansåg även 
att möjligheten att påverka sin behandling var viktig för att den skulle kännas meningsfull. 
Sammanfattningsvis menade dock Hermodsson & Hansson (2012) att ungdomarna inte 
kände sig lyssnade till och upplevde att de inte hade möjlighet att uttrycka vad de ansåg om 
sin vård och behandling. Dessa upplevelser minskade deras känsla av delaktighet. Slutsatsen 
var således att det var viktigt att personalen gjorde ungdomarna delaktiga genom relevant 
information beträffande behandlingen samt att målen var konkreta och begripliga. När 
ungdomarna kunde framföra egna önskemål på förändringar ledde detta till att de kunde 
känna delaktighet och motivation (Hermodsson & Hansson, 2012). 

2.2 Behandlingsallians - ökad delaktighet 

Hill (2005) undersökte behandlingsalliansen mellan elever och behandlare på särskilda 
ungdomshem. En förstudie gjordes med 13 elever på särskilda ungdomshem, samt åtta av 
deras kontaktpersoner. Halvstrukturerade intervjuer användes som metod, sedan 
genomfördes huvudstudien där åtta ungdomar från särskilda ungdomshem följdes under sin 
behandlingstid. En behandlingsrelation är den relation som kan uppstå i behandling mellan 
ungdom och personal och att en behandlingsallians är det samarbete som uppstår mellan 
ungdom och personal i behandling. Det genomfördes fallstudier på varje ungdom genom 
deltagande observationer, intervjuer samt studier av ärendedokument. Som teoretiskt 
perspektiv användes psykoanalytiska begrepp som överföring och motöverföring, även 
psykoanalytiskt baserade teorier med begrepp som misalliance och falskt själv användes för 
att förstå och tolka vissa data. Studien visade att allians var ett samarbete som grundade sig i 
gemensamma uppfattningar och överenskommelser mellan deltagare kring vad som 
önskades uppnås under behandlingstiden. Genom en god behandlingsallians kunde 
ungdomen få mer förtroende för personalen vilket gjorde att denne kunde ta till sig och 
känna delaktighet i sin behandling vilket ökade sannolikheten för ett gott resultat. Eleverna 
på institutionen respekterade personal som var tydlig, konsekvent och pålitlig, detta då det 
skapade trygghet och förutsägbarhet, vilket var något som många av ungdomarna inte haft 
under sin uppväxt (Hill,2005). 

Levin (1997) genomförde en registerstudie samt en intervjustudie på Råby ungdomshem som 
syftade till att se hur det gått för ungdomar som blivit utskrivna och hur de såg på 
placeringen. Registerstudien omfattade 208 ungdomar och intervjustudien omfattade 61 
ungdomar. Studien lyfte faktorer som innebar en negativ utveckling för ungdomarna, dessa 
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kunde vara att ungdomarna inte visste hur lång deras placeringstid skulle vara och att syftet 
med själva behandlingen var oklart. Vidare menade Levin (1997) att dessa faktorer riskerade 
att ge ungdomarna ett ökat motstånd gentemot behandlingen genom exempelvis rymningar. 
Han menade även att om ungdomarna var medvetna om att en situation var en 
behandlingssituation ledde det till ett direkt motstånd och att de situationer som inte 
uppfattades som behandling lämnade plats för ett värdefullt möte och en värdefull relation. 
Många av ungdomarna kände sig övergivna och osedda vilket kunde innebära att 
behandlingsinslag där behandlaren försökte komma nära ungdomens känslor av 
övergivenhet eller att inte bli sedd kunde upplevas som hotfullt vilket innebar att de flydde 
ifrån situationen. Vidare menade Levin (1997) att genom att ta med sig en ungdom på en 
biltur eller en kortare resa ökade möjligheten till en god relation då de klassiska rollerna och 
dess förväntningar kunde lämnas kvar på institutionen. Detta kunde underlätta arbetet att 
skapa en behandlingsallians, vilket sedan förenklade förutsättningarna för att ungdomen 
kunde vara delaktig i behandlingen (Levin, 1997).  

I en australiensk studie av Richards & Sullivan (1996) undersöktes hur behandlingsalliansen 
påverkade slutresultatet för unga kriminella med missbruksproblem i åldrarna 11-20 som 
genomförde psykoterapi. Det deltog 45 pojkar och två flickor, alla genomgick psykoterapi 
under åren 1990-1994. I studien bedömdes förändringar genom tre nivåer: grad av 
terapeutisk allians, mängden av psykologiskt arbete som utförts, resultatet av behandlingen 
mätt i exempelvis attityd och beteende samt om man fortsatt begå brott eller inte. Studiens 
resultat visade att behandlingsresultaten var mer positiva för de ungdomar som hade skapat 
en god behandlingsrelation eller en god behandlingsallians tillsammans med behandlaren. 
Vidare menade Richards & Sullivan (1996) att ungdomarnas attityd och beteendemässiga 
problem förändrades till det bättre efter genomgången behandling, även ungdomarnas 
självkontroll visade sig bli starkare tack vare en god behandlingsallians. Resultaten visade 
således att behandlingsresultat och delaktighet i behandling blev bättre genom en god allians 
(Richards & Sullivan, 1996). 

I en amerikansk studie av O’Malley (1990) undersöktes behandlingsalliansen mellan 
ungdomar som vistades på institution och personal. Det framkom att en behandlingsallians 
skapades succesivt genom samarbete. Det krävdes att ungdomen själv påbörjade samarbetet 
för att personalen sedan skulle uppfatta signaler på önskat samarbete. Vidare menade 
O’Malley (1990) att ungdomar inom den psykoterapeutiska behandlingen och ungdomar 
inom institutionsvården skiljde sig åt. Skillnaden var att ungdomar inom institutionsvården 
vistades där under tvång, de hade ofta egna relationssvårigheter och ett annat professionellt 
team som arbetade där. Resultaten var således att det ställdes högre krav på personalen att 
försöka uppfatta ungdomarnas signaler på eventuell samarbetsvilja. När sedan en 
behandlingsallians hade påbörjats underlättades även behandlingsarbetet. 

I en amerikansk studie av Florsheim, Shotorbani, Guest-Warnick, Barrat & Hwang (2000) 
undersöktes vilken roll arbetsallians i behandlingen av 78 kriminella ungdomar i åldrarna 13-
17 år inom kommunbaserade bostadsprogram hade. Intervjuer genomfördes flertalet gånger 
och även personal fick utvärdera dennes arbetsallians till ungdomen. Working Alliance 
Inventory användes för att bedöma den terapeutiska alliansen mellan ungdomar och 
personal efter tre veckor i behandling samt efter tre månader. Resultaten visade att en 
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fungerande arbetsallians ledde till en större möjlighet för en lyckad behandling som delvis 
innebar en positiv psykologisk förändring samt lägre risk för återfall i brott eller missbruk 
(Florsheim m.fl., 2000). 

I en kanadensisk studie av Clarkson m.fl. (2013) undersöktes kopplingen mellan terapeutisk 
allians och delaktighet i behandling på ett drogbehandlingsprogram för ungdomar på 
behandlingshem. Det var 45 ungdomar mellan 14-18 år som deltog efter avslutad behandling. 
Studien visade att en högre grad av allians mellan ungdom och behandlare skapade högre 
grad av delaktighet i behandlingsprogrammet och när alliansen var låg blev även 
delaktigheten i behandlingen lägre. Vidare menade Clarkson m.fl. (2013) att delaktighet i 
behandling betydde mer än att närvara på möten eller vilja ha hjälp, det krävdes ett åtagande 
för att delta aktivt i behandlingen. För att ungdomarna skulle kunna göra detta krävdes det 
att de förenades på tre nivåer: beteendemässigt, känslomässigt samt kognitivt. Att bygga en 
positiv behandlingsrelation mellan behandlare och klient var en nyckelfaktor till att 
ungdomarna upplevde delaktighet i sin drogbehandling och att behandlingsresultaten blev 
positiva (Clarkson m.fl., 2013).  

2.3 Sammanfattning av tidigare forskning 
Den valda tidigare forskningen till denna studie är relevant för att få kunskap om ungdomars 
delaktighet inom tvångsvården och behandlingsrelationens eventuella betydelse för 
delaktighet inom tvångsvården. Hermodsson & Hansson (2012) ger en ökad förståelse kring 
hur de berörda ungdomarna själva uppfattar delaktigheten i behandlingen. Hill (2005) 
skriver om behandlingsalliansens relevans för både delaktigheten i behandlingen och ett gott 
behandlingsresultat, vidare identifieras faktorer hos personal som kan bidra till en positiv 
behandlingsrelation. Levin (1997) skriver om problematiska aspekter inom tvångsvården 
från ungdomarnas perspektiv och att en god arbetsrelation underlättar behandlingsarbetet. 
Richards & Sullivan (1996) skriver även dem att en god behandlingsallians leder till bättre 
behandlingsresultat. O’Malley (1990) problematiserar däremot behandlingsalliansen inom 
institutionsvård jämfört med psykoterapeutiska sammanhang då institutionsvården har 
andra förutsättningar, han menar att det ställs högre krav på personalen inom 
institutionsvården för att kunna bilda en behandlingsallians med ungdomarna. Florsheim 
m.fl. (2000) menar att en fungerande arbetsallians förbättrar behandlingsresultaten. Även 
forskningen av Clarkson m.fl. (2013) stämmer överens med detta då de skriver om 
kopplingen mellan behandlingsallians och delaktighet i behandling hos ungdomar som 
genomgår drogbehandling. En högre grad av behandlingsallians resulterar således i högre 
grad av delaktighet från ungdomarna i behandlingen. Detta är fortfarande ett centralt ämne 
då både äldre och nyare studier visar att behandlingsalliansen är viktig för ett lyckat 
behandlingsarbete samt för att ungdomarna ska känna delaktighet i behandlingen (Clarkson 
m.fl., 2013; Hill, 2005; Levin, 1997; Florsheim, 2000). Dessa forskningsresultat kan bidra 
med djupare förståelse för studiens resultat och analys. 
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3 TEORETISKT PERSPEKTIV 

I denna studie har Albert Banduras teori om Self-efficacy valts som teoretiskt perspektiv för 
att få ökad förståelse för hur personalens arbete och förhållningssätt kan göra att ungdomens 
upplevda självförmåga ökar. Self-efficacy innebär att människor agerar efter tron på sin egen 
självförmåga, är tron hög anstränger de sig mer för att uppnå ett mål. Däremot om tron på 
den egna självförmågan är låg anstränger de sig inte lika mycket för att uppnå ett mål 
eftersom de inte tror att de har förmågan till det (Bandura, 1997).  

3.1 Self-efficacy 
Bandura (1997) menar att en människas upplevda självförmåga (percieved self-efficacy) 
syftar till tron på den egna kapaciteten att organisera och utföra det som krävs för att uppnå 
givna mål. En sådan tro påverkar hur mycket kraft och energi de lägger ner för att nå ett mål 
och hur länge de står ut med misslyckanden och hinder. Vidare menar Bandura (1997) att om 
människor inte tror att de kan nå ett önskat resultat genom sitt agerande har de en liten 
drivkraft att agera. Tron på sin egen självförmåga är därmed en stor förutsättning för att 
kunna agera, människor styr sina liv baserat på tron av den egna självförmågan. Self-efficacy 
ger riktlinjer för hur man kan hjälpa människor att påverka hur de lever sina liv, den 
upplevda självförmågan handlar om bedömning av personlig kapacitet. Denna teori 
medvetandegör mångfalden av mänskliga förmågor, den upplevda självförmågan handlar 
inte om hur många förmågor man har utan om vad man som människa tror att man kan göra 
med vad man har under varierande omständigheter. Den upplevda självförmågan är således 
en viktig faktor när det gäller att lyckas med sina prestationer, oavsett vad den underliggande 
förmågan må vara (Bandura, 1997). 

Bandura (1997) menar att människor som betvivlar sina kapaciteter i specifika domäner av 
aktiviteter undviker svåra uppgifter i dessa domäner, att de upplever det svårt att motivera 
sig själva. Detta innebär att de har en låg strävan och ett svagt åtagande för de mål som de 
väljer att uppnå. I svåra situationer lever de på sina personliga brister, på svårigheterna av 
uppgifterna samt på de negativa konsekvenserna av att misslyckas. Genom att tänka på detta 
sätt undergrävs deras försök och analytiska tänkande genom att uppmärksamheten leds från 
hur man bäst uträttar aktiviteter till oroande över personliga defekter och möjliga 
katastrofer. Människor med låg upplevd självförmåga återställer deras känsla av förmåga 
långsamt efter misslyckande eller motgångar. De är benägna att diagnostisera bristande 
prestation som bristande begåvning, vilket gör att det inte krävs mycket misslyckande för 
dem för att förlora tron på deras förmågor. Vidare menar Bandura (1997) att människor som 
har en stark tro på deras förmågor bemöter svåra uppgifter och utmaningar som något som 
ska erövras snarare än som hot som ska undvikas. De sätter mål och bibehåller ett starkt 
åtagande till dem, de anstränger sig i vad de gör och ökar ansträngningarna när de står inför 
misslyckande eller motgångar. De fortsätter vara fokuserade på uppgiften och tänker 
strategiskt när de står inför svårigheter, de återhämtar snabbt sin känsla av förmåga efter 
misslyckande och motgångar. De närmar sig även möjliga hot eller stressfulla situationer 
med självförtroendet att de kan kontrollera dem (Bandura, 1997). 
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Bandura (1997) menar vidare att människors tro på deras personliga förmåga utgör en stor 
aspekt av deras självkunskap. Tron på den egna förmågan är konstruerad från fyra källor av 
information: mastery experience - att behärska erfarenheter som fungerar som indikatorer 
på kapacitet, vicarious experiences - som ändrar tron på förmåga genom överföring av 
kompetens och jämförelser med de färdigheter som andra har, verbal persuasion - muntlig 
övertalning, och besläktade typer av social påverkan, som innehar särskilda kapaciteter och 
psykologiska samt känslomässiga lägen från vilket människor dömer sin kapacitet. Den 
fjärde källan av information är physiological reactions - där hur kroppen reagerar i vissa 
situationer antingen stärker känslan av självförmåga eller försvagar den (Bandura, 1997). 
Personlig målsättning påverkas av självuppskattningen av de kapaciteter man har, ju starkare 
den upplevda självförmågan är desto högre mål sätter människor för dem själva och desto 
högre anstränger de sig för att nå dit. Människors tro på sin förmåga påverkar hur de tolkar 
situationer och vilka typer av förväntade scenarion och föreställd framtid de konstruerar. 
Vidare menar Bandura (1997) att tron på den egna självförmågan spelar en nyckelroll i att 
forma vilken kurs livet tar. 

3.1.1 Tonårstid och upplevd självförmåga 

Bandura (1997) menar att tonårstiden är en viktig övergångsfas i livet och innebär en mängd 
nya utmaningar. Det är en formande tid från att vara ungdom till att kliva in i vuxenrollen 
och att överväga hur framtidsplanerna ska se ut. Under denna tid måste de kunna hantera 
många nya färdigheter som hör till det vuxna samhället, detta i ett samhälle som inte 
tillskriver särskilt meningsfulla roller till dem. Sättet som ungdomar utformar sin personliga 
självförmåga under denna period kan styra vilken livskurs deras liv kan ta menar Bandura 
(1997). Missbruk av droger, kriminalitet och våldsamt beteende kan allvarligt äventyra 
förverkligandet av en lyckad utveckling. Framgången med risker och utmaningar under 
tonårstiden beror på hur styrkan av den personliga självförmågan har byggts upp under 
tidigare upplevelser, under denna tid är familjen och omgivningen viktiga stödfunktioner. 
Genom ökad ålder och självständighet ökar även risken att människor experimenterar med 
riskfulla aktiviteter som exempelvis att dricka alkohol, röka marijuana eller röka cigaretter. 
Dessa aktiviteter kan stärka ungdomarnas känsla av förmåga när det gäller att lära sig hur 
man hanterar problematiska situationer. Detta görs bäst genom vägledda upplevelser (guided 
mastery experiences) som ger den kunskap och de färdigheter som behövs för att ta adekvat 
kontroll över riskfulla situationer. Att misslyckas i dessa lägen är inte bra då det kan sänka 
den upplevda självförmågan (Bandura, 1997).  

3.1.2 Missbruk och upplevd självförmåga 

Vidare menar Bandura (1997) att ett missbruk försvagar den upplevda självförmågan och för 
att få alkoholister att sluta måste de vara övertygade att de är maktlösa att kunna hantera 
alkoholkonsumtionen. Att ha självreglerande kunskaper gör att man med högre sannolikhet 
kan dricka med måtta. De som bedömer sig själva kunna kontrollera hur mycket de dricker är 
de som lyckas dricka med måtta oavsett deras tidigare nivå av alkoholberoende. De som har 
en låg känsla av återhämtningsförmåga gör bättre i att avstå helt från alkohol. Att utveckla 
den personliga självförmågan ökar sannolikheten för nykterhet, självförtroende och ett gott 
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självmedvetande. Den upplevda självförmågan är en viktig operativ faktor när det gäller 
påbörjandet, uppnåendet samt bibehållandet av förändringar till exempel i 
dryckesbeteenden. En låg känsla av självreglerande förmåga innebär att många ger upp sitt 
tillstånd, de överväger inte att göra någonting åt det. Genom att höja den upplevda 
självförmågan kan man motstå viljan att dricka och utöva kontroll över situationen. Det finns 
två faktorer som är viktiga för utgången när det gäller alkohol- och drogmissbruk och dessa 
är den upplevda självförmågan att hålla sig ifrån droger och skyddsfaktorer i form av 
stöttande personer i omgivningen samt en meningsfull sysselsättande aktivitet (Bandura, 
1997). 

3.1.3 Teorins relevans för denna studie 

Teorin om Self-efficacy är relevant i denna studie då ungdomar som omhändertas enligt LVU 
tidigare har misslyckats med att bli drogfria eller att sluta med sitt destruktiva leverne. Detta 
innebär således att deras upplevda självförmåga att lyckas ändra sitt leverne kan vara låg. Om 
en människa har en låg upplevd självförmåga kan det vara svårt att känna delaktighet i 
behandlingen då denne inte tror att förändring är möjlig att uppnå. Vilket således innebär att 
försöken att uppnå förändring är obefintliga eller låga. En hög upplevd självförmåga 
underlättar möjligheten att uppleva delaktighet i behandling då ansträngningarna för att 
uppnå förändring är högre samt att tron på förändring är hög. Bandura (1997) menar att 
människor till en början av behandling inte har tron på sin egen självförmåga att de kan 
förändra sina liv, att de därför inte heller gör ett genuint försök till förändring. Därmed kan 
personalen på institutionen möjligtvis genom sitt arbete och förhållningssätt hjälpa 
ungdomarna på vägen till delaktighet för att lyckas bli drogfria eller göra en positiv 
förändring i livet.  

4 METOD 

4.1 Val av metod 

I denna studie har en kvalitativ ansats valts då fenomenet delaktighet undersöks utifrån 
individers egna upplevelser och tolkningar. Genom en kvalitativ metod kan detta undersökas 
på ett djupare plan än vad som är möjligt vid kvantitativa studier (Bryman, 2011). Larsson 
(2005) menar att en kvalitativ metod syftar till att beskriva samt få en förståelse för hur en 
annan människa upplever en situation som studeras. De individer som studeras gör det ofta 
utifrån ett helhetsperspektiv vilket innebär att individer studeras i ett naturligt 
helhetssammanhang, studien avgränsas ofta till det specifika området som ska studeras. 
Genom att använda en kvalitativ metod fås således kunskap om människans subjektiva 
upplevelser genom dennes ord och uttryck. Den som gör studien försöker förstå världen 
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genom den studerades ögon, utifrån dessa kunskaper kan sedan en analys av de beskrivna 
upplevelserna ske med hjälp av teorier (Larsson, 2005).  

4.2 Urval och avgränsning 
I denna studie har ett målinriktat urval använts, detta innebär att individer inom en särskild 
organisation på en särskild avdelning har valts ut, detta då deras arbetssätt samt målgrupp 
stämmer överens med studiens syfte och frågeställningar (Bryman, 2011). Denna metod har 
använts då den syftar till att kunna ge svar på studiens forskningsfrågor genom således 
relevanta intervjupersoner (Bryman, 2011). Målgruppen som denna studie riktar sig till är 
ungdomar mellan 16-21 år med missbruksproblematik som vistas på särskilda ungdomshem. 

4.3 Datainsamling och genomförande 
Den tidigare forskning som används i denna studie har framkommit genom sökande i 
databaserna DiVA, Social services abstracts och PsycINFO. Sökord som använts är: särskilda 
ungdomshem, juvenile delinquency, therapeutic alliance, disturbed adolescents, treatment 
alliance samt adolescents. Samtliga arbeten har varit refereegranskade. Övrig litteratur har 
funnits på Statens institutionsstyrelses hemsida där de publicerar forskningsrapporter, på 
Socialstyrelsens hemsida, på Riksdagens hemsida samt på högskolans bibliotek. 

I denna studie har datainsamlingen baserats på fem stycken semi-strukturerade intervjuer 
med personal på ett särskilt ungdomshem. Intervjuerna har utgått från en tidigare utformad 
intervjuguide (Se bilaga B), denna utformades utifrån studiens syfte och frågeställningar. 
Frågorna i intervjuguiden berörde hur behandlingsarbetet är utformat, vad som enligt 
personal anses vara viktigt samt hur de arbetar för att få ungdomen delaktig i behandlingen. 
Semi-strukturerade intervjuer har använts då det inom kvalitativa intervjuer är förmånligt att 
intervjupersonerna samt intervjuaren under intervjuns gång har möjlighet att låta samtalet 
röra sig över de områden som är mest relevanta (Bryman, 2011). Detta är även positivt då 
frågor kan ställas i den ordning som passar den specifika intervjun, samt att möjligheten för 
följdfrågor finns. Genom detta sätt att intervjua kan det dyka upp utvecklade och detaljrika 
svar (Bryman, 2011).  

För att hitta intervjupersoner som har kunskapen att besvara studiens frågeställningar har 
den ansvariga på en avdelning på ett särskilt ungdomshem som arbetar med studiens 
målgrupp kontaktats via mejl. Denne har sedan godkänt att studien kan genomföras på just 
den avdelningen, sedan valdes fem stycken personer med relevant kunskap ut varav ett 
informationsbrev skickades ut till dem via mejl med mer information om studien (Se bilaga 
A). Kriterierna för urvalet var enbart fastanställd personal som arbetat där minst 3 år samt 
att de arbetade på något vis med behandlingen som ungdomarna vårdas för. Innan 
intervjuerna startade fick respondenterna information om syftet med studien samt studiens 
definition på delaktighet. De informerades sedan om att studien följer de forskningsetiska 
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principerna. Intervjuerna ägde rum på institutionen och varade ungefär 30-45 minuter 
vardera. 

4.4 Databearbetning och analysmetod 
I denna studie har en abduktiv ansats använts då studiens syfte och frågeställningar 
utformats med förförståelsen att tvångsvård kan vara problematisk, särskilt gällande 
delaktighet. Abduktion innebär att en induktiv och deduktiv ansats kombineras, 
utgångspunkten är den empiriska datan samtidigt som hänsyn tas till teoretiska moment 
(Larsson, 2005). Intervjuerna i studien har spelats in för att sedan kunna transkriberas utan 
att utelämna viktiga aspekter i respondenternas utsagor. Intervjumaterialet har sedan 
analyserats med en tematisk analys där studien delats upp i flera temaområden (Bryman, 
2011). Intervjumaterialet har således gåtts igenom flertalet gånger för att identifiera ett antal 
teman utifrån studiens syfte och frågeställningar samt genom intervjumaterialets resultat. En 
tabell med dessa teman och vad samtliga intervjupersoner svarat gjordes för att få en klar 
överblick över allt intervjumaterial (Bryman, 2011). Respondenterna benämns med fingerade 
namn för att bibehålla sin konfidentialitet i studien. 

4.5 Validitet och Reliabilitet 
Validitet handlar om i vilken utsträckning det som undersöks faktiskt är det som undersöks, 
utifrån studiens syfte och frågeställningar (Bryman, 2011). Intern validitet handlar om att vad 
forskaren observerar ska stämma överens med dennes teoretiska idéer. Extern validitet 
handlar om i vilken utsträckning studiens resultat går att generaliseras till likadana sociala 
miljöer. Detta är problematiskt i kvalitativ forskning då det ofta är ett begränsat urval av 
intervjuer, vilket gör det svårt att generalisera till en större mängd människor.  Validiteten i 
denna studie kan antas vara hög då intervjuguiden (se bilaga B) utformats utifrån studiens 
syfte och frågeställningar med avseende att undersöka det som skulle undersökas. 

Att mäta en studies tillförlitlighet kallas för reliabilitet, intern reliabilitet innebär att de som 
genomför studien är enhetliga i hur de ska tolka studiens resultat. Den interna reliabiliteten i 
denna studie är irrelevant då den enbart har en författare och missförstånd kring tolkning av 
resultat kan således inte ske. Den externa reliabiliteten står för i vilken mån en studie går att 
upprepa för andra forskare, detta är problematisk inom kvalitativ forskning då en miljö som 
undersöks sällan går att undersöka under likadana omständigheter då en social miljö är 
dynamisk. Den externa reliabiliteten är således låg då studien inte kan replikeras av andra 
forskare. Dessa begrepp är omtvistade bland forskare då de ofta används inom den 
kvantitativa forskningen, de som dock är för att validitet och reliabilitet används även inom 
den kvalitativa forskningen menar att den sociala verkligheten kan fångas genom begrepp 
och teorier (Bryman, 2011) 
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4.6 Etiskt ställningstagande 
Alla studier som genomförs i Sverige bör ta hänsyn till de fyra forskningsetiska principerna 
vilket även gjorts i denna studie. De forskningsetiska principerna är: informationskravet som 
innebär att de berörda i studien ska informeras om studiens syfte och att de ska vara 
medvetna om att deltagande i studien är frivilligt samt att de kan avbryta deltagandet när de 
vill. Samtyckeskravet som innebär att de som deltar i studien själva beslutar om sitt 
deltagande. Minderåriga deltagare behöver ha föräldrar eller vårdnadshavares tillstånd för 
att få delta. Konfidentialitetskravet som innebär att alla uppgifter som samlas in under 
studien ska hanteras konfidentiellt. Till sist nyttjandekravet som innebär att de uppgifter 
som samlats in under studiens gång enbart får användas till studiens ändamål (Bryman, 
2011). Ett etiskt ställningstagande har tagits då författaren valt att göra en studie om 
personalens perspektiv istället för ungdomarnas perspektiv då ungdomarna redan är utsatta i 
sin situation som de befinner sig i. Med tanke på att vissa av ungdomarna är så pass unga 
som de är (16 år), så hade föräldrar behövts kontaktas för ett godkännande att de ska få delta 
i studien enligt samtyckeskravet. 

5 RESULTAT OCH ANALYS 

Under denna rubrik kommer resultatet från intervjuerna samt en analys av resultatet att 
redovisas. Resultatet är indelat i sju underrubriker, inledningsvis med en presentation av 
institutionen där studien genomförts. Resterande underrubriker baseras på de teman som 
framkommit genom intervjuerna i studien. Dessa teman är ”behandlingsarbetet utifrån ett 
delaktighetsperspektiv”, ”åsikter om att ungdomarna ska kunna påverka behandlingen”, 
”varför ska de vara delaktiga?”, ”behandlingsrelationen”, ”viktigt i behandlingsarbetet” samt 
”att motivera till delaktighet”. Behandlingspersonalen som intervjuades benämns med 
fingerade namn och heter således Anna, Göran, Erik, Per och Johan. Intervjupersonerna har 
arbetat på institutionen mellan 3-20 år, de har tillsvidareanställning och utbildning som 
behandlingsassistent, behandlingspedagog, alkohol- och drogterapeut samt kandidatexamen 
inom beteendevetenskap. 

5.1 Presentation av institutionen 
Studien har genomförts på en institution i Mellansverige, det är en stor institution med fem 
avdelningar där ungdomar mellan 16-21 år kan placeras när de omhändertas enligt LVU eller 
LSU. Institutionen har behandlingsinslag för dessa ungdomar så som ART (Agression 
replacement training) eller ACT (Acceptance and commitment training). På den avdelning 
som studien genomförts på är samtliga ungdomar placerade enligt LVU och genomgår 
behandling enligt tolvstegsprogrammet för sin missbruksproblematik. Några av 
intervjupersonerna som deltagit i denna studie är utbildade för att hålla i lektioner enligt 
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tolvstegsprogrammet. Villkoren för att vara kvar på denna avdelning är just att delta i 
tolvstegsprogrammet, behandlingsinslag som ART och ACT är däremot frivilliga att 
genomföra. Det är en låst avdelning som är omringad med stängsel och är bemannad dygnet 
runt, ungdomarna kan således inte gå ut utan personal. Avdelningen har 5 
behandlingsplatser där varje ungdom har varsitt rum och ungdomarna vistas i genomsnitt på 
avdelningen i sex månader. Det är ungefär 3-4 behandlingsassistenter från morgon till kväll 
som arbetar olika skift, nattetid sitter en personal som tittar i övervakningskamerorna. 
Socialtjänsten har kontinuerlig kontakt med ungdomen och dennes behandlingsplanerare 
genom antingen telefonkontakt eller att de ses över ett möte. Kontakten med socialtjänsten 
kan gälla hur behandlingen fortskrider, om ungdomen behöver något samt vad planen för 
framtiden är. Föräldrar till ungdomen bjuds in till en halv dags utbildning om vad det 
innebär att ha en ungdom med denna problematik. Varje ungdom har en individuellt 
anpassad behandlingsplan som utformas tillsammans med dennes behandlingsplanerare, 
alla ungdomar har således möjlighet att kommentera samt godkänna behandlingsplanen. 

5.2 Behandlingsarbetet ur ett delaktighetsperspektiv 

5.2.1 Hög möjlighet att påverka behandlingen 

Anna berättar att institutionen nyligen infört så kallade Ungdomsteammöten (UTM) där 
ungdomen ensam deltar tillsammans med en psykolog, en sjuksköterska, en lärare från 
skolan, en från programteamet samt en behandlingsplanerare, även socialtjänst och föräldrar 
kan bjudas in till dessa möten. Ett möte varar ungefär 20-25 minuter, där får ungdomen 
möjlighet att uttrycka sina önskemål och åsikter kring behandlingen. Per menar att alla 
ungdomar får kommentera och godkänna sina behandlingsplaner innan de införs. Detta 
innebär att de är någorlunda delaktiga när det gäller möjligheten att påverka 
behandlingsarbetet. Vidare menar Anna att det redan finns en bakgrundsbeskrivning som 
socialtjänsten gjort i behandlingsplanen och även vilka mål som ska uppfyllas med 
behandlingen, men att allt däremellan skrivs av behandlingsplaneraren där ungdomen har 
möjlighet att kommentera och uttrycka önskemål på förändringar av det som skrivs. Erik 
menar att i de så kallade programteamen kan ungdomarna själva välja om de vill genomföra 
ART eller andra behandlingsinsatser som erbjuds på institutionen. Hermodsson & Hansson 
(2012) beskrev i sin studie att om ungdomarna skulle känna sig delaktiga i sin behandling 
behövde de kunna uttrycka sina åsikter om vården och behandlingen. Vilket ungdomarna på 
denna institution har möjlighet till i viss mån genom UTM. 

5.2.2 Låg möjlighet att påverka behandlingen 

Göran och Johan menar att behandlingsarbetet trots detta inte har särskilt många 
möjligheter för påverkan. Det är socialtjänsten som har utformat vilka mål som ska uppnås 
och samtliga ungdomar ska således genomgå behandling enligt tolvstegsprogrammet. Göran 
menar att tolvstegsprogrammet inte rymmer särskilt stora möjligheter för ungdomarna att 
påverka. 
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Våra ungdomar har ju en beroendeproblematik när de kommer, så hela programmet är ju 
utifrån det då, att möta upp de där primära problemen, även fast det finns annan problematik. 
Så länge drogerna finns kvar så blir det ingenting, då kan man inte jobba med den 
underliggande problematiken heller. Så det är det primära, allting är uppbyggt kring det. 
Missbruksbehandling i grupp i regel, och en del individuella inslag men väldigt få (Göran). 

Detta tyder på att missbruksbehandlingen i sig inte är utformad utifrån ett särskilt stort 
delaktighetsperspektiv när det gäller att kunna påverka hur den sker, däremot behöver 
samtliga ungdomar känna delaktighet för att kunna ta till sig det som sägs i behandlingen. 
Bandura (1997) menar att människor med en låg upplevd självförmåga snabbt ger upp när de 
möter hinder, vilket dessa ungdomar riskerar att göra om de upplever att de inte har 
möjlighet att påverka sin behandling som ett hinder. 

5.3 Åsikter om att ungdomarna ska kunna påverka behandlingen 
Både Anna, Erik och Per menar att det är positivt att ungdomarna kan påverka sin 
behandling genom UTM, godkännande av behandlingsplan samt att de kan välja till vissa 
behandlingsinslag. Detta då de anser att det är bra att få med dem på tåget, om ungdomen 
exempelvis inte kan känna igen sig i behandlingsplanen och dess mål blir den helt irrelevant 
och ouppnåelig. De menar vidare att det är positivt att ungdomarna får vara delaktiga i sin 
behandling då det är deras eget liv det handlar om. De anser även att ungdomarna skulle 
kunna vara mer delaktiga än vad de är idag.  

Delaktigheten betyder ju allt, om han har ett förändringsprat och säger att jag vill nog sluta 
med det här, om han säger det varje dag att han vill sluta med droger, så kommer det att ändra 
hans inställning till det, så det är klart att desto mer han är med och planerar och får göra 
saker, även om han säger att han vill gå och knarka varje vecka, och så börjar vi titta på vilka 
för- och nackdelar det har, så kommer han till att välja rätt i slutändan (Johan). 

Göran och Johan menar att tvånget behövs med ramar och strukturer för att fånga in 
ungdomarna i deras problematik. Detta så att kontrollen kan återfås i deras liv.  

Det är väldigt få 16 åringar som är smarta nog till att veta hur livet ska fungera, även de som 
lyckas i samhället när de är 16-18 år så är de rätt vilsna, även om de är duktiga på skolan, 
idrott och på väg in i universitetet så är det ju en jättemassa frågetecken. Så även de friska 
ungdomarna har svårt att veta var de ska ta vägen i livet. Och så kommer våra som lever ett 
dysfunktionellt liv, det är väl klart att de vill fortsätta leva det, för det är det enda de kan 
(Johan). 

Intervjupersonerna skiljer sig därmed åt i åsikterna om vilken grad ungdomarna ska kunna 
påverka behandlingen. Att kunna påverka extra behandlingsinsatser så som ART är något 
som alla intervjupersoner menar är bra att ungdomarna kan göra. Däremot när det gäller 
möjligheten att påverka missbruksbehandlingen skiljer sig åsikterna åt. Detta kan göra att 
ungdomarna inte känner sig delaktiga i behandlingen (Hermodsson & Hansson, 2012). Att 



 

15 

vara delaktig innebär mer än att enbart närvara på behandlingsmöten eller att vilja ha hjälp, 
det krävs ett åtagande från ungdomen för att kunna delta aktivt (Clarkson m.fl., 2013). Detta 
kan vara svårt för dessa ungdomar, om deras upplevda självförmåga att lyckas bli drogfri är 
låg är således deras ansträngningar för att nå dit även låga. 

5.4 Varför ska de vara delaktiga? 

Samtliga intervjupersoner menar att om ungdomarna inte är delaktiga i behandlingen kan de 
försöka motivera ungdomarna till en viss grad, om de fortfarande inte upplevs delaktiga 
förflyttas de i samråd med socialtjänsten till en annan institution. Göran menar att det inte 
fungerar om ungdomarna inte är delaktiga i behandlingen eller lyssnar då det är ett sätt för 
ungdomarna att skydda sitt destruktiva beteende. Clarkson m.fl. (2013) menade att 
delaktighet i behandling betyder mer än att närvara på möten eller enbart vilja ha hjälp, det 
krävs ett åtagande från ungdomens sida för att uppleva delaktighet i behandlingen. 
Intervjupersonerna menar att det inte är möjligt att arbeta mot målet att bli drogfri om 
ungdomarna inte är delaktiga, detta då de inte tar till sig behandlingen. Anna menar att bara 
man lyckas få ungdomarna att delta i behandlingen kommer även viljan att bli drogfri ofta på 
köpet. 

Börjar de delta så har vi sett att oftast börjar hjärnan att arbeta, det är nästan som att de lurar 
sig själva att säga att jag vill bli drogfri, jag vill bli drogfri. De kanske inte vill det till en början, 
men hjärnan registrerar att jag vill bli drogfri och tillslut kommer det naturligt att de faktiskt 
har en vilja. I sluttampen brukar de flesta som genomgår hela vår 6 månaders behandling i alla 
fall ha en motivation och tycka att det var ganska bra att de var där de var för att de fick 
möjligheten att vara drogfri (Anna). 

5.4.1 Att så ett frö till förändring 

Vidare menar Erik, Per och Johan att om ungdomarna är delaktiga i behandlingen kan 
personalen försöka utbilda om drogernas konsekvenser, hur en beroende människas hjärna 
fungerar och dylikt utan att lägga egna värderingar i det. Genom detta kan ungdomarna göras 
delaktiga att själva tänka och förstå. De menar vidare att i missbruksbehandlingen enligt 
tolvstegsprogrammet sår de ett frö till förändring för ungdomarna. 

Det är bara det att det kan ta sin tid innan fröet gror och växer och blir en ros tillslut, så är det 
ju. Men jag tror inte att det är någon som går härifrån utan att ta med sig någonting, det är 
min övertygelse (Per). 

Vidare menar Anna att genom att ungdomarna själva får styra sitt liv och vara med och 
planera behandlingen kan leda till ett bättre utfall då det inte enbart handlar om mål som 
andra satt upp för dem. Bandura (1997) menade att om en människa får vägledning genom 
mastery experiences kan detta göra att den upplevda självförmåga höjs då chansen att lyckas 
ökar. Genom att ungdomen har möjlighet att vara med och planera vården men inte är helt 
utelämnad åt sig själv får de hjälp och stöd på vägen mot drogfrihet. En ungdom som har en 
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låg upplevd självförmåga kan även ha en låg tro att denne kan uppnå förändring, vilket 
således gör att orken att vara delaktig blir låg. Samtliga intervjupersoner menar även att 
ungdomarna befinner sig i tvångsvården av en anledning, att de därmed kan försöka 
motivera ungdomarna att vara delaktiga i behandlingen som är tänkt för dem i syfte att de 
ska uppnå drogfrihet. En passiv ungdom som inte upplever behandlingen som meningsfull 
ger inte heller ett positivt slutresultat. 

5.5 Behandlingsrelationen 
Samtliga intervjupersoner menar att utan en god behandlingsrelation går det inte att 
genomföra någon som helst behandling med ungdomarna. Att det inte spelar någon roll hur 
bra metoder eller arbetssätt som finns för missbruksbehandling om ingen 
behandlingsrelation eller behandlingsallians skapas först. Genom att skapa en 
behandlingsrelation till ungdomen kan man sedan påbörja ett behandlingsarbete. Detta 
menar samtliga intervjupersoner gör det lättare att få ungdomarna delaktiga i behandlingen 
då de blir mer mottagliga.  

Inte skriva honom på näsan på vad som är rätt och fel, att utforska vad han har för åsikter och 
där han får möjlighet att berätta om det utan att jag ska döma honom för det. Det gör att efter 
en tid så går motståndet ner, tycker jag. Att de säger att det där är en bra person, han lyssnar 
på mig och dömer mig inte, då börjar ungdomen lyssna mer. En behandlingsallians där man 
tillsammans försöker att utforska vilken väg in i djungeln han ska ta, för det är ju en djungel 
det här att komma ut härifrån, vilken väg man ska ta, vad man ska vara försiktig med, vilka 
man ska vara vän med, liksom hela livet (Johan). 

Till en början av sin placering menar intervjupersonerna att ungdomarna ofta gör motstånd 
mot att vara där och att genomgå behandling för sitt missbruk. Men genom att skapa en 
behandlingsallians minskar detta motstånd med tiden. Levin (1997) beskrev att ungdomar 
som vistas på institution ofta känner sig övergivna och osedda vilket kan innebära att en 
behandlare som försöker komma nära ungdomens känslor av övergivenhet eller att inte bli 
sedd kan uppfattas som hotfull av ungdomen. Detta menade Levin (1997) kan göra att 
ungdomarna flyr undan från sådana situationer. Johan beskrev att för att kunna nå fram till 
ungdomen behöver denne känna sig sedd och hörd, vilket kräver tålamod från personalens 
sida. När det sedan lyckas kan en allians byggas för att sedan påbörja ett samarbete i 
behandlingen. Även O’Malley (1990) beskrev att det krävs tålamod från personalen på 
institutioner för att kunna skapa en behandlingsallians för att underlätta behandlingsarbetet. 
Den tidigare forskningen stämmer överens med vad samtliga intervjupersoner anser gällande 
att en god behandlingsallians och behandlingsrelation mellan behandlare och ungdom gör att 
ungdomen får förtroende för personalen. Vilket i sin tur gör att denne kan ta till sig och vara 
delaktig i sin behandling som ökar chanserna för ett positivt behandlingsresultat med lägre 
återfall i missbruk (Hill 2005; Richards & Sullivan 1996; Florsheim m.fl. 2000; Clarkson 
m.fl. 2013). Utan denna behandlingsallians och behandlingsrelation finns sällan någon 
delaktighet i behandlingen vilket gör att ett positivt resultat inte kan uppnås. Utan 
delaktighet i behandlingen kan således inte ett arbete mot drogfrihet lyckas. 
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5.6 Viktigt i behandlingsarbetet 
Anna menar att det viktigaste är att ungdomen är i fokus, att kunna kommunicera med 
varandra, vara ärlig, rak och att köra med öppna kort för att det leder till en ömsesidig 
respekt. Genom att ha detta förhållningssätt till ungdomarna menar Anna att det blir lättare 
att förklara varför ett nej är ett nej. Även om ungdomarna inte tycker om att man säger nej 
till vissa saker de önskar och gör våldsamt motstånd genom att exempelvis slänga stolar eller 
skrika fula ord, så förstår de ofta i slutändan varför man som personal säger nej. Hill (2005) 
menade att elever på institution respekterar personal som är tydlig, konsekvent och pålitlig 
då det skapar trygghet och förutsägbarhet, vilket många av dessa ungdomar inte haft under 
sin uppväxt. Dessa faktorer underlättar även möjligheten att skapa en behandlingsrelation att 
utgå ifrån. Bandura (1997) menade att ungdomar behöver stöd från omgivningen för att få en 
gynnsam utveckling med en hög upplevd självförmåga. Detta är något som dessa ungdomar 
saknat men som intervjupersonerna i sin professionella yrkesroll på institutionen möjligtvis 
kan bidra med. Vidare menade Bandura (1997) att det finns två faktorer som är viktiga för 
utgången när det gäller alkohol- och drogmissbruk, dessa är den upplevda självförmågan att 
hålla sig ifrån droger och skyddsfaktorer i form av stöttande personer i omgivningen samt en 
meningsfull sysselsättande aktivitet. Till en början av en behandling har de flesta människor 
ingen tro på sin egen förmåga att förändra sina liv. När det brustit för dessa ungdomar i 
deras omgivning då de saknat stöd från omgivningen menar Anna att personal på 
institutionen genom att en god behandlingsrelation skapats kan vara det stödet som 
ungdomen behöver för att få tro på sin förmåga.  

5.6.1 Att ha någon som står kvar i motvind 

Vidare menar Anna att många av dessa ungdomar saknar människor som står kvar oavsett 
vad som händer. Att det på grund av detta är extra viktigt att ungdomen förstår att 
behandlingspersonal står kvar i ”vått och torrt” i syfte att hjälpa dem. Detta menar Bandura 
(1997) är en faktor som ungdomar behöver för att ta sig igenom denna utmanande tid i deras 
liv. Göran menar att det viktigaste är med vilka ögon han ser på ungdomen med, att det är 
viktigt att försöka se det goda, att vilja hjälpa dem. Om man som personal tycker att en 
ungdom är jobbig eller liknande så kommer den ungdomen att uppmärksamma det direkt, 
vilket leder till motstånd och ungdomen kommer inte heller vara delaktig i behandlingen. 

Vilka ögon tittar jag med på ungdomen, det är egentligen det viktigaste för de här ungdomarna 
är överkänsliga, de ser och upplever direkt, så det viktigaste är att vilja se det goda i 
ungdomarna. För annars kommer det inte att fungera, för de kommer att känna, vad jag än 
säger så tror de inte på det om jag signalerar någonting annat genom mina ögon, för de läser 
av det på en sekund (Göran). 

Vidare menar Erik att det viktigaste är att ungdomarna får vara delaktiga i sitt eget 
behandlingsarbete så att de inte blir överkörda av personalen då motståndet kan bli högt. Per 
menar att det viktigaste är hur personal på avdelningen hanterar vardagen för ungdomarna, 
med alla problem som kan uppstå då det under 6 månader är deras hem. Johan menar att det 
viktigaste är att ge ungdomarna hopp om framtiden, att det går att leva ett drägligt liv efter 
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detta, även om det är ett ”Svensson-liv”. Enligt Bandura (1997) kan man genom att höja den 
upplevda självförmågan hos en människa även lyckas ändra deras livsstil till ett mer positivt. 
Vilket Johan menar att dessa ungdomar behöver. 

5.7 Att motivera till delaktighet 

Samtliga intervjupersoner menar att de försöker motivera ungdomarna till att vara delaktiga 
i sin behandling i den mån att den upplevs som meningsfull och givande. Då dessa ungdomar 
befinner sig inom tvångsvård kan motivationen ofta vara obefintlig. Många av ungdomarna 
anser inte själva att de har problem med missbruk eller liknande, då kan det vara svårt för 
dem att acceptera att de ska genomgå behandling på en låst institution med stängsel och 
taggtråd. Anna menar att denne försöker motivera ungdomen till delaktighet genom att 
förklara hur hon tänker, lyssna på hur ungdomen tänker, för att sedan komma fram till något 
gemensamt. Även förklara att ju snabbare ungdomen genomför behandlingen desto snabbare 
kommer ungdomen ifrån institutionen. Vidare menar Anna att de flesta ungdomar blir 
delaktiga i sin behandling efter att personalen försökt motivera dem samt när de ser att de 
andra ungdomarna på avdelningen genomgår behandlingen som är tänkt för dem.  

Jag förklarar att det enda tvånget du har är att gå på gruppbehandlingen 
(tolvstegsprogrammet), skola kan vi inte tvinga dem till, men de flesta brukar börja gå i skolan 
för att de märker att alla andra gör det och att det är tråkigt att bara sitta på dagarna för de får 
inte titta på TV eller någonting (Anna). 

Bandura (1997) menade att människan ändrar tron på sin självförmåga genom överföring av 
kompetens samt att jämföra sig med de färdigheter andra har (vicarious experiences), vilket 
kan förstås utifrån vad Anna säger att dessa ungdomar gör när de ser att andra är delaktiga i 
behandlingen. Göran menar att motivation är att möta det som är för att sedan jobba 
därifrån, att få kontakt så att man kan säga både positiva och negativa saker som denne ser 
hos ungdomen. Erik och Per menar att det går att motivera ungdomarna till delaktighet 
genom att påvisa att det finns ett bättre liv utan droger, att personal agerar goda modeller, 
särskilt de som varit före detta missbrukare som påvisar genom att de jobbar där att det går 
att komma ifrån det livet. Även detta kan förstås utifrån vad Bandura (1997) påpekar om 
vicarious experiences. Per menar även att det är viktigt för personalen att ha tålamod och 
fingertoppskänsla med dessa ungdomar, förr eller senare kommer de att vara delaktiga i 
behandlingen. Om det inte fungerar får man hitta en annan institution för dem, vilket denne 
menar inte sker särskilt ofta.  

5.7.1 En motivationsavdelning 

Johan menar att denna avdelning på institutionen är en motivationsavdelning där hela 
arbetet handlar om att ungdomen ska finna motivation till att ändra sitt destruktiva leverne. 
Detta genom att ungdomen tittar på sig själv och vad denne kan förändra istället för att lägga 
skulden på andra. Vidare menar Johan att han försöker få ungdomarna engagerade så de 
upplever att de får ut något av behandlingen samt att de får insikt i konsekvenser av deras 
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sätt att leva, sen är det upp till dem att välja sin väg i livet. Bandura (1997) menade att genom 
muntlig övertalning (verbal persuasion) och annan social påverkan bedömer människor sin 
kapacitet utifrån det, vilket kan förstås att intervjupersonerna gör då de motiverar 
ungdomarna genom ord att vara delaktiga i missbruksbehandlingen med förhoppningen att 
ungdomens egen motivation ska komma med tiden. Tron på sin egen förmåga påverkar 
tankeprocesser, nivån och ihärdigheten av motivation samt känslosamma tillstånd, som alla 
är viktiga bidragande faktorer till vilken typ av prestationer som görs menar Bandura (1997). 
Därmed om ungdomarna har en låg tro på sin självförmåga kan de vara mindre motiverade 
till förändring. Vidare menar Johan att om ungdomen inte är delaktig i sin behandling 
bemöter denne det med att våga gå utanför boxen och göra sådant som ungdomen inte 
förväntar sig av en typisk myndighetsperson. Detta menar han gör ungdomen nyfiken då det 
sker något som ungdomen inte förväntat sig. Detta stödjer Levins (1997) studie då han 
menade att för att underlätta att en behandlingsallians byggs behöver de klassiska rollerna 
och förväntningarna på både ungdom och personal lämnas.  

6 DISKUSSION 

Här nedan presenteras en diskussion av studiens resultat, metod samt etiska 
ställningstaganden. 

6.1 Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka hur personal på ett särskilt ungdomshem går 
tillväga för att få pojkar 16-21 år på en låst avdelning att bli delaktiga i sin behandling, samt 
om delaktighet har betydelse i behandlingen. I studien har det framkommit att personal 
arbetar mycket med behandlingsrelation, motivation och respekt för att göra ungdomarna 
delaktiga. Frågeställningarna har kunnat besvaras genom studiens omfattning. Svaret på den 
första frågeställningen är att behandlingsarbetet är utformat utifrån ett delaktighets-
perspektiv till viss del genom UTM där ungdomen själv har möjlighet att uttrycka sig 
angående sin behandling, samt även framföra önskemål på förändringar och dylikt. Även att 
behandlingsplanen utarbetas i samråd med ungdomen och behandlingsplaneraren då en 
behandlingsplan som ungdomen inte kan känna igen sig i inte blir produktivt. Däremot 
befinner sig dessa ungdomar inom tvångsvården, vilket innebär att de inte kan påverka sin 
placering, de måste vistas på den institution som de tilldelats plats på, i detta fall för att 
genomgå missbruksbehandling enligt tolvstegsprogrammet. Denna behandling ges i grupp 
och är utformad på ett särskilt sätt, vilket gör att det inte går att påverka hur den typen av 
behandling ser ut. Däremot menade Per och Johan att de kan försöka lyfta de ämnen som gör 
ungdomarna engagerade, exempelvis hur en beroendes hjärna fungerar eller liknande, vilket 
innebär att ungdomarna kan påverka inslagen till viss del. 
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Svaret på den andra frågeställningen är att intervjupersonerna som medverkat i studien och 
är personal på denna avdelning anser att ungdomarna ska kunna påverka sin behandling på 
institutionen till en viss del. Några av dem anser att det är viktigt att ungdomarna känner att 
de kan göra sin röst hörd, att de blir bemötta med respekt och ärlighet. Detta för att försöka 
få dem motiverade att genomgå sin behandling samt att de känner sig delaktiga i sin egen 
behandling. Då intervjupersonerna menade att många av ungdomarna har ett motstånd när 
de först kommer till institutionen fungerar det inte heller att köra över dem. Detta då 
möjligheten att nå fram till ungdomen redan är låg och blir lägre om ungdomen känner sig 
överkörd. Några av intervjupersonerna menade även att dessa ungdomar tidigare inte klarat 
av eller velat bli drogfria med hjälp av öppenvårdsinsatser vilket gör att tvånget, strukturen 
och ramarna därmed är nödvändigt. Detta är även anledningen till att det finns särskilda 
ungdomshem som är låsbara, att dessa ungdomar misslyckats gång på gång eller helt enkelt 
inte vill sluta med sitt destruktiva leverne. Därmed kan tvånget vara ett verktyg att använda 
för att få ungdomen att vakna upp samt förhoppningsvis finna motivationen till ett drogfritt 
liv. Även att få ett hopp om att det går att leva på ett annat sätt än vad de ofta är vana vid. 

Svaret på den tredje frågeställningen är att delaktigheten är av stor betydelse, om 
ungdomarna inte är delaktiga i sin behandling kan de heller inte påbörja ett 
behandlingsarbete för att nå drogfrihet. Särskilt om behandlingen varken upplevs som 
meningsfull eller att de har möjlighet att kunna uttrycka önskemål på förändringar. Att ha 
möjlighet att kunna påverka sin behandling visar sig vara viktigt ur ungdomars perspektiv 
enligt Hermodsson & Hansson (2012), detta har ungdomarna på denna avdelning som 
studien genomförts på möjlighet till i en viss del. Att ungdomarna kan välja 
behandlingsinsatser som exempelvis ART och genomföra den ”bestämda” behandlingen för 
missbruk enligt tolvstegsprogrammet utgör en kombination av både delaktighet i att utforma 
behandlingen och ett motivationsarbete som personalen gör för att ungdomarna ska känna 
motivation till behandlingen. Även om de inte vill bli drogfria menar Anna att bara de 
upplever sig delaktiga i den mån att de upplever behandlingen som givande så kommer 
motivationen ofta på köpet ju mer tiden går. Ju mer delaktig i sin behandling desto mer 
utrustad för framtiden utanför institutionen, eller i alla fall ett steg på vägen. Detta borde 
tämligen leda till ett bättre utfall i resan att bli drogfri än för en ungdom som bara suttit av 
tiden på en institution utan att uppleva att den var meningsfull på något vis.  

Resultatet i studien visar även att det är viktigt att personalen kommunicerar med 
ungdomarna och är ärliga för att försöka få ungdomen delaktig i behandlingen. Även att 
behandlingsrelationen mellan personal och ungdom är grunden till att ens kunna påbörja ett 
behandlingsarbete, vilket även den tidigare forskningen styrker (Hill 2005; Richards & 
Sullivan 1996; Florsheim m.fl. 2000; Clarkson m.fl. 2013). 

Vidare visar resultatet att personalens arbete att motivera ungdomarna till delaktighet är 
viktigt. För utan motivationen kan de inte vara delaktiga i sin behandling varken när det 
gäller att känna att den är meningsfull och givande eller möjligheten att påverka hur 
behandlingsarbetet är utformat. Tvångsvården kan vara problematisk då ungdomarna inte 
vistas där för att de vill, vilket innebär att de behöver få en motivation att förändra sitt 
leverne. Att lyckas med detta blir personalens ansvar på institutionen, den tidigare 
forskningen visar att ungdomarna behöver känna att de har kommit till tals och kunnat 
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uttrycka önskade förändringar för att de ska uppleva delaktighet i sin behandling 
(Hermodsson & Hansson, 2012). Detta gör det ännu viktigare med att försöka motivera till 
delaktighet och försöka få ungdomen att tycka att tolvstegsprogrammet kan vara det som 
denne behöver. Många av ungdomarna som placeras på särskilda ungdomshem har 
förmodligen misslyckats om och om igen med att bli kvitt med sitt missbruk eller annan 
problematik. Kan det vara så att deras upplevda självförmåga är låg då de inte har klarat sig 
och därmed inte ens försöker vara delaktiga i behandlingen till en början av deras placering? 
Genom att personalen motiverar samt påvisar dels genom egna erfarenheter av tidigare 
missbruksproblematik, dels genom vad forskning visar så kan de agera modeller för att det 
går att få ett liv fritt från missbruk och den kriminalitet som ofta hör till ett sådant leverne. 
Banduras (1997) teori om self-efficacy kan ge en förståelse för hur personalen möjligtvis kan 
bidra till att höja ungdomarnas upplevda självförmåga. Detta då individer med en låg 
upplevd självförmåga inte anser att de har förmågan att varken kunna kontrollera de krav 
eller de utmaningar som denne har framför sig. En ökad upplevd självförmåga skulle kunna 
ge en ökad möjlighet till delaktighet i behandlingen och sedan ett lyckat utfall i behandlingen. 
Det framkom även att utbildning med föräldrar endast sker under en halvdag, detta gör att 
föräldrarna inte är särskilt delaktiga i sina barns behandling vilket riskerar att göra att 
ungdomen inte heller är delaktig om denne inte har något stöd runt om kring sig. Kanske en 
ökad utbildning för föräldrarna där de får lära sig hur de ska hantera sitt barn och dennes 
problematik kan leda till en ökad delaktighet hos båda parter. 

6.2 Metoddiskussion 
I denna studie har en kvalitativ metod med semi-strukturerade intervjuer använts, detta för 
att denna metod lämpat sig bäst för att svara på studiens syfte och frågeställningar. Om 
intervjupersonerna kunnat få ta del av intervjuguiden innan intervjutillfället hade de 
möjligen kunnat fundera vad de velat ha sagt vilket skulle kunna leda till mer djupgående 
svar än vad som gavs. Dock har de svaren som getts ansetts varit tillräckliga för att besvara 
frågeställningarna. Bryman (2011) menar att resultatet av en kvalitativ undersökning alltid 
mer eller mindre påverkas av författarens egen tolkning och således sällan är helt objektiv. På 
grund av detta är de kvalitativa studierna svåra att replikera, vilket även gäller i denna studie. 
Syftet har däremot inte varit att framställa ett resultat som är generaliserbart utan syftet har 
istället varit att fånga essensen i hur dessa intervjupersoner arbetar med delaktighet inom 
tvångsvården. Gällande intervjuguiden kunde den varit bättre utformad då frågorna fick 
förklaras mer utförligt samt att följdfrågor fick ställas för att få svar på de områden som 
efterfrågades.  

Denna studie undersöker delaktighet som är ett vitt begrepp, därmed har en tydlig definition 
gjorts som har lästs upp för samtliga intervjupersoner innan intervjuerna påbörjats för att 
säkerställa att inga missförstånd gällande begreppet görs. Med detta kan validiteten i denna 
studie antas vara hög då författaren säkerställt att det som undersöks faktiskt är vad som 
syftats undersökas. Den interna validiteten i denna studie kan ses som hög då den teoretiska 
förförståelsen när studiens syfte och frågeställningar formulerats stämt överens med studiens 
resultat. Den externa validiteten kan som tidigare nämnts antas vara låg då det är svårt att 
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generalisera studiens resultat till liknande miljöer då det är så pass få intervjupersoner som 
medverkat. Det kan inte heller uteslutas att andra intervjupersoner skulle svarat annorlunda 
på frågorna då det är personalens egna erfarenheter och tankar som efterfrågats. Om 
ungdomarna istället hade intervjuats hade det möjligtvis resulterat i andra svar då de 
förmodligen ser hela problematiken från ett annat perspektiv. Däremot kan det antas att 
dessa ungdomar håller med personalen om att delaktigheten betyder allt, om inte 
behandlingen upplevs vara meningsfull kan den säkerligen inte genomföras med ett gott 
resultat. I denna studie kan reliabiliteten diskuteras, studiens genomförande och vilka 
intervjufrågor som använts (se bilaga B) är noga beskrivet. Däremot då sociala miljöer är 
dynamiska blir det omöjligt att upprepa exakt en likadan studie med likadana resultat 
(Bryman, 2011). Vilket även gäller för denna studie då en annan forskare som intervjuar 
liknande personal på en liknande institution troligtvis inte skulle få likadana svar som 
intervjupersonerna gett i denna studie, således är möjligheten att replikera denna studie låg. 

6.3 Etikdiskussion 

Studien har genomförts i enlighet med de forskningsetiska principerna, intervjumaterialet 
har förvarats på ett sådant ställe där enbart författaren har möjlighet att ta del av det. Efter 
transkribering av det inspelade materialet från intervjuerna skett har intervjuerna raderats, 
detta för att materialet enbart syftat till att användas i denna studie. Samtliga 
intervjupersoner har bibehållit sin konfidentialitet genom studiens gång. Efter studiens 
resultat färdigställts har även transkriberingarna raderats. Samtliga deltagare har även 
möjlighet att ta del av studien när den är helt färdigställd och examinerad. Det uppstår ett 
etiskt dilemma inom tvångsvården då dessa ungdomar dömts till LVU och således fått 
placering på en avdelning för att genomgå behandling för sitt missbruk. Kan man tvinga 
någon till behandling? Är det möjligt att en ungdom som inte vill sluta med sitt missbruk gör 
det för att den måste? Detta är det etiska dilemmat som uppstår inom socialtjänsten, kan 
man lyckas motivera ungdomen utan att ta till tvång eller är tvånget nödvändigt?  

7 SLUTSATSER 

Slutsatserna utifrån studiens resultat är att det är möjligt att kombinera delaktighet och 
tvång om det sker på rätt sätt. Genom att personalen först skapar en behandlingsrelation och 
behandlingsallians med ungdomen kan de sedan försöka motivera ungdomen till delaktighet. 
Detta ökar chansen att ungdomen blir delaktig i behandlingen trots att det är tvångsvård. 
Delaktighet är vägen till att kunna genomföra behandling och nå målet att bli drogfri, 
delaktigheten i behandlingen har således stor betydelse då ett genuint behandlingsarbete inte 
kan genomföras utan att ungdomen upplever det som meningsfullt. Genom att ungdomen 
upplever delaktighet i behandlingen kan möjligheten för en bestående beteendeförändring 
öka då denne är med och formar sin egen framtid. Med detta sagt anser jag att det är det 
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viktigt att lyfta detta ämne då institutionsvården kräver stora resurser. Samtliga 
socialarbetare runt om i landet sätter in insatser för dessa ungdomar i syfte att hjälpa dem, 
kan behandling under tvång ske tillsammans med ungdomen istället för att vården upplevs 
som ett tvång har vi förhoppningsvis kommit en bit på vägen mot ett drogfritt samhälle. Hur 
ska man sedan kunna hjälpa dessa ungdomar att stå på egna fötter? Det är ett misslyckande 
för samhället om institutionsvården inte fungerar. Kan det exempelvis bli mindre återfall i 
missbruk och kriminalitet om både ungdomen och dennes nätverk är delaktiga under 
behandlingen och att de erbjuds fortsatt hjälp efter vårdtiden? Förslag på framtida forskning 
kan vara att se vad det är som krävs för ökad delaktighet i behandling som sker under tvång 
och om detta leder till mindre återfall i missbruk och kriminalitet. 
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BILAGA A 
Informationsbrev 

Hej! 

Jag studerar Socionomprogrammet termin 6 på Mälardalens Högskola och söker inom 
ramen för mitt examensarbete respondenter till min uppsats.  

Med hjälp av intervjuer syftar min studie till att undersöka hur Ni som personal på ett 
särskilt ungdomshem arbetar med att göra ungdomarna delaktiga i sin behandling. 

Jag eftersöker dig som mer specifikt arbetar med ungdomarna i deras drogbehandling och 
därmed är villig att dela med dig av dina erfarenheter och upplevelser kring detta. 

Vi kommer att träffas under cirka 30-60 minuter för en intervju som självfallet är frivillig, du 
kommer även att vara helt anonym i den slutgiltiga uppsatsen. Tid och plats för samtalet 
väljer du själv efter vad som passar. Då tiden för uppsatsen är begränsad önskar jag kunna 
genomföra intervjun under februari månad.  

Känner du att du vill och har tid att hjälpa mig så kontakta mig gärna på följande mailadress: 
xxx@student.mdh.se 

Stort tack på ̊ förhand! 
Vid frågor går det även bra att kontakta mig via telefon.  

Med vänlig hälsning Emma Kosonen 

Telefonnummer: 070 xxx xxxx 
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BILAGA B 
Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor 
Hur länge har du arbetat med ungdomar inom detta område? 
Vilken erfarenhet har du av att arbeta inom socialt arbete? 
Vilken utbildning har du? 
När började du arbeta här?  
Hur kommer det sig att du arbetar här? 
 
Behandlingsarbetet 
Hur ser behandlingsarbetet med ungdomarna ut? 
Vad är viktigt när det gäller behandlingsarbetet? 
Hur har ungdomarna möjlighet att påverka hur deras behandlingsarbete ser ut?  
Hur förhåller sig ungdomarna till sin placering? 
Hur mycket diskussioner blir det kring behandlingens mål mellan personal och ungdomar? 
Vad händer om ungdomen inte vill delta i behandlingen? 
Hur arbetar du för att få ungdomarna att känna motivation till behandling? 
Hur anser du att detta arbetssätt fungerar? Skulle du ändra på något? Isåfall varför? 
Hur ser du på att arbeta med denna typ av behandling för ungdomar?
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