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Sammanfattning 
	

Missbruk och kriminalitet har ett komplext samband vilket det finns ett behov av att ta 
hänsyn till vid stödjande insatser. Den ursprungliga problematiken kan vara olika från 
fall till fall, men de båda är hos många en central problematik på grund av att de 
samspelar med varandra. Syftet med föreliggande studie har varit att undersöka 
upplevelsen av stöd till unga vuxna lagöverträdare med missbruksproblematik efter dom 
eller frigivning. Nio kvalitativa intervjuer har genomförts med unga vuxna 
lagöverträdare med missbruksproblematik samt professionella, både socialarbetare och 
frivårdsinspektörer. Syftet med att inkludera olika respondent-grupper har varit att 
undersöka olika perspektiv och upplevelser av stöd för unga vuxna lagöverträdare med 
missbruk, för att kunna identifiera likheter och skillnader. Resultatet i denna studie har 
visat att relationen mellan klient och professionell har avgörande betydelse för 
upplevelsen av stöd. För att stödet ska tas emot av klienten på ett sätt som kan skapa 
förändring hos denne förutsätter det att individen själv har motivation att bryta med 
missbruket och kriminaliteten. Stöd från professionella kan främja motivationen men 
det är individens egen motivation som är av avgörande betydelse för att en förändring 
ska kunna ske.  I diskussionen lyfts även samhällets normer och individens omgivning 
fram som bidragande komponenter vilka påverkar individens motivation till förändring 
samt själva förändringsprocessen. 
 
 
Nyckelord: Stöd, unga vuxna, missbruk, kriminalitet, relationens betydelse, terapeutisk 
allians, motivation  
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Abstract 
 

The relationship between crime, and drug and/or alcohol abuse is complex. It´s 
important to consider when deciding on what type of help to provide. If it´s the abuse of 
alcohol or drugs or committing a crime that is the origin of ones problematic situation, 
vary from case to case but are together a central issue for many. The aim of this study 
has been to explore different experiences of support to young adults who have 
committed a crime and have alcohol and/or drug abuse after verdict or release from 
prison. Nine qualitative interviews were conducted with the help of young adult 
offenders who also have alcohol and/or drug abuse, social workers and senior probation 
officers. The purpose of including different groups in the study was to get multiple 
perspectives, which is helpful when identifying similarities and differences. The result 
indicate that the relationship between the client and the professional is crucial for the 
experience of support. In order for the support to be perceived by the client in a way 
that can enable a change, it requires that the client are motivated to a change of lifestyle. 
Support from professionals can promote motivation, but it´s ultimately up to the 
individual to decide on a change. In the discussion, societal norms and the environment 
of the individual are highlighted as contributing components that influence the 
individual's motivation for change as well as the process of change itself. 

 
Key words: Support, Young Adulthood, Abuse, Offender, Relationship, Therapeutic 
Alliance, Motivation 

 

 

 

 

 

  



Förord 
	
Vi vill säga tack! Tack till alla er som vi mött för intervjuer och som så generöst delat med er 
av era upplevelser och erfarenheter. Era berättelser har gjort denna studie möjlig.  
 
Vi vill även tacka vår härliga, roliga och kloka handledare, Jürgen Degner, för stöd och råd på 
vägen mot målet. Du har både utmanat oss och stöttat oss, vilket vi är tacksamma för. Utan 
dig hade vi inte kunnat leverera samma uppsats, you raise our game!  
 
Våra familjer och nära vänner förtjänar ett särskilt tack. Ni är vår främsta hejarklack och vårt 
stöd i vardagen. Tack för att ni finns för oss och tror på oss. 
 
Vi vill även dela med oss av en speciell upplevelse som kom att både skaka om oss och beröra 
oss. Upplevelsen delades med en av våra respondenter och känns viktig att dela.  
 
7 april 2017 
Jag och Alexander sitter på ett café inne i kulturhuset/stadsteatern i Stockholm City. Vi rundar 
av intervjun med påtår och jag är så nöjd med vårt samtal, det här kommer att bli bra tänker 
jag. Vi dricker upp vårt kaffe och tar sällskap ut, vi går över gatan till Klarabergsgatan. Vi är 
runt hörnet från Åhléns. Vi hör skrik. Sedan händer allt väldigt snabbt. Vi springer med 
massan i något som jag skulle vilja kalla kollektiv panik. Terror. Folk skriker ”terror”, 
”bomb”, ”spring”. När vi springer bort från attacken i panik kunde jag inte hålla Alexanders 
tempo. Skräcken gjorde mig så tung. Han märkte det och han vände sig om, sprang tillbaka. 
Mot mig, mot attacken. Han tog min väska så att jag skulle kunna springa lite snabbare. Jag 
vet inte vilka ord som bäst kan användas för att beskriva det han gjorde. Det var stöd, hans 
medmänsklighet i skarpt läge.  
 
Tack för att du sprang med mig, tack för att du visade mig ditt stöd. Så konstigt ändå, det var 
ju det vi spenderade timmen innan med att prata om, stöd. Du har visat vad stöd betyder mer 
än vad denna uppsats någonsin skulle kunna göra.  
 
Tack! 
 

Emmy Heiniemi 
Elin Willinder 

Maj 2017 
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Inledning   
	
För att förstå människor och deras utveckling behöver vi med nödvändighet söka förståelse 
för hennes relation till samhället. Svensson (1992) refererar till Cooley (1864-1923) som 
menar att individen och samhället är två sidor av samma mynt i en organisk relation. Han 
menar att individer och samhälle är starkt kopplade till varandra i ett beroende för sin existens 
(Svensson, 1992). Mead (1863-1931) beskriver till skillnad från Cooley relationen mellan 
individen och samhället på ett mer objektivt sätt. Enligt Mead är individen, dess jag och 
medvetande, snarare något objektivt som är möjligt att studera, inte endast något som 
existerar i individens eget medvetande. Det är en social process med objektiva komponenter 
som kan studeras (Svensson, 1992). Hur individens jag växer fram är därför något socialt som 
uppstår i interaktion med andra (Berg, 2007). Individens möjlighet till förändring påverkas 
genom ett socialt samspel med andra där faktorer som påverkar individens 
förändringsmöjligheter till exempel är krav, stöd och uppmuntran. För till exempel 
möjligheten att ta sig ur ett missbruk är andras bemötande av betydelse (Blomqvist, 2009). 
Detta kan illustreras med ett klassiskt citat: 
 

Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål, måste jag först finna henne där 
hon är och börja just där. Den som inte kan det lurar sig själv när hon tror att hon kan hjälpa andra. 
För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än vad hon gör, men först och främst förstå 
det hon förstår. Om jag inte kan det så hjälper det inte att jag kan och vet mera. Vill jag ändå visa 
hur mycket jag kan så beror det på att jag är fåfäng och högmodig och egentligen vill bli beundrad 
av den andre istället för att hjälpa honom. All äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukhet inför den jag 
vill hjälpa och därmed måste jag förstå att detta med att hjälpa inte är att härska, utan att vilja 
tjäna. Kan jag inte det så kan jag inte heller hjälpa någon ([Kierkegaard] Gordan, 1996). 

 
Det som Kierkegaard menar är att all form av behandlande, stödjande eller hjälpande 
verksamhet börjar med förhållningssättet till den andre. Hur den professionella förhåller sig 
till klienten hon eller han möter är av betydelse för interventionens resultat (Røkenes & 
Hanssen, 2007). Gordan (1996) lyfter fram tre huvudsakliga delar i ett gott förhållningssätt 
vilka är kravlös värme, en genuin äkthet samt en förmåga till inlevelse för det klienten är i 
eller står inför (Gordan, 1996). Individens sociala integration har visats kunna förhindra 
negativa alkoholvanor och kan främja motivation till att avbryta dessa vanor innan de blivit 
mer omfattande (Blomqvist, 2009). Sociala faktorer såsom att finna en livspartner, få ett jobb 
eller andra betydelsefulla livshändelser kan verka som vändpunkter för att bryta ett kriminellt 
beteende (Broekaert, Rapp & Vanderplasschen, 2012). 
 
För den som har dubbel problematik i form av både missbruk och kriminalitet är det av vikt 
att stödinsatserna både omfattar stöd för missbruket och för kriminaliteten. Ett argument för 
detta är regeringens utredning ”Bättre insatser vid missbruk och beroende” (2011:35) som 
föreslår att insatser till dem med missbruk behöver individanpassas samt kunna vara 
målgruppsspecifika (SOU 2011:35). Att missbruk och kriminalitet har ett komplext samband 
är inget nytt och flera forskare har tidigare undersökt detta genom avhandlingar och andra 
rapporter (Baltieri, 2014; DeLisi, Vaughn, Salas-Wright & Jenning, 2015; Eliason, Weston, 
Dugdale, Ward & Davies, 2016; & Jackson-Roe, Murray, & Brown, 2015). Att bruka droger i 
och att ha ett missbruk är i princip kriminellt då droger är olagligt i Sverige. Den ursprungliga 
problematiken varierar från fall till fall. Det kan handla om ett sätt att få tag på nya droger 
genom att begå brott eller att missbruket leder en in i kriminella kretsar. Oavsett är den dubbla 
problematiken den enskilde individens individuella problematik och behöver tas hänsyn till 
vid insatser och utformade av stöd. De allra flesta känner någon, eller känner någon som 
känner någon, som har en problematik i form av missbruk, kriminalitet eller båda delarna. 
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Enligt Blomqvist (2009) har närmare två tredjedelar av svenskar en vän eller anhörig med en 
nuvarande eller tidigare missbruksproblematik. Att det finns stöd som kan hjälpa individen att 
komma ur sin problematik och få en ny chans i samhället ligger därför i de allra flestas 
intresse. Regeringens utredning (SOU 2011:35) visar att det idag finns brister vad gäller stöd 
till dem med missbruk. Det är också brist på evidensbaserade insatser, det behövs mer 
forskning kring insatserna. Vissa grupper verkar prioriteras framför andra samt att det saknas 
specifika behandlingsinsatser att ge för specifik problematik, till exempel att personer som har 
olika förutsättningar eller behov i vissa fall får samma insats.  Detta har lett till att insatser 
getts utan hänsyn till individens specifika behov. I utredningen finns förslag på att arbeta fram 
specifika insatser till olika grupper och att arbeta med målgruppsspecifika insatser (SOU 
2011:35) vilket skulle kunna tänkas vara de som har dubbel problematik i form av missbruk 
och kriminalitet. 
 
Att ingripa tidigt när ungdomar uppvisar ett riskfyllt beteende, i synnerhet bland försummade 
ungdomar, är verksamt för att förhindra kriminalitet (Mason, Hitch, Kosterman, McCarty, 
Herrenkohl & Hawkins, 2010). Tidigare forskning har visat att debut av alkohol och narkotika 
innan 15 års ålder bland annat kan leda till ökad risk att begå brott (Copeland, Miller-Johnson, 
Keeler, Angold, Costello, 2007). Individer som begår brott i unga år riskerar att i vuxen ålder 
falla utanför arbetsmarknaden vilket gör dem till en utsatt grupp. Även generellt sett är 
lagöverträdare en grupp som präglas av sårbarhet och marginalisering i samhället 
(Socialstyrelsen, 2013). Flera ungdomar som under tonåren begått brott slutar ofta begå brott 
vid övergången till att de blir vuxna, mognar och hittar nya roller och relationer i livet. Något 
som tycks försena den naturliga mognadsprocessen hos ungdomar är frihetsberövande 
påföljder såsom institutionsvård, exempelvis sluten ungdomsvård och straffinriktade insatser. 
Detta på grund av att insatserna riskerar att förstärka den redan negativa spiralen med att begå 
brott vilket leder till en större risk att ungdomar fortsätter med sitt kriminella beteende. Ett 
argument för att ändå rikta insatser tidigt till de ungdomar som uppvisar ett normbrytande 
beteende är då det finns en stark koppling mellan tonårskriminalitet och fortsatt kriminalitet i 
vuxna år (Socialstyrelsen, 2013). Något som försvårar arbetet med unga vuxna med dubbel 
problematik i form av missbruk och kriminalitet är att ingen myndighet har det övergripande 
ansvaret vilket medför att det kan ta lång tid innan insatser till den unga vuxna ges. För att 
individen ska få bästa möjliga stöd är det därför viktigt att samverkan mellan aktörer är 
fungerande (Brå, 2013). 
 
Enligt 3 kap. 7 § och 5 kap. 1 och 9 § Socialtjänstlagen (SoL) har socialtjänsten ett ansvar att 
verka för att förebygga missbruk och övriga beroendeframkallande medel. Kommunen har 
således ett ansvar att se till att enskilda individer får den hjälp och det stöd de behöver för att 
bli fria från sitt missbruk. Frivården har också ett ansvar för att ge stöd. Deras ansvar är ett 
generellt ansvar för de personer som blir villkorligt frigivna under sin sista tredjedel av 
strafftiden. Individen ska då få en övervakare som ska hjälpa och stödja individen att 
återanpassas in i samhället. Frivården har också ett ansvar för de klienter som dömts att 
verkställa påföljd ute i samhället (https://www.kriminalvarden.se/fangelse-frivard-och-
hakte/frivard/). Då det är begränsat med tidigare forskning som syftar till att undersöka hur 
professionella inom dessa myndigheter samt de unga vuxna lagöverträdarna med missbruk 
själva upplever möjligheten till stöd för gruppen, är det ett viktigt område att undersöka. Att 
genomföra kvalitativa intervjuer gör det möjligt att fånga de olika respondenternas 
upplevelser, erfarenheter och syn på möjlighet till stöd för gruppen unga vuxna lagöverträdare 
med missbruksproblematik. Genom intervjuerna kan skillnader och eventuella likheter mellan 
respondenternas erfarenheter undersökas vilket kan identifiera utvecklingsområden samt 
bekräfta goda metoder. För all personal inom socialtjänsten och frivården är det viktigt att 
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hela tiden få ny kunskap och lära sig mer om olika grupper de möter, så som unga vuxna 
lagöverträdare med missbruksproblematik för att kunna ge adekvat stöd.  

Syfte & frågeställning  
Syftet med föreliggande studie är att undersöka olika respondenters upplevelse av stöd till 
unga vuxna lagöverträdare med missbruksproblematik. Detta genom att intervjua den aktuella 
målgruppen samt professionella, som arbetar med målgruppen för att undersöka om deras 
upplevelse av stöd skiljer sig åt.  
 
För studien presenteras följande frågeställningar:  

 
• Hur upplever unga vuxna lagöverträdare (21-25 år) med missbruksproblematik, 

socialarbetare samt frivårdsinspektörer möjlighet till stöd för unga vuxna 
lagöverträdare med missbruksproblematik efter dom eller frigivning? 

• Vilka faktorer påverkar upplevelsen av stöd? 
• Skiljer sig respondenternas uppfattningar åt i frågan om möjlighet till stöd för unga 

vuxna lagöverträdare med missbruk och i så fall, på vilket sätt?  
• Vilka utvecklingsmöjligheter ser respondenterna kring att ge eller få stöd? 

Studiens teoretiska utgångspunkt – teorier och tidigare forskning 
kring faktorer som påverkar stöd  
	
I följande stycke presenteras de begrepp och teorier vilka tillsammans med forskning utgör 
studiens teoretiska grund. Den teoretiska utgångspunkten handlar om relationens betydelse, 
empati, stigma och makt vilket även ligger till grund för rubriksättningen i detta avsnitt. Varje 
del inleds med en redogörelse för begreppet/teorin och följs av en presentation av forskning 
på området.  

Relationens betydelse – i gränslandet mellan stödjande och bärande 
relationer 
Inom professionella verksamheter som innebär arbete med människor är relationen av stor 
betydelse. Røkenes och Hanssen (2007) beskriver att bland det viktigaste för den 
professionella är att finna ett sätt att förhålla sig till klienten som främjar dennes egna resurser 
och förmågor. Förmågor att kunna utvecklas, lära om och komma till insikt kring olika 
aspekter i dennes liv samt lära sig hur individen själv kan förhålla sig till olika situationer på 
bästa sätt. För att nå detta är en god relation av betydelse. Mycket tyder på att en god relation 
mellan den professionella och dennes klient har större betydelse för ett gott resultat av 
insatsen än de verktyg den professionella använder sig utav. Komponenter som utgör en god 
relation kan vara tillit, ömsesidighet mellan två personer och varaktighet (Degner & 
Henriksen, 2007). För att en god relation ska kunna uppstå behöver klienten känna att den blir 
trodd på, lyssnad till och framförallt respekterad. Ett sätt att beskriva en bärande relation är att 
relationen förser med den hjälp som ska skapa förändring samt att relationen i sig är ett sätt att 
främja förändring. Alltså att det kommer goda konsekvenser ur relationen bara genom att 
klienten befinner sig i den tillsammans med den professionella (Røkenes & Hanssen, 2007). 
Med en positiv omgivning kan individens egna konstruktiva resurser verka av sig själva. 
Därför är det avgörande hur en terapeut eller behandlare förhåller sig till klienten den ska ge 
stöd åt då det påverkar hur denne kan använda sina egna resurser för en förändring. Det blir 
således viktigt för terapeuten eller behandlaren att skapa en relation där klienten känner sig 
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trygg. För att en positiv, trygg och förändringsfrämjande relation ska uppstå bör terapeuten 
eller behandlaren vara spontan och ärlig mot klienten. Det är också viktigt att visa förståelse 
för klienten och dennes upplevelser och på så vis visa sin omtanke och ge empati. Det 
viktigaste mellan klienten och den professionella är relationen dem emellan just för att det 
lägger grunden för vidare arbete med de terapeutiska och rådgivande interventionerna. Det 
handlar inte bara om att ”vara snäll” utan det är ett viktigt och professionellt förhållningssätt 
som kan vara avgörande för hur klienten tar emot stödet (Olsson & Martin, 2012).  
	
Definitionen av den terapeutiska alliansen kan se olika ut. Degner och Henriksen (2007) 
använder i sin studie Crafoords (1991) definition vilket innebär ”… att ställa sin personlighet 
och sitt eget psyke till patientens förfogande inom behandlingshemmets ramar” (Degner & 
Henriksen, 2007, s. 39). Skillnaden mellan en terapeutisk allians som uppstår mellan en 
professionell och en klient är att klientens privata problem kan diskuteras på ett sätt som 
sällan kan göras i klientens privata relationer. En terapeutisk allians kännetecknas också av att 
det finns konkreta ramar för i vilket sammanhang alliansen ska vara, att det ska finnas 
terapeutiska mål som samstämmer mellan den professionella och klienten samt att den 
terapeutiska alliansen ska innefatta en start och ett slut. Alliansen kan vidare ses som en faktor 
som kan möjliggöra förändring hos klienten genom att klient och professionell finner ett 
positivt behandlingsklimat mellan dem (Degner & Henriksen, 2007). Stöd är ett diffust 
begrepp som kan ha olika innebörd för olika personer. Definitionen av stöd för denna studie 
är likt ord som insatser, stöttning, att någon tror på en och ger av sina resurser i form av tid 
eller materiellt, för att möjliggöra en förändring. 

Relationens betydelse i praktiken 
Inom stödjande socialt arbete pratar vi ofta om det vi kallar ”terapeutisk allians” vilket har sitt 
ursprung i den psykodynamiska traditionen. Präglade av en positiv relation och kontext 
kommer klienten och den professionella tillsammans fram till mål och utmaningar för terapin 
vilket är det som benämns som den terapeutiska alliansen. Falkenström, Granstrom och 
Holmqvist (2013) har tillsammans forskat om den terapeutiska alliansens betydelse för 
resultat av interventioner. Eftersom alliansen spelar stor roll är det också viktigt att försöka att 
arbeta för att förbättra den. För att behålla en god allians kommer forskarna fram till att den 
behöver arbetas med i varje session, speciellt om klienten har personlighetsproblem. Är en 
allians bristfällig är risken för att klientens symtom förvärras tills nästa session. På så vis är en 
sämre allians något som kan orsaka brister kring klientens terapi. Falkenström, Granstrom och 
Holmqvist (2013) menar att alliansen är en process som sker under terapins gång och verkar 
reflekterande mellan den professionellas och klientens relation. En slutsats av forskningen 
omkring den terapeutiska alliansens betydelse är dock att trots att den är väldigt viktig och 
spelar stor roll om den är god är den inte en garanti eller ett bevis på att resultatet av 
interventionen kommer att bli gynnsamt för klienten.   
 
Degner och Henriksen (2007) har forskat på den terapeutiska alliansen mellan elever och 
kontaktmän (personal) på en institution. Tesen för studien var att den terapeutiska alliansen är 
av avgörande betydelse för ett positivt utfall i behandling. Syftet med artikeln var att genom 
intervjuer studera elevers beskrivningar om kontaktmännens personliga engagemang för att 
undersöka vilka hinder och möjligheter som påverkat möjligheten att skapa en terapeutisk 
allians. Artikelns resultat visade att det är en lång tidsprocess innan en behandlingsallians 
mellan elever och kontaktmän kan äga rum. Resultatet visade också att en stor del av eleverna 
var kritiska till hur kontaktmännens personliga engagemang var gentemot eleverna, mycket på 
grund av att den administrativa delen av arbetet tog för stort fokus. Ett hinder i skapandet av 
den terapeutiska alliansen visades då eleverna berättat något i förtroende för kontaktmännen 
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vilket sedan på rutin informeras övriga i personalen. I artikeln kunde två övergripande 
faktorer anses försvåra skapandet av en terapeutisk allians; dels bristen på tillit till 
kontaktmännen men också att den höga personalomsättningen bidrar till att eleverna ofta 
tvingas byta kontaktmän (Degner & Henriksen, 2007). 
 
Menfors (2008) har i sin kvalitativa intervjustudie haft som syfte att bland annat studera om 
det skapas något i samspelet mellan klienten och den professionella som går att kalla för ett 
”psykoterapeutiskt område”. Studien undersöker relationen mellan terapeuter och ungdomar.  
De respondenter i studien som är terapeuter beskriver att det första mötet med den unge 
handlar om två saker, dels att bedöma om klienten är mottaglig för psykoterapi och dels 
försöka främja förutsättningar för en utvecklingsprocess. Respondenterna beskriver att 
motivationen hos den unge själv är en viktig del i möjlighet till förändring. Därför är en viktig 
del i psykoterapi med ungdomar att bidra till att stärka motivationen till en positiv förändring. 
Motivationen och förmågan att ta ansvar för sitt eget lidande samspelar enligt Menfors (2008) 
på så sätt att den unges förmåga att ta ansvar för sitt eget lidande påverkas av var ungdomen 
befinner sig i sin utvecklingsprocess. Eller med andra ord, mottagligheten för bearbetande 
psykoterapi har att göra med hur öppen ungdomen är inför sitt eget lidande. Larson (2006) 
påvisar att människor har ett slags inbyggt motivationssystem som främjar utveckling. Under 
rätt omständigheter kan utmaningar bidra till ökad motivation och skapa personligt 
engagemang. En viktig faktor för att människor ska känna sig motiverade att ta sig an 
utmaningar är att de känner en typ av ägandeskap kring det de gör. Det är viktigt att personen 
känner att deras handlingar är deras egna.  
 
Menfors (2008) menar att i mötet mellan den professionella och klienten är det viktigt att få 
till ett öppet klimat. För den professionella är det viktigt att finna en balans mellan att vara 
personlig utan att vara privat då det enligt ungdomarna spelar stor roll för relationens kvalité. 
Andra viktiga komponenter i det terapeutiska mötet är att det präglas av en lustfylld 
upplevelse. Att mötet genomsyras av en lust kan leda till en kreativitet och ömsesidighet som 
kan ta sig uttryck i exempelvis humor. Att samtalet präglas av humor kan beskrivas som ett 
sätt att dela känslor. Delade känslor är en annan viktig aspekt av ett terapeutiskt möte. En 
viktig slutsats som Menfors (2008) kommer fram till i sin studie är att det finns ett behov av 
en känsla att relationen mellan klienten och den professionella känns som ”på riktigt” och har 
en typ av personlig karaktär. Det verkar spela större roll för terapi med ungdomar än vid 
vuxenterapi, även om det också då är av betydelse. Detta ställer ett krav på den professionella 
att kunna applicera sin personlighet i relationen men samtidigt inte bryta de ramar som gäller 
för terapin i sig. Att genuint söka förståelse för klienten är centralt (Menfors, 2008). När man 
som professionell arbetar för att bidra till ökad motivation hos en individ är det viktigt att 
finna balans mellan att hjälpa individen att utvecklas men samtidigt inte vara för 
kontrollerande. Om en professionell agerar för kontrollerande kring en ung individs 
utvecklingsprocess finns risken att man motverkar motivationen då det som sagt är viktigt att 
den unge känner ägandeskap kring det individen gör (Larson, 2006). 

Relationens betydelse och empatins roll 
Empati är ett begrepp som används flitigt både i professionella och vetenskapliga 
sammanhang samt i vardagligt tal, trots att det finns en svårighet att finna en allmängiltig 
definition och förståelse av vad det egentligen står för. Holm (2001) problematiserar 
begreppet empati genom att visa på hur dess betydelse kan variera beroende på vem som 
tolkar det och vad den har för utgångsläge i sin tolkning. Empati är därmed ett komplext 
begrepp. Å ena sidan likställs empati i vissa sammanhang med sympati, medlidande, stöd och 
välvillighet. Å andra sidan förklaras empati i andra sammanhang kunna delas in i affektiv 
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(känslomässig) och kognitiv (intellektuell) empati vilka tillsammans utgör delar i den 
empatiska processen genom vilken en person kan möta den andre med empati. Skillnader i 
hur begreppet tolkas och återges kan ha och göra med vilka utgångspunkter man har (Holm, 
2001). Just sympati är ett begrepp som ofta blandas ihop med empati och därför är det viktigt 
att skilja dem åt. Sympati innebär att vi möter den andre människan och dennes känslor på ett 
positivt sätt. Det kan innebära att vi uppskattar dennes sätt, delar åsikter och att det helt enkelt 
finns en samstämmighet i känslor mellan två personer. Empati är ett mer värdeneutralt ord 
vilket möjliggör att kunna sätta sig in i en annans tänk, förhållningsätt och erfarenheter utan 
att det har och göra med en positiv attityd (Gordan, 1996). Enligt det psykodynamiska sättet 
att se på empati består den empatiska processen av delarna affektiv och kognitiv empati. När 
den kognitiva empatin används är det framförallt förmedvetet eller undermedvetet, då vissa 
psykiska processer aktiveras, såsom minnen och känslor, vilket hjälper oss att förstå den 
andre och dennes känslor. Därför är den kognitiva empatin viktig i samspelet med andra 
människor då våra tidigare erfarenheter kan ge oss en större förståelse för den andre. Den 
affektiva empatin, det vill säga våra känslor är viktiga då det är med deras hjälp vi kan 
prioritera bland det vi minns och har erfarenheter av, för att kunna använda oss av tidigare 
erfarenheter på ett klokt sätt som är till den andres fördel. Samspelet mellan det kognitiva och 
det affektiva sker om vart annat i ett växelspel och den empatiska upplevelsen kan beskrivas 
som en kunskap om och förståelse för en annan människas känsloläge (Holm, 2001).  

Skillnad mellan empati och sympati  
En väsentlig skillnad mellan empati och sympati i praktiken är att empati handlar om att 
förstå den andre medan sympati är att dela eller relatera till den andres erfarenheter. Dock är 
inte empati endast en kognitiv process utan sker även på ett känslomässigt plan. Det handlar 
om att kunna hantera den andres berättelse från två olika perspektiv. Dels att lyssna in 
berättelsen och försöka föreställa sig själv i erfarenheten men utan att påverkas så mycket att 
det kan misstas för ens egna erfarenheter. Dels handlar det även om en fin balans mellan att 
komma nära och hålla distans. Ruusuvuori har i sin studie (2005) kommit fram till att empati 
inom slutna institutioner ofta har varit bristfällig. Då klienterna delade med sig av sina 
erfarenheter till de professionella var det vanligt att detta inte bekräftades. Fokus uppfattades 
främst vara att lösa klienternas problem och avhjälpa dem. Detta har lett till känslan av brist 
på empati hos flera professionella då klienter i vissa möten kunde mötas av tystnad när de 
delade med sig av sina erfarenheter. Dock upplevde andra klienter att en del av de 
professionella visat en form av sympati för dem genom att de hävdar en anknytning till den 
presenterade problematiken. Det problematiska i den typen av bekräftelse är att svaret handlar 
om den professionella, om hur denne förstår klientens problematik genom att kunna känna 
igen sig i den. Ruusuvuori (2005) presenterar i sin slutsats en modell över hur professionella 
genom olika steg, kan visa empati i praktiken inom slutna institutioner utan att gå över till att 
visa sympati. Första steget handlar om att den professionella försöker skapa en anknytning till 
klienten som exempelvis uppstår genom att klienten berättar om sina erfarenheter. Vidare 
bekräftar den professionella klienten och dennes berättelse. Den professionella behöver lyfta 
att erfarenheten delas med andra men att den trots det är klientens egna unika erfarenhet. 
Därefter behöver den professionella lyfta klientens erfarenheter och bemöta dem som möjliga 
och relevanta för behandling. Den professionella behöver be klienten att berätta mer och 
sedan presentera olika möjliga konsekvenser för klienten. Detta bidrar till att klientens 
berättelse bekräftas och att den professionellas kunskaper kring problematiken och förståelsen 
för den presenteras. Ofta är det i det sista steget som den professionella brister i empati och 
istället relaterar till problematiken och på så vis utövar något som forskarna kallar för 
handlande sympati, vilket inte uppskattas av klienter. Det är alltså en viktig skillnad mellan 
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empati och sympati i praktiken vilken spelar roll för relationen mellan den professionella och 
klienten (Ruusuvuori, 2005).  

Stigma – i missbrukets och kriminalitetens gestalt  
Stigma betyder på dess ursprungsspråk grekiska, märke. Ett stigma innebär att vara märkt 
eller ha ett kännetecknande som finns hos den själv och några andra, vilka blir en grupp. Det 
problematiska med stigma är att det också är kopplat till skam. En individ eller grupp med 
stigma kan ofta möta respektlöshet, kränkningar och andra nedlåtande bemötanden av sin 
omgivning. Det som ligger till grund för detta stigma kan vara etnicitet, religion, kroppslig 
missbildning eller ens personliga karaktär. Den sistnämnda typen av stigma handlar om att 
omgivningen ser på individen eller gruppen såsom viljesvag, opålitlig eller ohederlig (Starrin, 
2013).	Individen som är stigmatiserad upplevs i andras ögon inte som ”normal”. Tre typer av 
stigma kan urskiljas vilket kan påvisas utifrån kategoritillhörighet, karaktär och kropp. Med 
kategoritillhörighet avses exempelvis ras, religion och nation. Med kropp innefattas individer 
med främst missbildningar medan karaktär innefattar individer som till exempel har 
alkoholism, bristande hederlighet, har begått brott eller är arbetslösa (Persson, 2012). Att ha 
blivit dömd till ett straff efter brott och avtjänat tid inom anstalt kan som nämnts vara något 
som leder till stigma. För dessa individer är stigmat något som kommer att förmedlas till dem, 
det blir även något de får lära sig om tillsammans med andra som har samma situation. Att ha 
ett stigma gemensamt med en grupp individer kan orsaka ambivalens då man nödvändigtvis 
inte känner samhörighet till övriga gruppen. Det är i relation till den övriga stigmatiserade 
gruppen som en individs ”moraliska karaktär” kan behandlas (Goffman, 2014). 	

Forskning om stigmatisering 
Forskare har tidigare studerat hur stigma påverkar de personer som tillhör en stigmatiserad 
grupp. “The labeling theory” försöker förklara hur stigma och kategorisering verkar cirkulärt. 
När en person blir märkt och kategoriserad av den sociala omgivningen påverkar det dennes 
bild av sig själv och således även dennes beteende så att beteendet och sättet individen är på 
stämmer överens med de fördomar som hör kategorin till. På så vis bekräftas kategoriseringen 
och upprätthålls. Trots att modellen är simpel och saknar detaljerad förklaring finns det gott 
om empiriska studier som bekräftar teorin. Enligt teorin så spelar det roll vilka förväntningar 
en individ har på diskrimineringen och stigmatiseringen, det spelar roll för vilka strategier 
som utvecklas för att hantera det (Edwards & Mottarella, 2015). Att bli en del av en 
stigmatiserad grupp påverkar individer olika. En konsekvens av stigmatiseringen kan bli att 
individen börjar införliva de sociala stereotyper som kommer med stigmat, vilket i sin tur 
leder till en förändrad identitet samt negativ syn på sig själv. Ett sätt att hantera 
stigmatiseringen och det negativa det medför är att anta olika strategier såsom våldsamt 
beteende och att förstärka det normbrytande beteendet. Att uppfatta ett stigma gentemot en 
själv är det första steget i processen av hur det påverkar en individs beteende (Moore, Stuewig 
& Tangney, 2015). Två vanliga strategier för att hantera stigmat är att antingen försöka dölja 
sitt stigma för att inte utsättas för ännu mer stigmatisering. Ett annat sätt är att istället vara 
väldigt öppen med det. Att försöka dölja stigmat kan leda till ökad känsla av stress medan att 
vara öppen kan lätta på den upplevelsen men samtidigt finns risken att möta förakt från 
samhället då stigmat träder fram (Edwards & Mottarella, 2015). 
 
Arbetets betydelse – att bryta stigmatisering med hjälp av ett arbete 
Lutman, Lynch och Monk-Turner (2015) har i sin studie kommit fram till att individer som 
söker hjälp för sitt missbruk riskerar att bli stigmatiserade vilket skapar svårigheter att komma 
tillbaka ut i arbetslivet igen. Många individer som söker hjälp för sitt missbruk hoppas på att 
efter behandlingen kunna bli en del av samhället igen men istället upplever de sig ännu mer 
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stigmatiserade än innan behandlingen. Det är svårt att komma ut i arbetslivet då det inte är 
enkelt att en finna anställning för de som har eller har haft ett missbruk eller begått brott. 
Detta blir som ett förlängt straff ute i samhället då de inte mottas och tillåts bli en del av det. 
Forskarna har genom sin studie även kunnat dra slutsatsen att de allra flesta frigivna vill 
komma ut i arbete och “få göra gott” och ge tillbaka till samhället. De vill helt enkelt kunna 
börja om och få “en andra chans”. Att få möjlighet till jobb och på så vis en fot in tillbaka i 
samhället är ett sätt för individen att rehabiliteras och så småningom bli av med sitt stigma 
och få förbättrade levnadsvillkor (Lutman, Lynch & Monk-Turner, 2015). Att övervinna ett 
stigma är en viktig del i processen av en lyckad återintegrering i samhället. Ett sätt att lyckas 
med det är att komma in i arbetslivet (Edwards & Mottarella, 2015).  

Makt och dess betydelse i relationer 
Olika personer har genom tiderna haft olika sätt att se på makt. Foucault (2002) har fokuserat 
mycket på makt i relation till könet och sexualiteten, men har även fört en diskussion om 
makten som ett juridiskt mönster. Tanken med makten som ett juridiskt mönster förklaras 
handla om de lagar och regler som upprättas. Deras syfte och existens handlar om att skapa 
lydnad. Således handlar all makt, enligt Foucault om olika sätt att härska och förtrycka för att 
åstadkomma lydnad. För att förklara hur samhället är uppbyggt kring makt som skapar 
förtryck problematiserar Foucault maktens sätt att komma till uttryck. För att makten ska 
upprätthållas måste den maskera en del av sig själv, till exempel som en rättsprincip. Genom 
en rättsprincip har makt kunnat upprätthållas genom att lagar har skapats för att en vilja ska 
ske samt att straff tilldelas den som bryter mot viljan, vilken är lagen. I västvärldens 
samhällen har maktutövning skett i en rättslig form ända sedan medeltiden menar Foucault. 
Makt utifrån ett juridiskt mönster är inte det enda sättet att förstå hur kontroll utövas. Foucault 
förklarar även hur andra mekanismer i samhället, vilka inte är rättsliga och juridiska även 
genomsyrar maktmetoder. Det handlar snarare om teknik än rättsbegrepp, normalisering 
istället för lagar och att kontrollera istället för att bestraffa. Så även om den juridiska makten 
är det sätt på vilket vi oftast ser på makt så finns det fler andra avgörande mekanismer som 
spelar roll för hur makt upprättas och upprätthålls. För att reda ut begreppet makt är det 
nödvändigt att förtydliga vad det inte är. Det är inte en institution, det är inte heller en viss 
struktur eller en förmåga hos en enskild eller en grupp. Istället är det något som kan förklaras 
som “en sammansatt strategisk situation i ett givet samhälle”. Utifrån det sättet att se på eller 
förklara makt kan ett antal påståenden lyftas fram. Det ena är att makt inte är något som kan 
fråntas eller delas då det utövas från alla möjliga håll i ett växelspel av relationer. Ett annat 
sådant påstående är att maktrelationer är inneboende i olika typer av relationer, såsom 
bekantskapsrelationer och sexuella relationer. Foucault påstår även att makten kommer 
underifrån. Med det menas att makt finns i alla samhällsskikt och de styrkeförhållanden som 
finns i familjer och små grupper i samhället skapar möjlighet för splittring som kan spridas 
genom hela “samhällskroppen”. En analys av maktmekanismer gör sig därför bäst inom 
ramen för styrkeförhållanden då det tillåter ett tänk som sträcker sig längre än det som endast 
handlar om lagens suveränitet (Foucault, 2002).  

Makt och empowerment 
Det finns en tydlig koppling i relationen mellan makt och empowerment i det sociala arbetet. 
Liksom makt, är också begreppet empowerment ett diffust och tvetydligt begrepp. Begreppet 
har sitt ursprung i begreppet power som inbegriper orden makt, styrka och kraft som kan ses 
som något som alla individer önskar. Att få kontroll och makt över sitt eget liv, att känna att 
man har något att säga till om leder till en känsla av styrka och kraft. Empowerment kopplas 
också till vardagens företeelser såsom socialt stöd, delaktighet, egenkontroll, självstyre och 
samarbete (Askheim & Starrin, 2007). Empowerment innebär att individer eller grupper som 
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är i en maktlös situation ska uppnå styrka som ska verka för att ge dem kraft att komma ur 
den maktlösa situationen de befinner sig i. En sådan mobilisering ska verka för att ge dem 
mer inflytande över sina egna liv och motarbeta det som håller individen eller gruppen nere 
och används oftast i samband med grupper som anses svaga i samhället, exempelvis 
drogmissbrukare. I det sociala arbetet har empowerment blivit alltmer inriktat på den egna 
individen och de blockeringar som hindrar den, istället för fokus på samhällsstrukturer. Det 
centrala i det sociala arbetet är att möta individen där denne befinner sig och att ge hjälp till 
självhjälp (Askheim, 2007). Billinger (2009) menar att för den som har ett missbruk är 
motivationen hos individen central för att kunna skapa en förändring i livsstilen. 
 
Den gemensamma grundsynen på människan inom empowerment-tänkandet är att individen 
ses som aktiv och handlande och som vill sitt eget bästa, om inte hinder finns i vägen som 
hindrar individen från det. Som professionell är syftet att medvetandegöra individens situation 
och vad som kan göras för att förbättra situationen i positiv riktning vilket ska ske genom att 
den professionella för en dialog med individen. Den professionella bör i dialogen använda sin 
kompetens för att stödja individen i att fundera kring alternativa resultat och konsekvenser av 
handlandet (Askheim, 2007). Foucault har inspirerat till den nuvarande så kallade liberala 
styrningsstrategin inom empowerment-tänkandet för det sociala arbetet. Med en liberal 
styrningsstrategi menas på samma sätt att individen har en inneboende kraft att göra 
självständiga val men som i många fall inte är förverkligande hos många klienter. I det sociala 
arbetet med empowerment som styrning handlar det om att försöka väcka den inneboende 
kraft hos individer och ta fram individernas ”sanna jag”. Detta görs genom att finna de hinder 
som förhindrar en utveckling av individen som exempelvis sociala avvikelser eller 
drogmissbruk. Målsättningen blir alltså att frigöra individerna från detta (Askheim, 2007). 
Svårigheten med att finna balansgången i maktrelationen mellan professionella och klient 
visas tydligt i välfärdstjänster såsom socialtjänsten. Där finns krav på kostnadseffektivitet i 
arbetet som alltjämt följs av kritiskt granskande av tjänsterna från både politiker, media och 
från klienterna själva. Kritiken riktas mot att klienter inte behandlas med respekt samt att de 
inte ser till deras egna resurser. Empowerment och brukarmedverkan ses därför som ett svar 
på den kritik som riktas till välfärdstjänster. Rønning (2007) menar att det finns en 
maktskillnad mellan klienter och de professionella och att empowerment handlar om att 
överföra makt från professionell till klient. Den professionellas uppgifter är att dels bidra till 
ökad självständighet hos klienterna samtidigt som de i vissa fall måste kontrollera dem vilket 
gör de då får ett dubbelt förhållande till klienterna.  

Makt i praktiken – med Foucaults synsätt som utgångspunkt 
Schreiber, Stein och Pütz (2016) har i sin studie om brottsprevention i tyska skolor använt sig 
av Foucaults sätt att se på makt. Genom att anta Foucaults sätt att se på makt som en analytisk 
utgångspunkt vill författarna kritiskt granska hur brottsprevention i tyska skolor utformats. En 
logisk omfattning av preventionsinsatser blir då att genomsyra, först hela skolsystemet, 
grannskapet och sen även vardagslivet för dem som berörs av interventionen. Enligt forskarna 
är brottsprevention är ett sätt för samhället att utöva makt och att göra det genom att reglera 
hur komponenter i samhället kan verka gentemot varandra. Genom att lyckas upprätta 
mekanismer eller faktorer hos befolkningen som skapar självkontroll och förhindrar oönskat 
beteende så påverkar samhället befolkningen till dess fördel vilket är en form av 
maktutövande. Den ena brottspreventionens utgångspunkt är att verka genom empowerment, 
men att de kommit fram till att brottspreventionen i skolan inte endast har positiva effekter på 
ungdomarna som berörs av interventionen. ”Empowermentförklädet” bidrar till att uppfostra 
de unga och civilisera dem så som tyska samhället vill ha dem. Brottspreventionen blir 
således en maktutövning, dock inte i en traditionell mening utan i en ny form som kan förstås 
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genom Foucault som hävdar att makten inte kan ges eller fråntas utan sker i ett växelspel 
mellan individer (Schreiber, Stein & Pütz, 2016).  

Metodbeskrivning och överväganden  
	
Följande del berör studiens tillvägagångssätt. Inledningsvis kommer vi beskriva vald metod 
för hela studien samt hur vi inhämtat tidigare forskning och litteratur som ligger till grund för 
studiens teoretiska ram. Sedan kommer urvalsprocessen av respondenter att presenteras följt 
av presentation av hur intervjuguiden upprättats. Därefter kommer ett stycke att redovisa hur 
insamlad data har bearbetats samt analyserats. Slutligen kommer studiens reliabilitet, validitet 
och generaliserbarhet att diskuteras samt en diskussion kring etiska överväganden och metod.  

Val av metod 
Syftet med studien är att fånga respondenternas upplevelser av möjlighet till stöd för unga 
vuxna lagöverträdare med missbruksproblematik efter dom eller frigivning. För att kunna 
fånga respondenternas upplevelser av möjlighet till stöd har en kvalitativ ansats legat till 
grund för studien i form av kvalitativa intervjuer av semistrukturerad form. Kvale och 
Brinkmann (2009) beskriver att syftet med att genomföra kvalitativa intervjuer är att söka 
förståelse för omvärlden och dess fenomen genom att anta respondenters subjektiva 
upplevelser och uppfattningar. Kvalitativa intervjuer är en relevant insamlingsmetod när 
syftet är att försöka finna det meningsfulla och utveckla meningar utifrån respondentens 
erfarenheter (Kvale & Brinkmann, 2009) I en semistrukturerad intervju utgår forskaren från 
på förhand bestämda teman, exempelvis genom en intervjuguide. Samtidigt ger en 
semistrukturerad intervju respondenterna utrymme att utforma svaren på ett friare sätt 
(Bryman, 2011). Den kvalitativa ansatsen anses vara den bäst lämpade undersökningsmetoden 
för föreliggande studie då studien syftar till att fånga respondenternas utsagor om upplevelser 
och uppfattningar om möjligheter till stöd till målgruppen. Som utgångspunkt för intervjuerna 
har en intervjuguide utformats utifrån temana relationens betydelse, stigma och makt. 
Frågeställningarna som de semistrukturerade kvalitativa intervjuerna syftar till att besvara är: 
hur unga lagöverträdare med missbruksproblematik, socialarbetare samt frivården upplever 
möjlighet till stöd för unga vuxna lagöverträdare med missbruksproblematik efter dom eller 
frigivning, om respondenternas uppfattning om frågan om möjlighet till stöd för unga 
lagöverträdare med missbruk skiljer sig samt respondenternas på syn på 
utvecklingsmöjligheter gällande att ge eller få stöd.  

Informationssökning och litteraturgenomgång 
För studien har litteratur och forskning sökts i syfte att få en bild av den befintliga kunskap 
som finns på området. Vi har läst böcker och samlat stor del av våra teorier från just litteratur. 
För studien har således en narrativ litteraturgenomgång genomförts. Bryman (2011) benämner 
en narrativ litteraturgenomgång som en lämplig metod för kvalitativt inriktade forskare 
eftersom det medför en flexibilitet gällande gränserna för studien och dess process. En 
litteraturgenomgång syftar till att specificera vad det redan finns för information om ett visst 
ämne. En litteraturgenomgång bör först ske genom att noga gå igenom befintliga böcker, 
tidskrifter och rapporter för forskningsområdet. Efter att ha funnit information och utifrån 
detta funnit nyckelbegrepp kan nästa steg i en litteraturgenomgång vara att genom 
elektroniska databaser söka information kring vad som studerats tidigare genom redan 
publicerade verk (Bryman, 2011). Fokus vid genomgång av litteratur som kunde vara aktuell 
för studiens forskningsområde har handlat om relationens betydelse vid stödjande insatser, 
stigma och makt.  
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Ytterligare litteratur i form av vetenskapliga artiklar har sökts genom en elektronisk sökning i 
Örebro universitets databas Summon. Vi har även genomfört elektroniska litteratursökningar 
genom databasen Primo vilken ersatt Summon under tiden för sökningarna. Databasen Primo 
är även den genom Örebro universitet. Litteratursökningen har skett med hjälp av adekvata 
sökord som inspirerats från genomgången av första litteraturen. Sökord som använts i olika 
konstelationer genom sökningarna är: young adulthood, unga vuxna, offenders, 
lagöverträdare, crime, abusers, missbruk, stigma, power, makt, foucault, realtionship, 
relation, client, klient, professional och professionell. Sökningen hade inklusions och 
exklusionskriterier att endas visa vetenskapligt granskade texter och de som finns i fulltext.  
 
Sökmotorn Google har också används för att finna viss information, exempelvis hittade vi 
regeringens utredning ”Bättre insatser vid missbruk och beroende” (SOU 2011:35) genom en 
sökning på Google. Något som är viktigt att ha i beaktande vid litteratursökning på både fria 
internet men även i elektroniska databaser är att trots fördelen med den fria tillgängligheten 
förhålla sig kritisk till den information som man kommer över. Med stora mängder 
information kan det vara svårt att skilja på tillförlitliga och mindre förlitliga källor. Det gör 
det viktigt att alltid förhålla sig kritiskt till de webbplatser man som författare väljer att hämta 
information ifrån (Bryman, 2011).  

Konstruktion av intervjuguide 
För att få kunskap om respondenternas upplevelse av stöd till gruppen unga vuxna 
lagöverträdare med missbruk är den valda metoden kvalitativa intervjuer av semistrukturerad 
form. Avsikten med att genomföra kvalitativa intervjuer är att söka förståelse för omvärlden 
och dess fenomen genom att anta respondentens perspektiv. Syftet med en kvalitativ intervju 
är att försöka nå det meningsfulla och utveckla meningar utifrån respondentens erfarenheter 
(Kvale & Brinkmann, 2009). En avgörande skillnad mellan strukturerade intervjuer och 
kvalitativa intervjuer är vad man avser att få ut av intervjun. I en strukturerad intervju finns 
det en tydlig frågeställning vilken ska undersökas och besvaras. Metoden är strukturerad i 
avsikt att öka studiens reliabilitet och validitet. I den kvalitativa intervjun läggs istället fokus 
på det generella där respondenternas erfarenheter och tankar kan få träda fram (Bryman, 
2011). Därför är den kvalitativa intervjun bäst lämpad för föreliggande studie då det är 
upplevelser och erfarenheter vi avser undersöka.  
 
I föreliggande studie har vi använt oss av semistrukturerade intervjuer. Utmärkande för en 
semistrukturerad intervju är att intervjuguiden delas upp efter de teman som ska behandlas. 
Intervjuguiden är på så sätt en hjälp för forskaren att hålla en röd tråd genom intervjun 
samtidigt som det finns det finns utrymme för flexibilitet att ta frågorna i den ordning som 
känns bäst utifrån hur samtalet mellan forskare och respondent utformas (Bryman, 2011). Då 
vi har mött två olika grupper av respondenter, dels gruppen unga vuxna lagöverträdare med 
missbruksproblematik, dels professionella från både frivården och socialtjänsten har två 
intervjuguider upprättats. I intervjuguiden till de professionella (se bilaga 2A) har teman satts 
upp för intervjun efter de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för studien. De 
teman som valts är relationens betydelse, makt och stigma som kommer från teori och tidigare 
forskning (se till exempel Røkenes & Hanssen, 2007; Foucault, 2002; Goffman, 2014). För att 
skapa förutsättningar för ett bra samtal med respondenterna har vi även förutom de olika 
temana formulerat ett antal inledande samt avslutande frågor. Enligt Bryman (2011) kan 
intervjun struktureras genom att använda sig utav inledande frågor, mellanliggande frågor 
som berör studiens tema samt avslutande frågor. I intervjuguiden som upprättats för mötet 
med de unga vuxna lagöverträdarna med missbruksproblematik (se bilaga 2B) har samma 
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teman som till de professionella upprättats, dock finns två ytterligare teman i guiden. Dessa 
teman är ”kontakt med frivården” och kontakt med socialtjänst” för att i analysen kunna skilja 
på deras erfarenheter av de olika myndigheterna samt för att underlätta en jämförelse. 
Grunden för intervjuguiderna är alltså detsamma, de har alla inledande frågor, frågor som 
berör de teoretiska utgångspunkterna samt avslutande frågor och för att hålla samma röda tråd 
genom de olika intervjuguiderna har vi försökt spegla de flesta frågorna.  

Urval av respondenter 
Ett målinriktat urval har gjorts för att besvara syftet och frågeställningarna samt för att tidigt i 
processen kunna få bekräftat deltagande. Tidsramen för hela uppsatsen har även spelat roll vid 
val av tillvägagångsätt för urval av respondenter. Det har varit betydelsefullt att komma igång 
snabbt och att tidigt försöka boka in intervjuer att genomföra. Totalt har nio respondenter 
valts ut, tre socialarbetare, tre frivårdsinspektörer och tre lagöverträdare, med 
missbruksproblematik som är mellan 21-25 år. Bryman (2011) beskriver målinriktat urval 
som en vanlig urvalsteknik vid intervjuer i kvalitativ forskning. Ett målinriktat urval innebär 
att urvalet av intervjupersoner görs efter vilka intervjupersoner som är relevanta med 
beaktande till forskningsfrågorna och studiens problemformulering.  
 
För att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar är det aktuellt med respondenter som 
representerar tre olika grupper, socialarbetare, frivårdsinspektörer samt unga vuxna 
lagöverträdare med missbruksproblematik (21-25 år), för att kunna få fram de olika 
perspektiven och erfarenheterna som gör det möjligt med en jämförelse. Vi formulerade syftet 
och frågeställningar innan vi började söka efter respondenter och detta ledde till att vi då 
valde att söka efter respondenter som vi anser har möjlighet att bidra till att besvara våra 
forskningsfrågor. Bryman (2011) beskriver att det urval av respondenter som görs strategisk 
är ett målinriktat urval. Utmärkande för målinriktat urval är att de avser att undersöka olika 
typer av sociala företeelser och eftersom att respondenterna är utvalda just på grund av deras 
relevans för studiens syfte är resultatet som kommer från dem inte möjligt att generalisera till 
en hel population (Bryman, 2011).  
 
För att komma i kontakt med respondenter från frivården mailade vi ut en förfrågan till 16 av 
de 34 frivårdskontoren i Sverige. Vi fick positiv respons och kunde boka in intervjuer med 
respondenter från olika delar av Sverige. Sammanlagt genomfördes tre stycken intervjuer med 
respondenter från frivården. För att få respondenter från gruppen unga vuxna lagöverträdare 
med missbruk kontaktades en av dem direkt då en kontakt redan var etablerad. De andra två 
respondenterna från målgruppen ställde upp efter att ha kontaktats genom de olika boenden de 
befinner sig på. Respondenter från gruppen socialarbetare kontaktades på ungefär samma sätt 
som gruppen unga vuxna lagöverträdare med missbruk. En kontaktades även där direkt då det 
fanns en etablerad kontakt. De andra två kontaktades genom en etablerad kontakt som skapats 
hos en av oss under VFU-terminen på socialtjänsten. Informationsbrev (se bilaga 1A & bilaga 
1B) skickades ut till alla respondenter förutom de två som kontaktades direkt. De två fick 
istället information över telefon och när vi skulle genomföra intervjun fick de ta del av samma 
skriftliga informationsbrev som de andra respondenterna. Inledningsvis upplevdes det 
utmanande att få tag på respondenter som ville delta. Dels var tidsbrist hos respondenterna ett 
hinder och motivation, hos framförallt gruppen unga vuxna lagöverträdare med missbruk. 
Men ett par veckor in i processen fick vi snabbt alla respondenter med och kunde i god tid 
genomföra samtliga intervjuer. Mer om genomförandet av intervjuerna finns under rubriken 
”Genomförande av intervjuer” samt vidare redogörelse av varje deltagare återfinns under 
rubriken ”Presentation av respondenter” under studiens resultat och analys-del.  
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Genomförande av intervjuer  
Då föreliggande syfte och frågeställningar kräver respondenter från olika grupper har två 
intervjuguider upprättats (se bilaga 2A & bilaga 2B). En intervjuguide användes till 
intervjuerna med de professionella och den andra användes till intervjuerna med målgruppen. 
Vi genomförde en test-intervju utifrån intervjuguiden som riktades till de professionella, med 
varandra för att kunna finslipa den samt upptäcka brister. Efter test-intervjun ändrade vi en 
del och kom även fram till att intervjuguiden är lämplig för en semistrukturerad intervju då 
den ger utrymme för flexibilitet. På grund av brist på respondenter av studiens målgrupp 
(unga vuxna lagöverträdare med missbruksproblematik) genomfördes ingen pilotintervju 
kring den intervjuguiden. Däremot genomfördes den första intervjun med en respondent från 
målgruppen tidigare än de andra för att på så vis kunna identifiera brister i intervjuguiden att 
åtgärda till resterande intervjuer. Dock genomfördes ingen ändring i intervjuguiden efter 
första intervjun. När det väl var dags att genomföra intervjuerna stämde vi av 
informationsbrevet och upprepade studiens syfte, att deltagandet är frivilligt, de är och förblir 
anonyma samt att intervjun inte har något annat syfte än att besvara studiens frågeställningar. 
Vi fick muntligt samtycke till deltagande från samtliga och alla respondenter utom en gav 
samtycke till att vi spelade in intervjun. Innan vi avslutade intervjun fick respondenterna 
möjlighet att lämna kommentar eller ställa frågor kring intervjun, på inspelningen eller efter. 
Vi har åtagit oss att skicka uppsatsen efter publicering till respondenterna så att de, om de vill, 
kan få ta del av den.  
 
Sju stycken av de nio intervjuerna skedde i ett möte mellan oss och respondenterna ansikte 
mot ansikte, på en plats som valts av respondenterna. De andra två skedde över telefon då de 
arbetar på en ort vi inte hade möjlighet att besöka. Bryman (2011) för en diskussion gällande 
skillnader i resultat från intervjuer som sker över telefon gentemot de som sker ansikte mot 
ansikte och poängterar att det inte uppstår märkbara skillnader. En fördel med 
telefonintervjuer är att det just är bekvämt och kan vara effektivt. I vårt fall stämmer de båda 
exemplen in, vi hade inte möjlighet att resa så långt som det krävdes för att träffa 
respondenterna ansikte mot ansikte och det var tidseffektivt att kunna genomföra intervjun 
över telefon, på så vis fick vi även en geografisk spridning av våra respondenter. Nackdelar 
med intervjuer på telefon vad gäller kvalitativ forskning är att det kan uppstå hinder med 
teknologin och det är problematiskt vid en längre intervju, som kvalitativa intervjuer ofta är. 
En annan nackdel är att forskaren går miste om respondentens kroppsspråk och minspel som 
kan visa om respondenten upplever obehag eller förvirring med mera (Bryman, 2011). 
Fördelen med de intervjuer som skedde ansikte mot ansikte var således en möjlighet att även 
lyssna på respondentens kroppsspråk och minspel, men annars värderas materialet lika. Totalt 
genomfördes 9 intervjuer som tog mellan 40-60 minuter, beroende på hur utförligt 
respondenten svarade på varje fråga samt vilka följdfrågor som ställdes. 
 
Efter varje intervju satte vi oss direkt ner och genomförde transkribering. Förutom i det fall då 
inspelning inte godkändes, då skrev vi istället ner en sammanfattning. Fördelar med att kunna 
spela in intervjun är möjligheten att verkligen kunna fokusera både på vad som sägs men även 
hur det sägs, reflektera kring det och ställa följdfrågor. Detta görs bäst utan att behöva 
fokusera på att även anteckna under intervjun för att senare kunna komma ihåg. Dock finns 
det även möjliga fördelar med att inte använda sig utav inspelning då det kan skapa ett 
tryggare klimat för respondenter som kan tänkas ge mer intressant svar än om den blir 
inspelad (Bryman, 2011). Åtta intervjuer transkriberades i sin helhet och en intervju beskrevs 
i en sammanfattning, totalt är det utskrivna materialet 91 sidor.  
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Bearbetning av data och analysmetod  
För att underlätta vidare arbete med intervjuerna spelades åtta av de nio intervjuerna in och 
följdes av en transkribering. Vid en intervju gavs inte godkännande till inspelning vilket ledde 
till att en sammanfattning av vad som sades i intervjun istället gjordes. Bryman (2011) 
betonar att det finns många fördelar med inspelning och transkribering av intervjuer; bland 
annat att kan analysen göras mer noggrant och intervjupersonens svar kan granskas flera 
gånger. Efter att materialet transkriberats lästes samtligt material igenom med syfte att få en 
överblick över materialet innan en kvalitativ dataanalys genomfördes. Den kvalitativa 
dataanalysen som använts i föreliggande studie är analysmetoden kategorisering och tolkning 
inom ramen för förutbestämda teman. Att använda sig av analysmetoden kategorisering 
innebär att empirimaterialet kategoriseras och kodas utefter kategorier och att skillnader och 
likheter i materialet struktureras upp genom analys. Tolkning innebär vidare att forskaren ser 
texten i ett sammanhang, exempelvis genom att analysera utifrån teorier (Fejes & Thornberg, 
2015). Inledningsvis sattes rubriker upp utifrån relevanta teman som skapats utifrån 
frågeställningarna, teorierna och begreppen samt utifrån empirin. Därefter sorterade vi och 
plockade ut delar av empirin utifrån dess relevans för varje tema vilka låg till grund för 
fortsatt konstruktion av resultat och analys. I föreliggande studie har den kvalitativa analysen 
inriktats på att finna respondenternas subjektiva upplevelser och utsagor, för att kunna hitta 
jämförelser mellan dem vilket gör tolkning i kombination med meningskategorisering till 
lämpliga analysmetoder. De teman som analysen utgår ifrån är: relationens betydelse för 
upplevelsen av stöd, betydelsen av individens egen motivation för förändring, missbruk och 
kriminalitet som stigma, makt i relationen mellan professionell och klient och stöd genom 
samverkan – möjligheternas möjlighet eller ett fall mellan stolarna?  

Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 
I föreliggande studie har kriterierna reliabilitet, validitet och generaliserbarhet i största 
möjliga mån tagits i beaktande. Bryman (2011) skriver att reliabilitet, validitet och 
generaliserbarhet används för att bedöma kvaliteten av en studie och är centrala kriterier för 
både kvantitativt och kvalitativt inriktade studier. I en kvalitativt inriktad studie kan två 
grundläggande kriterier, äkthet och tillförlitlighet, användas för att bedöma kvalitén som ska 
motsvara reliabiliteten och validiteten inom kvantitativt inriktade studier. Med äkthet menas 
exempelvis att studien ska ge en rättvis bild av den grupp som studerats, av deras åsikter och 
uppfattningar (Bryman, 2011). Äktheten har i studien hanterats genom att respondenternas 
egna ord och uppfattningar utifrån deras verklighet använts utan att något har förvrängts på 
något sätt.  
 
Reliabiliteten är också ett kriterium som tagits hänsyn till. Bryman (2011) benämner att 
kvalitativa studiers pålitlighet jämförs med reliabilitet vilket bedöms beroende av forskares 
beskrivning av forskningsprocessen. Reliabiliteten i föreliggande studie har beaktats genom 
att forskningsprocessen beskrivits så utförligt som möjligt både sett till 
problemformuleringen, val av undersökningspersoner och transkribering av intervjuer. 
Intervjuguiden är utformad med utgångspunkt ur studiens teoretiska begrepp vilket bidrar till 
studiens reliabilitet. Åtta av nio intervjuer spelades in och transkriberades vilket förhindrade 
att intervjupersonernas utsagor inte riskerade att förvrängas i resultatet och analysen. En 
ytterligare aspekt som förstärker studiens reliabilitet eller pålitlighet är att transkriberingen av 
intervjuerna också möjliggör att andra kan ta del av empirimaterialet. För studien har 
semistrukturerade intervjuer vilket stärker reliabiliteten då tillvägagångssättet är detsamma i 
samtliga intervjuer. Med en tydlig intervjuguide kan det antas att forskarens subjektiva 
uppfattningar i den mån det är möjligt minimeras eftersom frågeställningarna formulerats på 
förhand. Syftet med intervjuguider är att minimera risken för forskare att vid 
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intervjuförfarandet styra intervjupersonens svar och istället låta intervjupersonernas egna 
uppfattningar och upplevelser framgå (Bryman, 2011). Intervjuguiden i föreliggande studie 
innebär att samma frågor har ställts till alla respondenter inom målgruppen respektive 
professionella vilket också bidrar till tillförlitligheten hos studien. 
 
Validiteten har i denna studie tagits i beaktande. Bryman (2011) menar att motsvarigheten till 
intern validitet är tillförlitlighet vilket för en kvalitativt inriktad studie innebär att den sociala 
verkligheten för studien ska tydliggöras för att kunna bedömas gällande den interna 
validiteten. Studien lever upp till den interna validiteten på så sätt att syftet med 
intervjuguiden formulerats för att kunna besvara studiens syfte- och frågeställningar vilket 
bidrar till att den insamlade empirin samstämmer med vad som skulle samlas in utifrån 
studiens syfte. Utgångspunkten för intervjuguiden härstammar också från den teoretiska 
ramen vilket också kan bidra till att stärka studiens trovärdighet och interna validitet. Bryman 
(2011) beskriver att motsvarigheten till extern validitet benämns som överförbarhet i 
kvalitativa studier. Med överförbarhet menas att studiens kvalité bedöms med hänsyn till hur 
studiens beskrivningar om detaljer i det kontextuella sammanhanget vilket kan avgöra 
möjligheten att föra över resultatet från föreliggande studie till ett annat kontextuellt 
sammanhang. I studien har hänsyn tagits till den externa validiteten vid valet av 
intervjupersoner då ett målstyrt urval har gjorts vilket innebär att vi, utifrån studiens syfte och 
frågeställning, valde att söka respondenter som kunde besvara studiens forskningsfrågor. Vi 
valde att genomföra nio kvalitativa intervjuer; tre socialarbetare, tre från frivården och tre från 
målgruppen, för att kunna få en bredd av empiri.  
 
Gällande generaliserbarheten kommer denna kvalitativa studies resultat kunna bidra till en 
analytisk generaliseringsbarhet men inte vara statistiskt representativt för en hel population. 
På grund av att ett målstyrt urval har gjorts kommer resultatet inte vara representativt för en 
hel population. Däremot kan studien bidra till en analytisk generalisering då studiens 
tillvägagångssätt och empiriska material har beskrivits väl och omfattande. Detta kan bidra till 
att andra sammanhang kan tillgodose sig föreliggande studies resultat. Exempelvis skulle 
socialtjänsten eller andra myndigheter som arbetar med unga vuxna lagöverträdare med 
missbruk kunna ha nytta av studien. Kvale och Brinkmann (2009) beskriver att en analytisk 
generalisering kan göras vid en kvalitativ intervjuundersökning. En analytisk generalisering är 
beroende av hur väl studien och dess teorier har beskrivits och hur väl forskaren har 
argumenterat för möjligheten att kunna överföra studiens resultat till exempelvis andra 
kontextuella sammanhang och undersökningspersoner.  

Etiska överväganden  
Med intervjuer kommer ett behov av ta hänsyn till flera etiska aspekter. Kunskap som 
kommer ur en kvalitativ intervju blir präglad av den sociala relation som uppstår mellan 
intervjuaren och respondenten. Det ställer krav på intervjuaren att skapa en miljö där 
respondenten känner sig trygg nog att prata om privata erfarenheter som kommer att användas 
i forskningssyfte. Detta gör det viktigt att som forskare finna balans mellan sitt intresse för att 
komma åt kunskap genom respondenten men samtidigt ha respekt för dennes integritet (Kvale 
& Brinkmann, 2009). Enligt Vetenskapsrådets etiska riktlinjer så finns det fyra huvudsakliga 
krav att ta hänsyn till vid humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Dessa fyra är 
informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet 
(Vetenskapsrådet, 2010). Nedan följer en redogörelse för hur vi har förhållit oss till de etiska 
kraven:   
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Informationskravet handlar om att den som deltar i studien ska få information om studiens 
syfte och hur dennes medverkan spelar roll. Det ska tydligt framgå att deltagandet alltid är 
frivilligt och kan dras tillbaka när som (Vetenskapsrådet, 2010). När vi kontaktade 
respondenter via mail så bifogade vi ett informationsbrev till samtliga (se bilaga 1A och 1B) 
där det tydligt framgår vad syftet med studien är, vilka teoretiska utgångspunkter som studien 
kommer att analyseras utifrån samt att deltagandet är frivilligt och kan avbrytas om deltagaren 
önskar. De respondenter vi inte kontaktade via mail fick istället ta del av informationsbrevet 
på plats precis innan intervjun startade. Vid första kontakten kring intervjun fick samtliga 
respondenter frågan om de skulle godkänna att intervjun spelades in för att kunna 
transkriberas. Samtliga respondenter, förutom en, gav sitt medgivande till detta. Den 
respondent som avböjde ställde upp under förutsättningen att inte bli inspelad, vilket vi 
förhöll oss till. Att acceptera en sådan sak, som att avstå inspelning för respondentens skull, är 
ett sätt att leva upp till det etiska kravet om att deltagandet är frivilligt och ska ske på 
respondenternas villkor.  
  
Att fråga om respondentens samtycke för deltagande i studien är ett sätt att hantera 
samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2010). Efter att vi gett respondenterna information om 
studiens syfte samt att deltagandet är frivilligt och att det även möjligt att avbryta och ta 
tillbaka frågade vi om vi har dennes samtycke att genomföra intervjun och använda den 
insamlade empirin till resultat och analys i vår studie. På så vis har samtyckeskravet tagits i 
beaktande.  
 
För att leva upp till konfidentialitetskravet behöver materialet behandlas på ett sådant sätt att 
deltagarna är och förblir anonyma. Ingen utomstående ska kunna komma åt materialet samt 
att en övervägning görs kring huruvida deltagarna kan identifieras eller inte även efter 
avidentifiering (Vetenskapsrådet, 2010). Vi har lovat respondenterna att deras deltagande är 
anonymt och ska förbli det genom hela processen. Vi har därför ändrat namn på respondenter, 
anonymiserat de städer de har anknytning till samt sparat materialet under de figurerade 
namnen så att deras riktiga namn inte finns att spåra någonstans. Vi har dock i enstaka fall 
behållit namnet på orten, som till exempel Stockholm, då vi anser att det inte påverkar 
konfidentialiteten.  
 
För att uppfylla nyttjandekravet krävs det att det insamlade materialet inte används till 
någonting annat än vad som är syftet med studien (Vetenskapsrådet, 2010). Vi har initialt 
frågat om samtycke för deltagande i studien och i samband med det även lovat att den empiri 
som ges inte kommer att användas till någonting annat än till studien, på så vis förhåller vi oss 
till nyttjandekravet.  

Resultat och analys 
	
Inledningsvis presenteras samtliga respondenter kortfattat. Syftet med presentationen är att 
det ska underlätta förståelsen av respondenternas berättelser, kunna skilja dem åt och förstå 
deras kontext. Detta är viktigt då studien har respondenter från tre olika grupper vilket har 
betydelse för en jämförelse. Vidare presenteras studiens resultat tillsammans med en analys. 
Resultatet och analysen är fördelad under fem olika teman, i vilka studiens relevanta teorier 
och begrepp används för analysen. Dessa teman är: relationens betydelse för upplevelsen av 
stöd, betydelsen av individens egen motivation för förändring, missbruk och kriminalitet som 
stigma, makt i relationen mellan professionell och klient samt stöd genom samverkan- 
möjligheternas möjlighet eller ett fall mellan stolarna?  
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Presentation av respondenter 
Samtliga respondenter har anonymiserats och deras namn här är fiktiva. För att det inte ska 
framgå vem intervjupersonen är har även namn på orter ändrats eller inte skrivits ut där det 
ansetts nödvändigt, men i enstaka fall kan orten stå skriven då det inte bedöms påverka 
anonymiseringen.  
 
Målgrupp  
Alexander är idag 22 år gammal och bor i Stockholm men kommer ursprungligen från en 
mellanstor stad i mellan-Sverige. Han är uppvuxen med mamma, pappa och syster. Alexander 
kom i kontakt med droger innan han begick ett brott. Han var 12 år när han först kom i 
kontakt med droger och i omgångar brukat det sedan dess. Alexander har befunnit sig på olika 
behandlingshem till och från under uppväxten samt spenderat tid både inom häkten och 
anstalter för brott han varit misstänkt för samt blivit dömd för. Idag är han ”ren” och har 
kontinuerlig kontakt med frivården där han ska ta del av ett program. Hans mål är att läsa upp 
gymnasiet under hösten samt finna ett jobb. Han har god kontakt med sin familj.  
 
Kristoffer är idag 23 år gammal. Han är född i Stockholm men när han var 12 år gammal 
flyttade han till en annan större stad tillsammans med sin mammas familj. I nuläget befinner 
han sig på ett behandlingshem för att bli fri från sitt missbruk och förändra sin livssituation. 
När han var 16 år gammal fick han en insats från socialtjänsten efter att ha brukat droger. Han 
har idag kontakt med sin mamma och har nyligen tagit upp kontakten med sin pappa igen. 
Den nyetablerade relationen med hans pappa verkar vara en viktig relation. 
 
Linus är idag 21 år gammal och kommer från en mindre stad i Mellansverige. Han befinner 
sig i nuläget på ett sis-hem för sitt blir fri från sitt missbruk. Han har kontakt till och från med 
sin syster och sin mamma. Han har sedan 15-16 års ålder brukat droger och har fått ett flertal 
insatser från socialtjänsten och har befunnit sig på behandlingshem under sin uppväxt. Han 
har ett flertal gånger blivit dömd för brott. Linus har inte tidigare velat förändra sin situation 
med missbruk och kriminalitet men är idag villig att motiverad att förändra sin livsstil. 
 
Professionella 
Dolph är i 30-årsåldern och arbetar inom frivården i södra Sveriges största stad. Tillsammans 
med sina kollegor arbetar han specifikt med gruppen unga vuxna lagöverträdare. Han har lång 
erfarenhet av kriminalvården och dess arbete på olika sätt då han under studietiden började 
med att arbeta extra på stadens häkte. I hans roll som frivårdsinspektör möter han de unga 
vuxna lagöverträdarna på frivårdens kontor, hans uppgift är att både kontrollera och motivera 
målgruppen att inte återfalla i brott.  
 
Gunilla har arbetat en längre tid inom kriminalvården och är idag i 50-årsåldern. Hon är 
ungdomshandläggare på frivården och möter unga vuxna lagöverträdare med 
missbruksproblematik när de blir dömda till en påföljd inom kriminalvården som till exempel 
skyddstillsyn, samhällstjänst eller kontraktsvård. 
 
Helene är frivårdsinspektör i en mellanstor stad i sydvästra Sverige. Ofta är hennes första 
kontakt med unga lagöverträdare när hon genomför personutredningar vid misstanke om 
brott. När en ung vuxen lagöverträdare med missbruksproblematik får en dom handlar 
kontakten istället om dennes påföljd och att se till att klienten fullföljer den.   
 
Lina arbetar som behandlingssekreterare med klienters behandlingsplanering på ett LVM-hem 
i Mellansverige och kommer där i kontakt med unga vuxna lagöverträdare med 
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missbruksproblematik. Hon ansvarar för klienters behandlingsplaner och skriver 
behandlingsplaner men samordnar också missbrukskartläggningar och utredningar. 
 
Robert är en socialarbetare i 25-årsåldern och har sedan ett par år tillbaka arbetat på ett 
stödboende för missbrukare. Han kommer ofta i kontakt med klienter som har en dubbel 
problematik i form av missbruk och kriminalitet. I sitt arbete fungerar han som kontaktperson 
till ca fem klienter vilka han har ett extra ansvar för och han ska se till att de får det stöd de 
behöver.  
 
Sara har arbetat i cirka tio år som socionom och arbetar idag på socialtjänsten som 
socialsekreterare för området vuxna missbrukare i en mindre stad i Mellansverige. Hon 
kommer i kontakt med unga vuxna lagöverträdare via frivården, när klienter önskar insatser 
från socialtjänsten men också om det finns anledning för LVM.   

Relationens betydelse för upplevelsen av stöd 
Relationen har betydelse för upplevelsen av stöd. Bland de professionella framkommer det att 
många unga vuxna lagöverträdare med missbruksproblematik har haft kontakt med 
socialtjänsten under uppväxten. Den kontakt som de haft med socialtjänsten tidigare påverkar 
hur deras syn på myndigheten är idag. En professionell nämner att om en ung vuxen har haft 
en negativ upplevelse av myndigheter tidigare så är det oftast den bilden den unge vuxna 
också antar i senare år. Detta påverkar hur den unge vuxne förhåller sig till myndigheter och 
dess vilja att samarbeta och öppna upp sig i början av den etablerade kontakten. Av den 
anledningen menar de professionella att det är av största vikt att skapa en god relation.  
 

Och speciellt inte om man kanske kommer från trasiga hem, ’varför ska jag lita på 
socialtjänsten, de har inte hjälpt mig tidigare’. ’Jag fick bo med min supande mamma och 
pappa, ni gjorde inte ett skit’. Så det finns mycket barriärer att komma över - Sara. 

 
Røkenes och Hanssen (2007) betonar att relationen har stor betydelse i arbetet med 
människor. Detta då mycket tyder på att en god relation mellan den professionella och dennes 
klient har större betydelse för ett gott resultat av insatsen än de verktyg den professionella 
använder sig utav. Avgörande för relationen är att klienten känner sig trygg vilket den 
professionella kan bidra till genom att visa empati, förståelse och vara ärlig mot klienten 
(Olsson & Martin, 2012). Samtliga professionella beskrev vikten av en god relation för att 
kunna hjälpa och stödja en klient. För att skapa en god relation nämns huvudsakligen faktorer 
såsom att lyssna, visa respekt, inte döma och att försöka “möta klienten där den där” och 
arbeta utifrån det, som viktiga. En annan viktig faktor som en respondent från frivården tog 
upp är humor i relationen. Menfors (2008) lyfter som en av slutsatserna i sin forskning att 
delade känslor är en viktig del i ett terapeutiskt möte. Att upplevelsen är lustfylld kan leda till 
kreativitet och ömsesidighet och har betydelse för relationens kvalité. Vidare menar Menfors 
(2008) att det finns ett behov av att relationen mellan klienten och den professionella “känns 
på riktigt”. Detta bekräftar bara ännu mer vad som berättats av samtliga respondenter, att 
relationen är viktig och att relationen har betydelse för upplevelsen av stöd.  
 
De professionellas uppdrag är att stötta och motivera för att på så sätt hjälpa klienten att göra 
en förändring, men det är klienten själv som har det huvudsakliga ansvaret för förändringen. 
Som Kierkegaard skriver är det relevant att alltid ha med sig ett förhållningssätt som 
fokuserar på att möta klienten där den är, och börja där. Kierkegaard menar att alla relationer 
som innefattar en klient och en professionell och har till syfte att stödja börjar med den 
professionellas förhållningssätt. Den professionellas förhållningssätt är av stor vikt för 
insatser och som stöd för klienten.    
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Jag säger alltid till mina klienter att ’jag hjälper dig gärna och följer med dig på din väg, på 
din stig. Men jag tänker inte dra dig upp från backen, ställ dig upp så går vi tillsammans. När 
du ramlar, då stannar jag. Och när du ställer dig upp så går vi. Och kommer det en gren på 
vägen så får du ta bort grenen så går vi vidare tillsammans’ - Sara.  

 
Något som också har betydelse för relationen mellan professionell och klient är att den 
professionella oftast besitter “två roller”, i synnerhet bland professionella som arbetar på 
frivården. Dels ska den professionella kontrollera klienten och se till att klienten följer den 
dom som den blivit dömd till i rätten samtidigt ska den professionella vara en stöttepelare till 
klienten och skapa en tillitsfull relation. De dubbla rollerna som de professionella ofta besitter 
kan medföra en svårighet för klienten att vilja öppna upp sig, då den professionella både ska 
stötta och kontrollera dem. För att kunna främja en positiv och tillitsfull relation är det viktigt 
att ge klienten information och klargöra den professionellas roll. Rønning (2007) menar att de 
professionellas uppgifter är att dels bidra till ökad självständighet hos klienterna samtidigt 
som de i vissa fall måste kontrollera dem vilket gör att de då får ett dubbelt förhållande till 
klienterna. Ett sätt för den professionella att hantera sina dubbla roller skulle kunna tänkas 
vara att i de fall då det är möjligt se mellan fingrar och ibland tänja lite på gränserna. Det kan 
bidra till en god relation och även ge en känsla av att den professionella är på klientens sida 
och vill denne väl.     
 
Bland de unga vuxna lagöverträdarna med missbruksproblematik lyfts de professionellas 
engagemang fram som en avgörande aspekt i hur de uppfattar stödet från myndigheter. I 
likhet med de professionella lyfter även samtliga unga vuxna lagöverträdare betydelsen av att 
den professionella lyssnar och visar engagemang på olika sätt som en viktig faktor för 
relationen. Samtliga unga vuxna lagöverträdare betonar att de har uppskattat att den 
professionella har kunnat visa på en humanitet i relationen genom att de har hjälpt dem med 
vissa praktiska saker, ibland sett mellan fingrarna, att de kan visa en förståelse och att de 
professionella har gjort ”det där lilla extra”. Detta bidrar till att de unga vuxna känner tillit till 
de professionella och ser relationen till dem som positiv eftersom de känner att de blir sedda 
och att de är viktiga för de professionella. Empatin får således en central roll i relationen.  
 

Att de lyssnar på mig och faktiskt tar till sig det jag säger och inte bara sitter och nickar för att 
de ska. Det finns vissa personal som, vissa är så att de står direkt vid dörren när de slutar men 
mina kontaktpersoner är så att det kan stanna över för min skull och det har betytt mycket - 
Kristoffer. 

 
Ja alltså till exempel en gång så kom hon upp till Stockholm för att träffa mig. Förstår du? Jag 
tror hon hade varit på någonting innan men alltså, vi var här. Just här faktiskt. Eller här 
utanför, jag kommer inte ihåg. Men alltså sånt där kan man ju uppskatta, att de engagerar sig. 
Vissa är ju inte så. Som jag sa, jag har ju haft andra som inte har varit så. Som bara har velat 
att man ska bort ifrån gatan typ. Som bara skickar iväg en… Vissa är ju såhära professionella. 
Om jag säger professionella, jag menar inte att de är såhär, vissa går ju efter sina ramar typ. 
Och då blir kontakten med… det är ju som om man sitter och pratar med en robot. Förstår du? 
Och de ser ju mig som ett papper eller ett fall… Men alltså som jag sa innan, den här som jag 
hade sist hon var lite mer human alltså, förstår du? Hon kändes lite mer som en morsa istället 
för någon som bara satt typ såhär och läste i ens papper och bedömde en utifrån det. Hon var 
mer mänsklig på något sätt – Alexander. 

 
Alexander nämner att vissa är “professionella” och inte verkar lägga en positiv klang i ordet. 
Detta kan relateras till det tidigare nämnda behovet av äkthet i relationen, upplevelsen av 
delade känslor, humor och allians. Den ”professionella” approachen verkar inte vara 
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detsamma som personlig. Dock är en faktor i att skapa en god relation förmågan att som 
professionell kunna vara personlig utan att vara privat. Detta stärker det som de professionella 
tidigare berättat, att unga vuxna som har haft kontakt med myndigheter i mångt och mycket 
fortsätter ha samma generella bild och uppfattning om professionella utifrån de dem tidigare 
har mött. Därför krävs ett ganska omfattande engagemang från de professionella för att den 
unge vuxna ska få en förändrad uppfattning av myndigheten. Den negativa betoning som 
Alexander lägger i ordet professionell tyder på att han inte haft en positiv upplevelse av 
myndigheter tidigare.   
 
Trots att den professionella har en viktig roll för relationen, lyfter de unga vuxna att även 
deras bemötande till den professionella är av stor betydelse för ett fungerande samarbete. 
Ansvaret för en god relation ligger därmed på både den professionella och den unge vuxne. 
Linus önskar en bra kommunikation på både den professionellas och på bådas villkor och att 
man kan upprätta förståelse för varandra. Linus framhäver att han trots allt känner sig bäst 
själv vilket stärker teorin om empowerments betydelse. Askheim och Starrin (2007) 
framhäver begreppet empowerment och menar att det innebär att en klient får kontroll och 
makt över sitt eget liv som exempelvis kan ske genom att klienten blir delaktig i det som 
berör klienten själv. Kristoffer beskriver vilken betydelse hans egna engagemang har för 
relationen i mötet med de professionella. 

 
Jag fick såhär bra kontakt med dem som hjälpte mig, det var nog för att jag var ärlig mot dem. 
Jag berättade om mig själv helt enkelt och det bygger ju ganska stort förtroende på båda 
sidorna - Kristoffer.	

Betydelsen av egen motivation för förändring  
Bland de professionella lyfts betydelsen av klientens motivation som en avgörande mekanism 
för förändringsarbetet. Motivationen hos den unge vuxna lagöverträdaren med missbruk är 
inte bara avgörande för resultatet på deras insatser eller program utan är också viktig för 
kvalitén på deras samarbete. Menfors (2008) beskriver att en viktig aspekt i att skapa en 
förändring beror på den unges egen motivation. För att ett positivt förändringsarbete ska 
kunna ske är det viktigt att de professionella kan bidra till att stärka den unges motivation. 
Likt Menfors menar Larson (2006) att den unge behöver känna ett ägandeskap för sin 
utveckling för att motivationen ska kunna främjas. Ett vanligt förekommande förhållningssätt 
till förutsättning för stöd är att klienten måste vara redo och mottaglig för det stöd som 
erbjuds vilket samtliga professionella vittnar om:  
 

Motivationen är ju liksom centralt i det här. En person som inte vill förändras kommer inte 
förändras – Dolph. Största ansvaret ligger på personen själv, att den är motiverad till att bryta 
kriminalitet. Sen finns det insatser som erbjuds – Robert. Om klienten absolut inte vill 
någonting, då jobbar vi ju främst motiverande hela tiden – Lina. 

 
Motivationen är således viktig men det finns andra faktorer som också har stor betydelse i 
förändringsarbetet. De unga vuxnas uppväxtförhållanden, deras relationer, möjlighet till 
bostad och umgänge spelar också en viktig roll för att kunna komma ur missbruk och 
kriminalitet, tillsammans med individens motivation till förändring: 
 

Alltså en person står utan bostad och utan sysselsättning och befinner sig i missbruk och så 
vidare, kan ju vilja göra någonting annat och det är förutsättningen. Men man behöver ju 
någon form av stabilitet runtomkring sig innan man kanske kan jobba med sig själv och så 
vidare. Det behövs åtminstone båda delar – Dolph.  
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Vissa menar att det som är så fascinerande med att jobba med just unga vuxna är att de har 
hela livet framför sig och att det finns hopp om förändring för deras framtid. Vissa pratar om 
att det är ”sista chansen” för förändring innan de är ordentligt fast i missbruket och 
kriminaliteten. Däremot lyfts även svårigheter fram med att arbeta med unga vuxna. Det finns 
en problematik med att nå de unga vuxna för att de fortfarande har mest positiva upplevelser 
av sin livsstil med missbruk och kriminalitet.  
 

Det är absolut det som är bästa lönen för mig och det driver mig väldigt hårt. Jag skulle vilja 
säga att det är nog därför jag är kvar, det är för att när man jobbar med ungdomar, det är 
faktiskt här man får vara med om förändringar. Det är här man får se faktiskt hur en envist 
aggressiv ung kille kan använda all den energin till att byta till ett bra liv. Det är svårare med 
50-åringar. De lägger av för andra grunder, de lägger av för att de blir sjuka, de lägger av för 
att de inte orkar längre – Gunilla.  

 
De är fortfarande bara positiva till sitt knarkande. De har status, de har pengar, de kan deala, 
det finns ingenting, annars ’ska du gå i skola, det är skittråkigt’, ’nu har jag annat, nu har jag 
pondus och man mår så himla bra’ – Sara. 

 
Här framkommer skillnader mellan de professionellas sätt att se på faktorer för motivation. 
Den ena är väldigt positiv till arbetet med just unga vuxna för att hon ser att de unga har bättre 
förutsättningar till förändring. Enligt henne är det alltså lättare att nå en förändring hos unga 
vuxna lagöverträdare med missbruk gentemot äldre. En annan respondent pekar på att hon 
istället ser det utmanade på ett annat sätt med yngre gentemot äldre. Detta då det ännu inte 
utvecklats tillräckligt många negativa konsekvenser av deras livsstil. Det framgår att det är 
viktigt att prata om de unga vuxnas erfarenheter av alkohol, narkotika och kriminalitet. Med 
utgångspunkt ur det är det också viktigt att förmedla en förståelse för att individen kan tycka 
att livsstilen har positiva effekter men att den professionella ändå visar på de negativa 
konsekvenserna för att kunna ställa dem emot varandra så att de negativa konsekvenserna av 
den typen av livsstil kan överväga. Det handlar alltså återigen om att möta klienten där den är, 
precis så som Kierkegaard ([Kierkegaard] Gordan, 1996, s. 132) postulerar till. Om de 
professionella kan bekräfta och visa förståelse för att klienten kan gilla sin livsstil så minskas 
risken för ett negativt samarbete och att klienten känner sig förminskad samt ökar chanserna 
för ett gott samarbete.  
 
En av de unga vuxna bekräftar det som lyfts av de professionella, alltså att den unga vuxnas 
egen motivation har betydelse för kvalitén på samarbetet. 
 

Men just mina kontaktpersoner, de har ju märkt att jag vill komma härifrån, jag vill komma ut i 
ett riktigt liv. Och det gör ju också att de tycker att det är roligare att arbeta med en, helt klart – 
Kristoffer. 

 
Motivationen för unga vuxna lagöverträdare med missbruk behöver inte alltid vara drogfrihet 
i sig självt, utan motivationen kan också vara att tjäna pengar, att vara självständig och att inte 
vara beroende av någon. Motivationen till att bryta med den kriminella livsstilen och 
drogmissbruket hos de unga vuxna är starkt kopplad till en längtan efter självständighet och 
delaktighet i samhället. Lutman, Lynch och Monk-Turner (2015) menar att de flesta frigivna 
har en önskan om att komma ut i arbetslivet igen för att kunna återanpassas till samhället. 
Genom arbetet får de möjlighet att börja om på nytt och återintegreras tillbaka till samhället. 
Även om de unga vuxna inte själva nämner att de vill “ge tillbaka till samhället” så vittnar de 
om en längtan att börja om, leva självständigt och få möjlighet att antingen gå tillbaka till 
tidigare arbete eller påbörja studier för att i framtiden få en meningsfull sysselsättning. Även 
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det att motivationen spelar roll för resultat och utfall av insatser framkommer av de unga 
vuxnas berättelser. En av respondenterna lyfter att han vill byta livsstil. På grund av att han 
tidigt började med droger påverkade det hans skolgång då hans vistelser på behandlingshem 
medförde att han inte kunde gå klart gymnasiet. Hans mål är nu att finna en vettig 
sysselsättning. Han har under tiden på anstalt arbetat men är nu mer motiverad till att börja 
studera. I framtiden ser han sig själv utan stöd och insatser från både socialtjänst och frivård 
då han vill klara sig på egen hand.  
 
I linje med de professionellas utsagor visar också en ung vuxen lagöverträdare med missbruk 
att motivation är en avgörande faktor till livsstilsförändring: 
 

Alltså om jag ska vara ärlig, det som behövs, det är att personen ifråga vill sluta. Annars spelar 
det ingen roll. Om man inte vill själv så kommer man inte sluta. – Alexander. 

Missbruk och kriminalitet som stigma 
Missbruk och kriminalitet är något som bidrar till ett stigma hos enskilda individer. Enligt 
Goffman (2014) är en dom eller ett straff efter brott och avtjänad tid inom anstalt något som 
kan som leda till stigmatisering. De unga vuxna lagöverträdarna med missbruk samt de 
professionella vittnar om stigmatisering för den som har ett missbruk och begått brott. När 
frågor ställdes om stigmatisering till de professionella framgick det att de anser gruppen vara 
stigmatiserad, som en konsekvens av livsstilen. Exempel på sätt som stigmatiseringen tar sig 
till uttryck är svårigheter att få ett bankkonto, att få ett jobb samt en negativ syn från 
omgivningen. Trots att majoriteten skulle hävda att missbruk och kriminalitet leder till stigma 
hos de unga vuxna så lyfts även ett annat sätt att se på gruppen. Missbruk och stigmatisering 
behöver inte vara stigmatiserande i alla sammanhang. I vissa kontexter kan det istället ses 
som något som ger grupptillhörighet, status och en förutsättning för att tillhöra en viss grupp. 
Det finns även de som tycker att det är spännande och lite häftigt med människor som håller 
på med droger och har en kriminell livsstil, i de relationerna kan ens erfarenheter vara till sin 
fördel. Det här sättet lyfts framförallt av de unga vuxna men också av de professionella, trots 
att de professionella ser det som en destruktiv livsstil och ett antisocialt beteende. 
 

Jag upplever att det är mycket, man tycker att om de är kriminella och har 
missbruksproblematik då är loppen ändå kört ’varför hålla på?’ Så jag tror att de möter väldigt 
mycket förutfattade meningar, det tror jag verkligen – Lina. 

 
Bland de unga vuxna har de reflekterat olika mycket över hur andra ser på dem och upplevt 
stigmatisering olika grad. En respondent uppgav att han aldrig reflekterat över hur andra ser 
på honom medan en annan kille hade lagt stor vikt vid det. Han upplevde stigmatiseringen 
ganska konkret och kunde ge exempel på det.  
 

Alltså förut så tyckte jag att folk tittade och sådär, gav blickar. Jag kände ju det hela tiden. Och 
vissa typ såhär, hade sina väskor på marken och kunde ta upp dem. Handväskor, alltså man ser 
ju att de dömer en. Men det är inte konstigt tycker inte jag heller, att man dömer med blicken. 
Det är väl bara någon jävla försvars-grej som vi människor har misstänker jag. Men alltså nu 
som jag ser ut idag så uppfattar jag inte att någon… det är väl typ om jag är full eller något. 
Alltså förstår du, alltså såhär odräglig eller något, då kan jag förstå. Men alltså som jag sa, när 
jag var yngre, så hade jag för fan problem med det, förstår du. För jag tycker det var jobbigt 
med folk som tittade på mig – Alexander. 

 
En faktor i att Alexander idag inte upplever att folk tittar på honom på samma sätt som när 
han var yngre tror han har och göra med längden på hans hår. Han beskriver att så fort han 
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hade sparat ut håret lite och fick på sig arbetskläder så upplevde han inte alls blickar på 
samma sätt. Det var enligt honom en markant skillnad, att han inte längre “såg ut som en 
missbrukare”. Edwards och Mottarella (2015) menar att ett sätt att bryta stigmatisering just att 
få ett arbete. Att komma ut i samhället igen efter ett missbruk och ett kriminellt beteende kan 
vara svårt då det finns risk att de inte tas emot av samhället och kan vara svårt att få arbete 
vilket kan bidra till fortsatt utanförskap och därmed stigmatisering (Lutman, Lynch & Monk-
Turner, 2015). Genom att Alexander sparade ut sitt hår och tog på sig arbetskläder så gick han 
från att vara “missbrukare och kriminell” till en “arbetare” i samhällets ögon, vilket är något 
som accepteras av samhället då han inte blev uttittad på samma sätt. Därmed hade arbetet en 
viktig roll för att bryta hans stigmatisering. 
 
När de professionella möter de unga vuxna lagöverträdarna med missbruk har de med sig i 
bakhuvudet att gruppen de arbetar med är stigmatiserad. Därför är det extra viktigt att vara 
medveten om hur en själv förhåller sig till gruppen. Respekt får då en väldigt viktig roll. Att 
försöka bemöta klienten med respekt, är ett gemensamt förhållningssätt som samtliga 
professionella verkar sträva efter.  
 

Ja det här med respekt, det handlar för mig mycket om att ha... Svår fråga. Men säg att det 
kommer in en HIV-smittad missbrukare och jag är medveten om att personen är smittad. Jag vet 
att om jag tar i hand så kommer jag inte att bli smittad. Men folk som inte vet det tror kanske 
’att om jag tar i hand nu så kommer jag att bli smittad’. Så för den här personen får jag tänka 
extra noga att jag tar i hand, jag är nära, jag pratar… För ibland kan ju folk reagera på 
konstiga sätt, liksom att man blir äcklad och då ser man ju oftast det i kroppsspråket. Man tar 
lite avstånd, man backar lite, man kanske har ansiktsuttryck som man kanske själv inte är 
medveten om. Och då ser ju klienten det, för de har säkert varit inne i institutionsvård och allt 
det här hur länge som helst, så de är experter på att läsa folk. De är ju bättre än en själv, de är 
jätteduktiga på det där. Så de märker ganska snabbt om det är någonting som liksom… som de 
reagerar på. Medvetenhet om vad man har framför sig är alltid bra, för då kan man anpassa 
sitt eget förhållningssätt till det liksom - Robert.  

 
Samtidigt vittnar en ung vuxen om att professionella bemöter unga vuxna lagöverträdare med 
missbruksproblematik annorlunda på grund av sina erfarenheter jämfört med om de hade mött 
någon annan. Trots den unga vuxnas upplevelse av att bli annorlunda bemött så verkar det 
inte vara konstigt med tanke på att den unga vuxne har ett behov av hjälp som en annan 
människa inte behöver. Det verkar inte vara ett problem att bli annorlunda bemött om man 
blir bemött efter ens specifika behov så länge man får ett bra bemötande.  
 

Nej bara de inte beter sig som om de tror att de är bättre än mig eller. Förstår du. Då tar man 
ju illa upp. Men om de bemöter mig (…) jag kanske behöver hjälp på ett plan som en annan 
människa inte behöver. Så det tycker inte jag är så konstigt – Kristoffer. 

Makt i relationen mellan professionell och klient  
I denna studie har framförallt tre olika typer av maktförhållanden kunnat uttydas mellan 
klienter och professionella. Vid intervjuerna har professionella och unga vuxna lagöverträdare 
med missbruksproblematik beskrivit relationer, handlingsutrymme och känsla av delaktighet 
som har bidragit till att vi kan urskilja tre olika typer av maktrelationer som är viktiga att 
inledningsvis redogöra för. Vi ser nämligen att maktförhållandet ser olika ut beroende på 
vilken insats eller stöd som ges. För det första handlar det om när en ung vuxen har fått ett 
LVM. Då är det helt och hållet under tvång, då finns det ingen grad av frivillighet. Hade det 
varit frivilligt för klienten så hade det istället varit en insats enligt SoL vilket är den andra 
formen av maktförhållande mellan professionell och klient. Makten mellan klient och 
professionell ser därför olika ut beroende på typ av insats och grad av frivillighet i detta fall. 
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Det får konsekvenser i handlingsutrymmet hos den professionella och möjlighet för klienten 
att få sina åsikter beaktade. Vad gäller frivård, vilket är den tredje typen av maktförhållande, 
är det också tvång men i form av påföljd. Dock påvisar professionella från frivården att ingen 
ung vuxen lagöverträdare döms till frivårdens insatser om det inte bedöms finnas motivation 
för förändring, vilket i sin tur är en form av frivillighet inför insatser från frivården. Det bidrar 
till en annan typ av maktrelation mellan klient och professionell. Trots att det ser olika ut i 
maktförhållandet mellan klient och professionell är det konstant i de olika insatserna som ges 
och på ett sätt även ofrånkomlig då det handlar om myndighetsutövning gentemot enskilda 
individer. Däremot kan makten göras sig mer eller mindre påtaglig beroende på relationen 
mellan klienten och den professionella. Foucault (2002) menar att makt inte är något som kan 
fråntas eller delas då det utövas från alla möjliga håll i ett växelspel av relationer. Detta 
speglas av citatet nedan: 
 

Vi har ju lagar att titta i och vi har föreskrifter vi ska följa och så. Men samtidigt så återigen, 
det handlar ju oerhört mycket om vem är det du möter, var har du ditt sunda förnuft - Gunilla.  

 
Och då ringde jag till frivården, för jag hade inte kommit dit på flera veckor. Så hon bara ’men 
du är ju lyst’. Jag tänkte ’jaha’. Jag visste inte ens det. Och hon sa ’men kom hit så kan vi häva 
lysningen’. Och direkt tänkte jag ’du kommer bara fucka mig’. Du vet, om jag kommer dit så 
kommer snuten hämta mig där. Ja tänkte ’men fucka inte mig’, jag sa till henne. ’Snälla gör inte 
det’. Jag sa till min tjej, ’det får bära eller brista: Jag kommer ändå åka fast förr eller senare’. 
Hon hävde lysningen utan att polisen kom dit eller någonting. Förstår du? Och då, det tyckte 
jag var lite (...) Jag var helt inställd på att hon skulle stå där och ta mig, förstår du? Men hon 
gjorde inte det alltså. Hon hävde lysningen åt mig och ja (…) Alltså, det var ganska häftigt 
tycker jag ändå - Alexander.  

 
Som citatet visar finns det inget tvivel hos Alexander att frivårdsinspektören hade makt att “ta 
honom” eller “sätta dit” honom. Snarare var det något som han förväntade sig av henne 
eftersom det är vad hennes jobb delvis går ut på, nämligen att kontrollera honom. Kanske var 
det därför som han blev tagen av upplevelsen, att hon visade honom förståelse och att han kan 
lita på hennes ord. Det var enligt honom “häftigt”. Hon hade makt att ge konsekvens av hans 
försvinnande men valde istället att möta honom och det ledde till framgång i deras relation 
och vidare samarbete. Också flera professionella beskriver fördelar med att ibland bruka sitt 
handlingsutrymme till klientens fördel. Vid vissa tillfällen kan den professionella ibland välja 
att se mellan fingrarna eller tänja lite på gränserna vilket kan bidra till att klientens tillit för 
den professionella ökar.  
 
Delaktighet har stor betydelse för hur maktrelationen mellan klient och professionell ser ut i 
mötet. Att kunna vara delaktig, att få möjlighet att lyfta sin egen åsikt och bli lyssnad till 
verkar bidra till att klienten upplever självbestämmande i sitt eget liv. Känslan av delaktighet 
har betydelse för upplevelsen av makt mellan professionell och klient. Om klienten är delaktig 
och får med att exempelvis påverka val av stöd så bidrar det till en positiv upplevelse i mötet 
och samt att maktrelationen dem emellan inte blir lika påtaglig.      
 

Linus åsikter har sällan tagits i beaktande, det är de professionellas ord som gäller. Ibland 
lyssnar de dock till vad Linus har att säga. Trots att han inte fått välja typ av stöd eller insats, 
exempelvis på grund av LVU, så kan han i efterhand säga att det varit nyttigt. Linus beskriver 
att ’om det inte gav mig något då så kan det ge mig något nu’. Gällande relationen mellan 
professionella och honom kan Linus se att han tidigare inte varit speciellt samarbetsvillig och 
att de därför varit tvungna att ta till tvångsåtgärder. Linus berättar att han nu är 
samarbetsvillig - Linus. 
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Nej det, i rätten, när vi gick upp i rättssalen så min advokat tyckte ju inte heller att jag skulle in 
på LVM och det tyckte inte jag heller men nu när jag är här så kan jag se att det är det enda 
som hade kunnat funka för att, när man har droger i systemet och man är påverkad hela tiden 
och inte har någonstans att bo, då är det skrämmande att bli inlåst någonstans… Så det var ju 
inte förens jag hade legat på sjukhuset i 14 dagar och blivit ren som jag faktiskt såg det som en 
chans att komma in och nu tycker jag bara att vara är här, inte jaga någonstans att vara, 
pengar, allting - Kristoffer. 

 
En viktig aspekt som de unga vuxna lyfter är de professionellas engagemang för klienterna 
och dess betydelse för förändringsarbetet. Professionella som engagerar sig i klienterna och 
visar att de tror på dem bidrar till att klienterna känner sig sedda och att deras egna styrkor 
och resurser bekräftas, vilket främjar motivation för att förändra sin livsstil. Askheim och 
Starrin (2007) menar att empowerment syftar till bidra till att individen får kontroll över sitt 
eget liv, att individen känner att hen får något att säga till om och att det bidrar till känslor av 
styrka och kraft. Professionella kan å andra sidan ibland behöva utöva sin makt på ett tydligt 
och konkret sätt, för att öka förutsättningar för livsstilsförändring hos den unge. En ung vuxen 
menar att beslutet att bli inlagd på ett LVM-hem inte upplevdes positivt där och då men att 
han nu i efterhand kan se att det var det enda som skulle kunna möjliggöra en förändring. Sara 
beskriver att hon ibland kan känna en frustration och önskan att klienterna skulle lyssna på 
hennes råd och rent av “köpa dem”.  
 

Det optimala är ju att den äter upp alltihopa (syftar på hennes råd) och säger ’ jag gör som du 
säger, jag har gett upp det här nu, hjälp mig, jag är beredd på att jobba’ - Sara.  

Stöd genom samverkan - möjligheternas möjlighet eller ett fall mellan 
stolarna? 
Samverkan mellan socialtjänsten och frivården är i sig något positivt och ett samarbete som 
eftersträvas. Regeringens utredning (SOU 2011:35) visar att det idag finns brister i de insatser 
som riktas till dem med missbruk. De föreslår ett arbete som är mer inriktat på individuella 
behov samt är målgrupps-specifikt. En målgrupp kan tänkas vara de som har just en dubbel 
problematik i form av både missbruk och kriminalitet, för dem behövs det särskilda insatser. 
Kanske kan dessa insatser förbättras genom samverkan mellan socialtjänst och frivård? 
Förutsättningen för att kunna få till samverkan mellan socialtjänst och frivård kring en ung 
vuxen lagöverträdare med missbruksproblematik är att klienten tillåter att sekretessen dem 
emellan bryts. Detta brukar inte vara ett hinder och de flesta är villiga att ta emot stöd som 
sker via samverkan. Trots samverkan och dess möjligheter vittnar flera professionella om 
brister kring arrangemanget. Ibland är det svårt att få till träffar, det kan ta lång tid och även 
uppstå komplikationer vid fördelning av ansvarsområden för den unge vuxne lagöverträdaren 
med missbruk. Samverkan är något positivt så länge det funkar, annars kan det istället skapa 
just “ett fall mellan stolarna”.  
 

Jag skulle önska att samarbetet mellan kriminalvård och socialtjänsten var ändå lite bättre än 
vad det är idag. Och det blir alltid en ekonomisk fråga dessvärre vilket är tråkigt för att då kan 
ju individen falla mellan stolarna såklart (…) (…) och det är väldigt olika har jag förstått på 
vilken kommun man bor i, så nu drar jag ju inte andra kommuner, det kan ju finnas ställen där 
det funkar mycket, mycket bättre. Det behövs ju, att för de unga så behövs det ju ett, ett 
välfungerande samarbete mellan samtliga myndigheter som är involverade i klientens liv. Jag 
kan inte jobba på ett håll och andra myndigheter på andra håll utan det behövs ju verkligen en 
god planering – Helene.  

 
I de fall som samverkan fungerar bra använder sig socialtjänsten och frivården utav bland 
annat nätverksmöten, gemensam planering kring klientens verkställighet och behandling samt 
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för en dialog om det ekonomiska runt insatserna. Hur insatserna ska fördelas för att maximera 
förutsättningarna för klienten, det vill säga att insatser inte fallerar på grund av att 
myndigheterna inte kan komma överens. Förutom formella arrangemang så förespråkar de 
professionella även ett mer informellt samarbete mellan representanter från de olika 
myndigheterna. En professionell uttrycker en önskan att kunna ha kontakt med andra 
professionella som är involverade i samma klient för att på så sätt kunna hålla sig uppdaterad 
kring klienten samt öka förutsättningarna för att kunna ge relevant stöd. 
 

Sen finns det de som säger ’men jag kan inte ta hjälp, jag vill klara mig själv’. Ibland behöver 
man bli bättre på att ta hjälp, för ibland så klarar man det inte själv. Men ibland kan det vara 
så att det tar lite för lång tid med soc och allt det här och att det borde gå lite fortare, för att det 
kan handla om ett par dagar som står mellan personen och återfall. Då kanske man inte hinner 
med riktigt på soc, eftersom de är ganska överbelastade. Det finns ganska mycket jobb för dem 
och det är mycket klienter och lite handläggare - Robert. 

 
Bland de unga vuxna lagöverträdarna lyfts även det problematiska med att det kan ta lång tid 
för socialtjänsten att verkställa sina insatser. Kristoffer var positiv till den insats han skulle få 
men hans inställning och förhållningssätt hann förändras under den tiden innan insatsen sattes 
in. Då det tog tid för socialen att hitta ett behandlingshem var Kristoffer inte lika mottaglig 
eller angelägen som han var när han kom ut från avgiftningen. Att passa på att ge klienten en 
insats när klienten uttalat motivation för att ta emot hjälp, är ”att smida medan järnet är 
varmt”. 

 
Ja, det var i september förra året, då tog jag en överdos och då tog min mamma hem mig och 
det var i Norrköping. Så hon tog hem mig till xxx och då fick jag gå hos SOC och då, jag gjorde 
ett ärligt försök i början och jag låg inne på avgiftning i fjorton dagar. Men när jag kom ut så 
fanns det inget behandlingshem redo för mig och det tog fram till december när vi åkte och 
kollade på det där behandlingshemmet och då hade jag från september till december lärt mig 
hur jag kunde hålla mig på fötterna själv även om jag kanske inte gjorde det så på något sätt 
hade jag klarat mig utan SOC de här månaderna och helt plötsligt så kom de och sa ’nej kom 
här nu för att åka liksom’ – Kristoffer. 

 
Slutsatser och diskussion  
  
Studiens syfte är att studera hur unga vuxna lagöverträdare med missbruk, socialarbetare och 
frivårdsinspektörer upplever stöd till unga vuxna lagöverträdare med missbruksproblematik. 
Tre olika respondent-grupper har valts för att kunna jämföra och undersöka om deras 
upplevelse av stöd skiljer sig åt och på vilket sätt. Syftet är också att undersöka vilka faktorer 
som påverkar stöd och vilka utvecklingsmöjligheter respondenterna har sett till att ge eller få 
stöd. Sammanfattningsvis visar studien att upplevelsen av stöd till stor del påverkas av 
relationen mellan klient och professionell i ett ömsesidigt samspel. För att en god relation ska 
uppstå krävs det att båda parter är öppet inställda för samarbetet och för den andre. Det är 
viktigt att den professionella bemöter klienten med empati. Studien visar att den terapeutiska 
alliansen är av avgörande betydelse för hur de unga vuxna och de professionella upplever att 
ge eller få stöd medan motivationen verkar vara den avgörande faktorn för att individen ska 
kunna ta emot stödet på ett som främjar en livsstilsförändring. Det framgår att den 
terapeutiska alliansen har störst inverkan på upplevelsen av stöd men att motivationen hos den 
unge vuxne lagöverträdaren är den viktigaste faktorn för att denne ska kunna förändra sin 
livsstil. Dock kan den terapeutiska alliansen främja motivationen hos den unge vuxne, då den 
professionella kan motivera och inspirera till att skapa en positiv förändring. Røkenes och 
Hanssen (2007) menar att en god relation mellan en professionell och en klient har större 
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betydelse för ett gott resultat av insatsen än själva insatsen i sig. Faktorer som inte visats vara 
avgörande för upplevelsen av stöd men som ändå bidrar till upplevelsen av stöd är bland 
annat makt. Om de unga vuxna är delaktiga i det som rör dem bidrar det till en mer positiv 
upplevelse av stöd. En annan bidragande faktor är också stigma som kan försvåra den unge 
vuxnes möjlighet att komma in i samhället och göra en livsstilsförändring.  
 
De professionella har alla pratat gott om deras arbete med unga vuxna lagöverträdare med 
missbruk. De anser att det finns gott om möjligheter till stöd efter dom eller frigivning. Det 
finns såklart också utmaningar exempelvis att det ibland är svårt att arbeta med vissa klienter, 
framförallt om de saknar motivation. Både socialarbetare och professionella från frivården 
beskriver utbudet av olika insatser som stort. Men även om det finns stöd att erbjuda behöver 
den unge vuxna själv vara motiverad för att kunna ta emot det och för att insatsen ska ge ett 
positivt utfall. De unga vuxna presenterade också att de var nöjda med möjligheterna till stöd. 
Upplevelsen av stöd efter dom eller frigivning upplevs av samtliga respondenter påverkas 
mycket av den relation som uppstår mellan professionell och klient. De behöver få ett 
fungerande samarbete för att upplevelsen ska vara god och för att stödet ska tas emot på ett 
sätt som skapar förändring. De faktorer de professionella uppger som viktiga, vilka påverkar 
stöd, är framförallt de unga vuxnas motivation. Unga vuxna menar i sin tur att faktorer som 
påverkar stöd är graden av delaktighet, hur de blir bemötta av de professionella, hur de 
upplever möjligheten till återanpassning till samhället samt deras motivation att göra en 
förändring och deras vilja att samarbeta.  
 
Vad gäller skillnader i uppfattningen av möjlighet till stöd för gruppen unga vuxna 
lagöverträdare med missbruk framträder både likheter och skillnader. Samtliga professionella 
anser att det finns gott om stöd och stödjande insatser att ge, men att individen som sagt måste 
vara motiverad för att det ska kunna ske en förändring. Även om de påstår att det finns gott 
om möjligheter till stöd kan det finnas hinder för att det ska genomföras. Det kan ha att göra 
med bristande samverkan, ekonomiska förutsättningar och skillnader beroende på var den 
unge vuxne bor. De unga vuxna lagöverträdarna med missbruk i vårt urval verkar vara nöjda 
med det stöd de fått men verkar inte ha samma bild av att det finns “oändligt många 
möjligheter till stöd” som de professionella lyfter. Det som de unga vuxna istället lyfter fram 
är de professionella de har mött. När de unga vuxna har fått berätta om sina upplevelser av 
stöd så har de snarare refererat till personen som gett det stödet snarare än själva 
interventionen. Därför verkar det som att de professionella som de unga vuxna har mött hos 
myndigheter har en större betydelse för de deras upplevelser av stöd än själva insatsen i sig. 
Vad gäller utvecklingsmöjligheter kring att ge stöd upplever de professionella att de själva 
inom deras myndighet har flera goda insatser att välja mellan. Det som kan göra det ännu 
bättre är en ordentlig samverkan mellan dem och andra professionella som har kontakt med 
den unge vuxne. Detta skulle kunna maximera stödet och förbättra möjligheterna till en god 
relation då den professionella kan ta hjälp av andra för att lättare lära känna och förstå sin 
klient. Samverkan är alltså väldigt bra, när det fungerar. Annars kan det göra mer skada än 
nytta, vilket flera vittnar om. Kvalitén på samverkan mellan myndigheter och professionella 
kan se olika ut i olika kommuner. Det gör att stödet kan ha olika kvalité beroende på var den 
unge vuxna lagöverträdaren med missbruk bor vilket är problematiskt och skulle behöva 
utvecklas till att fungera lika bra oavsett var individen bor. De unga vuxna framhåller att de 
önskar mer stöd i form av vardaglig praktisk hjälp som kan hjälpa dem att komma in i 
samhället igen till exempel genom att få ett bankkonto, att få hjälp med att få en lägenhet, att 
lära sig att betala räkningar och att få ett arbete eller sysselsättning. En annan förbättring av 
stöd som de unga vuxna kan se är att det ska gå fortare att få hjälp när de är motiverade. Tar 
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det för lång tid minimeras deras motivation till livsstilsförändring vilket kan leda till att när 
insatsen väl ges så kan motivationen ha minskat. 
 
Figur 1: Modell över hur några olika faktorer samspelar i individens förändringsprocess. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modellen ovan är en förenkling över några olika faktorer som samspelar i individens 
förändringsprocess. Det finns såklart andra faktorer som också påverkar motivation och 
förändring, vilka inte nämns i denna studie. Således presenterar modellen ovan hur de faktorer 
som framkommit i denna studie samspelar. Genom att analysera studiens resultat har det 
framkommit att det finns två avgörande faktorer vad gäller upplevelsen av stöd och hur ett 
gott stöd kan bidra till förändring gällande unga vuxna lagöverträdare med missbruk. Det ena 
är att individens egen motivation är av avgörande betydelse när det kommer till att genomföra 
en förändring. Den andra faktorn är att relationens betydelse också har visats vara avgörande. 
Motivationen i sig och relationen till en professionell har betydelse för förändringsprocessen 
vilka samspelar och påverkar varandra. Detta påvisar Larson (2006) i sin studie som menar att 
människor har ett slags inbyggt motivationssystem som driver fram utveckling hos individer. 
Motivationen främjas om individen får känna ägandeskap kring utvecklingen men kan 
hämmas i fall den professionella som ska stötta längs vägen till exempel är för kontrollerande. 
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Trots att den professionella kan ha större erfarenhet och kunskap om vad som är bäst för att 
låta den andre utvecklas och hållas borta från problem kan ett för kontrollerande 
förhållningssätt hämma motivationen och förändringen (Larson, 2006). Andra faktorer som 
inte varit avgörande men som ändå påverkar individens möjlighet till stöd och förändring är 
makt och stigma. Makt på så sätt att individen känner sig delaktig i beslut som gäller sig själv, 
att individen känner sig lyssnad på, blir tagen på allvar och blir bemött med respekt. Makt 
påverkar därmed relationen mellan den professionella och den unge vuxne vilket påverkar 
förändringsmöjligheterna (se figur 1). En annan faktor som påverkar möjlighet till stöd och 
förändring är som sagt stigma. Stigma påverkar individens motivation och möjlighet till 
förändring både direkt och indirekt. Det påverkar hela förändringsprocessen då det kan vara 
avgörande för om en individ inkluderas i samhället eller inte. Omgivningen kan också 
påverka en enskild individs motivation och tro på sig själv som framgår av figur 1 vilket leder 
till att omgivningen också påverkar individens förändringsprocess. Detta är också något som 
lyfts av Lutman, Lynch och Monk-Turner (2015) som i sin forskning kommer fram till att 
arbete är ett sätt att bryta stigmatisering. Hur en individ mottas i samhället efter dom eller 
frigivning, vad gäller respekt och empati kan möjligtvis liknas vid en strukturell nivå av 
relationens betydelse. Det som är viktigt i relationen mellan en klient och en professionell, det 
vill säga att bli trodd på, bli respekterad och lyssnad på har även betydelse i relationen mellan 
individ och samhälle. Att individens egna resurser främjas leder till positiv förändring. Det 
ger anledning att tro att samma faktorer spelar roll i samhället. Att en individ som får ett gott 
bemötande av sin omgivning får bättre förutsättningar för att återintegreras och skapa en 
livsstilsförändring (se figur 1). Blomqvist (2009) menar att individers möjlighet till förändring 
skapas och påverkas av samspel med den omgivning som individen befinner sig i. Andra 
människors bemötande är av betydelse för att kunna skapa en livsstilsförändring. 
 
Sammanfattningsvis visar modellen (se figur 1) att individens motivation behöver finnas eller 
arbetas fram och är avgörande för att en livsstilsförändring ska kunna ske. Motivationen till 
förändring både påverkar och påverkas av den stödjande insatsen som ges samt relationen 
mellan professionell och klient. På samma sätt är även individens omgivning av betydelse för 
förändringsprocessen. Det är ett ömsesidigt samspel mellan samhället, individen och dess 
omgivning vilket påverkar individens motivation till förändring. Således är samtliga faktorer 
som presenteras i modellen, relationen mellan professionell och klient, individens omgivning 
och samhälle faktorer som påverkar förändringsprocessen vilket leder till en 
livsstilsförändring och att den unga vuxna lagöverträdaren med missbruk integreras i 
samhället. 
 
Studiens titel ”vem håller handen på vägen tillbaka” syftar inte bokstavligt talat på det som 
undersöks i studien men handlar bildligt talat om stöd. Meningen är inte bara att frågan ska 
syfta på vilka som ger stöd utan också hur stödet ges, vilket utvecklats i syftet och 
frågeställningarna. Förhoppningen är att titeln ska väcka intresse och förtydligas med hjälp av 
undertiteln. Studien har visat att det som är viktigt att som professionell tänka på i arbetet med 
unga vuxna som har dubbel problematik i form av missbruk och kriminalitet är att gruppen 
oftast inte har fått tillräckligt med negativa konsekvenser av sin livsstil än och att det därför 
kan vara svårt att motivera dem till förändring. Samtidigt är de en gynnsam grupp att arbeta 
med eftersom de fortfarande är unga och har alla möjligheter att förändra sin livsstil. 
Professionella måste möta individerna där de befinner sig just nu och arbeta utifrån det. Något 
som också framkommit i studien när det gäller stöd för den dubbla problematiken hos unga 
vuxna är just att det är extra viktigt med samverkan mellan olika myndigheter och de 
professionella som arbetar med individen. En positiv samverkan bidrar till att främja 
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individens förändringsprocess, varför det är så viktigt att hitta bra metoder och arbetssätt som 
är positiva för unga vuxna med dubbel problematik i form av missbruk och kriminalitet. 

Studiens praktiska implikationer och förslag på vidare forskning 
Ett tillkortakommande i studien är att trots att det föreligger en stor empirisk grund i form av 
nio kvalitativa intervjuer så är respondenter från varje grupp inte så omfattande. För att kunna 
få en bra bild av hur en grupp upplever något krävs ofta ett stort urval, vilket denna studie 
varken har eller har haft möjlighet till att skaffa på grund av omfattningen. En annan svaghet 
är att det vid transkriberingen ibland var svårt att uppfatta respondenternas exakta svar. Så 
trots att transkriberingen genomförts i sin helhet på åtta av de nio intervjuerna, har ibland 
vissa delar av svaren fått stå markerade som “ohörbart” vilket är en form av bortfall i svaret. 
Något som är en styrka för studien är att empirimaterialet består av sammanlagt nio 
kvalitativa intervjuer. Det är en omfattande och stor empirisk grund att presentera resultat från 
och genomföra analys på. En annan styrka är att studien skiljer sig från andra vi sett inom 
området. Vid litteraturgenomgången hittades inte någon studie som haft till syfte att 
undersöka huruvida stöd för den dubbla problematiken i form av både missbruk och 
kriminalitet upplevs av både unga vuxna samt professionella från olika verksamheter och 
myndigheter. I denna studie undersöks den dubbla problematiken som det centrala, vilket 
sällan görs då myndigheter eller professionella ofta har ansvar för antingen det ena eller det 
andra av problematiken. I arbetet med unga vuxna som har en dubbel problematik menar Brå 
(2013) att ingen myndighet har det övergripande ansvaret vilket försämrar insatserna då ingen 
tar ansvar för den dubbla problematikens helhet. 
 
Centralt i denna studie har varit att fokusera på upplevelsen av stöd till dem med dubbel 
problematik i form av missbruk och kriminalitet. Att söka förståelse för upplevelsen av stöd 
är att söka efter subjektiva sanningar, individers skildringar och erfarenheter. Utifrån det har 
vi försökt skapa en förståelse för det studerade i ett större perspektiv. Det har varit till fördel 
att inkludera olika gruppers perspektiv på möjlighet till stöd för gruppen unga vuxna 
lagöverträdare med missbruk då både likheter och skillnader presenterats och analyserats. 
Studien har bidragit till att belysa behovet av att inte särskilja på missbruk och kriminalitet 
vid insatser och utformning av stöd. Då missbruk och kriminalitet har ett starkt samband är 
det relevant att både målgruppen samt professionella från de två myndigheterna inkluderas. 
Detta då de professionella i stor utsträckning har med de unga vuxna att göra samt att de har 
ett ansvar att ge dem stöd för att bryta med den aktuella problematiken. Gemensamt för 
samtliga respondenter är att de lyfter motivationen som den viktigaste faktorn för att kunna 
skapa en förändring vad gäller livsstil.  
 
Tidigt i inledningen lyfts regeringens utredning ”Bättre insatser vid missbruk och beroende” 
(SOU 2011:35) i vilken det framgår att det idag finns brister vad gäller insatser till dem med 
missbruk. Det presenteras även ett behov av målgruppsspecifika insatser. Vi anser det vara 
relevant att försöka arbeta fram ett arbetssätt som tar hänsyn till det komplexa samspelet 
mellan missbruk och kriminalitet. Det är viktigt att utforma en evidensbaserad metod eller 
insats som angriper både missbruksproblematiken och det kriminella beteendet. Då 
motivationen är en avgörande faktor för förändring bör fokus på hur motivationen kan främjas 
vara en central del arbetet med unga vuxna lagöverträdare med missbruk. Med fördel bör inte 
den terapeutiska alliansen och relationens betydelse glömmas bort då även det har betydelse. 
För att nå denna kunskap kan studier genomföras både med kvalitativ och kvantitativ metod. 
Exempelvis skulle den kvantitativa ansatsen kunna söka efter en uppfattning om hur många 
som anser att de fått tillräckligt med stöd för att kunna bryta med missbruk och kriminalitet. 
En kvalitativ studie som komplement är lämplig då den kan undersöka vad som varit 
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betydelsefullt i stödet. Slutligen bör lagöverträdare med missbruksproblematik, socialarbetare 
samt frivårdsinspektörer inkluderas i forskning i större omfattning än idag då de sannolikt har 
relevant kunskap och erfarenheter kring problemområdet.   
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Bilaga 1A – informationsbrev, professionella 
 
Hej! 
 
Vi heter Emmy Heiniemi och Elin Willinder och studerar på socionomprogrammet på Örebro 
universitet. Under våren kommer vi att genomföra vår C-uppsats inom socialt arbete. Det 
kommer att handla om olika perspektiv och upplevelser av stöd för unga vuxna lagöverträdare 
med missbruksproblematik efter dom eller frigivning. 
 
Det är av denna anledning vi vänder oss till dig. Vi är intresserade av dina upplevelser och 
erfarenheter av att arbeta med just unga vuxna lagöverträdare med missbruksproblematik. Vår 
avsikt är att genomföra intervjuer under vecka 15 alternativt vecka 16. Frågorna kommer att 
beröra upplevelser av stöd såsom förståelse och engagemang samt stigma och makt. Vi 
kommer att genomföra intervjuer med unga vuxna lagöverträdare med missbruksproblematik 
efter dom eller frigivning samt professionella, för att kunna jämföra och se om upplevelserna 
av stöd skiljer sig åt.  
 
Deltagande i intervjun är helt frivillig och du kan avbryta när du vill. Intervjuerna beräknas ta 
cirka 30-40 minuter och vi kan mötas där du önskar. Vi vill gärna spela in intervjun för att 
kunna transkribera inför analysen. Dina svar kommer att anonymiseras och inte användas till 
annat än studiens syfte. Under tiden för studien kommer det insamlade materialet förvaras på 
ett tryggt ställe så att ingen obehörig kan komma åt det. Efter att studien är genomförd 
kommer samtliga anteckningar och inspelningar att förstöras.  
 
Vi kommer att höra av oss till dig för att boka in en tid för intervju om du vill delta. Då 
kommer du även att få möjlighet att ställa eventuella frågor. 
 
Vänliga hälsningar, 
Emmy Heiniemi och Elin Willinder 
 
Kontaktuppgifter: 
Emmy, emmy.hei@telia.com 
Elin, elinwillinder@gmail.com 
Handledare: Jürgen Degner, xxx 

 

 

 
  



	

	

Bilaga 1B – informationsbrev, målgrupp 
 
Hej! 
 
Vi heter Emmy Heiniemi och Elin Willinder och studerar på socionomprogrammet på Örebro 
universitet. Under våren kommer vi att genomföra vår C-uppsats inom socialt arbete. Det 
kommer att handla om olika perspektiv och upplevelser av stöd för unga vuxna lagöverträdare 
med missbruksproblematik efter dom eller frigivning. 
 
Det är av denna anledning vi vänder oss till dig. Vi är intresserade av dina upplevelser och 
erfarenheter av stöd efter dom eller frigivning från myndigheter såsom socialtjänst samt 
frivård. Vår avsikt är att genomföra intervjuer under vecka 15 alternativt vecka 16. Frågorna 
kommer att beröra upplevelser av stöd såsom förståelse och engagemang samt stigma och 
makt. Vi kommer även att intervjua professionella för att kunna jämföra och se om 
upplevelserna av stöd skiljer sig åt.  
 
Deltagande i intervjun är helt frivillig och du kan avbryta när du vill. Intervjuerna beräknas ta 
cirka 30-40 minuter och vi kan mötas där du önskar. Vi vill gärna spela in intervjun för att 
kunna gå tillbaka och lyssna inför analysen. Dina svar kommer att anonymiseras och inte 
användas till annat än studiens syfte. Under tiden för studien kommer det insamlade 
materialet förvaras på ett tryggt ställe så att ingen obehörig kan komma åt det. Efter att 
studien är genomförd kommer samtliga anteckningar och inspelningar att förstöras.  
 
Vi kommer att höra av oss till dig för att boka in en tid för intervju om du vill delta. Då 
kommer du även att få möjlighet att ställa eventuella frågor. 
 
Vänliga hälsningar, 
Emmy Heiniemi och Elin Willinder 
 
Kontaktuppgifter: 
Emmy, emmy.hei@telia.com 
Elin, elinwillinder@gmail.com 
Handledare: Jürgen Degner, xxx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



	

	

Bilaga 2A – intervjuguide, professionella  
	
Intervjuguide - professionella 
	
Inledande	frågor	

• På vilket sätt möter du unga vuxna lagöverträdare med missbruksproblematik? 
• Vilken typ av kontakt har ni med varandra? (Degner & Henriksen, 2007) 
• Kan du beskriva hur eventuella kontakter har arrangerats? (Degner & Henriksen, 

2007) 
• Vilken typ av stöd kan ni erbjuda? 
• Under vilka omständigheter tar målgruppen emot hjälp? (T.ex. LVM, SoL eller 

behandlingsprogram i dom, frivilligt). 
• Samverkar ni något mellan socialtjänsten/frivården kring de klienterna som har 

ärenden hos båda? 
 

Relationens betydelse 
• Vad är målsättningen i arbetet när du möter en ung vuxen lagöverträdare med 

missbruksproblematik? 
• Hur väl känner du dina klienter? 
• Hur mycket pratar ni om klientens erfarenheter av alkohol, narkotika och kriminalitet? 
• Känner du att klienter vanligtvis kan vara öppna och ärliga mot dig? 
• Hur skapar du en god relation i mötet? 
• Vad utmärker en god relation med en klient för dig? 
• Hur ser ett önskvärt samarbete med en klient ut? 
• Känner du att du har kunnat bidra till en positiv förändring hos en eller flera klienter? 
• Vad är det då som har spelat roll? 

 
Makt 

• Upplever du att klienten lyssnar på det du säger? 
• Hur skulle du vilja beskriva ditt handlingsutrymme när det kommer till att välja vilket 

stöd du ska erbjuda din klient? 
• Tar du klientens åsikter i beaktande vid val av stöd? 
• Individanpassas insatser till klienterna? 
• Hur skulle du vilja att stödet såg ut för en unga vuxen lagöverträdare med 

missbruksproblematik? 
 

Stigma 
• Hur tror du att omgivningen uppfattar en ung vuxen lagöverträdare med 

missbruksproblematik generellt sätt? 
• Hur påverkas du i möten med unga vuxna lagöverträdare? (exempelvis känslan innan 

mötet, synen på hur utmanande det är eller tron på möjlighet till förändring) 
• Hur arbetar du för att klienten ska känna sig respekterad? 

 
Avslutande frågor 

• I stora drag, vad är din uppfattning om möjlighet till stöd för att komma ur missbruk 
och kriminalitet för gruppen? 

• Är det något stöd du inte kunnat ge men som du önskar fanns att erbjuda? 
 



	

	

Bilaga 2B – Intervjuguide, målgrupp 
 
Intervjuguide - målgrupp 
	
Unga	lagöverträdare	med	missbruk	
	
Inledande	frågor	
Vi	tänkte	börja	och	värma	upp	med	några	frågor	för	att	lära	känna	dig	lite	bättre.			

• Kan du berätta lite om vart du kommer ifrån och var du bor nu?	
• Vad är din huvudsakliga sysselsättning om dagarna?	
• Vad tycker du om att göra om dagarna, är det något speciellt intresse du har?	
• Hur trivs du med din vardag?	
• Har du någon familj?	
• Vilken kontakt har du med dem?	
• Känner du att du har folk som står dig nära?	
• Vad betyder dem för dig? 

	
Kontakt med socialtjänst 

• Vilken kontakt har du haft med socialtjänsten? 
• På vilket sätt har ni haft kontakt? (Degner & Henriksen, 2007) 
• Hur har den kontakten varit? 
• Hur skulle du vilja beskriva personen du har haft kontakt med där? 
• Vad har du blivit erbjuden för hjälp därifrån? I så fall vad? 
• Har du tagit emot stöd eller hjälp som de erbjudit?  
• Hur ser er relation ut? 
• Om du berättar något för socialarbetaren som rör alkohol, narkotika och kriminalitet, 

hur brukar denne reagera då? (Degner & Henriksen, 2007) 
• Följdfråga som avslutar stycket 

 
Kontakt med frivården 

• Vilken kontakt har du haft med frivården? 
• På vilket sätt har ni haft kontakt? (Degner & Henriksen, 2007) 
• Hur har den kontakten varit? 
• Hur skulle du vilja beskriva personen du har haft kontakt med där? 
• Vad har du blivit erbjuden för hjälp därifrån? I så fall vad? 
• Har du tagit emot stöd eller hjälp som de erbjudit?  
• Hur ser er relation ut? 
• Om du berättar något för frivårdaren/övervakaren som rör alkohol, narkotika och 

kriminalitet, hur brukar denne reagera då? (Degner & Henriksen, 2007) 
• Följdfråga som avslutar stycket 

 
• (Vad är det för skillnad i vad du fått för stöd från socialtjänsten respektive frivården?) 

 
Nu kommer vi både prata om kontakten med frivården och socialtjänsten. 
Relationens betydelse 

• Känner att de professionella du har mött har varit engagerade? 



	

	

• Vill du ge ett exempel på ett bra möte du har haft kring din problematik, respektive ett 
mindre bra möte med en professionell? 

• Har du haft tillit till dina kontakter inom socialtjänsten respektive frivården? Till 
exempel har du kunnat räkna med att möten blir av och att de håller det dem sagt? 

 
Makt 

• Upplever du att du har blivit lyssnad till? 
• Har dina åsikter tagits i beaktande vid val av stöd? 
• Har du känt dig respekterad? 
• Vad innebär ett gott stöd för dig? 
• Hur skulle du vilja att stödet för din problematik skulle se ut? 
• Upplever du att du fått insatser som anpassats specifikt efter dig och dina behov? 

 
Stigma 

• Hur tror du att din omgivning uppfattar dig när de inte vet om dina erfarenheter av 
missbruk och kriminalitet? 

• Hur tror du att din omgivning uppfattar dig om de vet om dina erfarenheter av 
missbruk och kriminalitet? 

• Hur tror du dina erfarenheter av kriminalitet och missbruk påverkar relationen mellan 
dig och den professionella som ska erbjuda dig stöd?  

 
Avslutande frågor 

• I stora drag, vad är din uppfattning om möjlighet till stöd för att komma ur missbruk 
och kriminalitet? 

• Är det något stöd du inte fått men som du hade önskat få? 
• Vilket stöd önskar du få i framtiden? 

	


