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Sammanfattning 
LVM- vården har som uppgift att bryta ett destruktivt missbruk, främja motivationen till 

fortsatt frivillig vård samt långsiktigt främja frihet från missbruk och utvecklandet av en 

sundare livsstil. 

     Syftet med studien var att undersöka motiverande faktorer vid Rällsögården utifrån ett 

klient- och personalperspektiv. Likheter och skillnader mellan klienters och personals 

uppfattningar om motiverande faktorer analyserades för att undersöka vilken eventuell 

inverkan dessa kan ha på Rällsögårdens mål att motivera klienten till fortsatt frivillig vård. 

Tidigare forskning inom ämnet behandlar relationsskapande inom en tvångsvårdskontext, 

LVM-vårdens syfte och verkställande samt motivationsfaktorer inom tvångsvården. 

     För att besvara syfte och frågeställningar genomfördes studien med en kvalitativ ansats. 

Datainsamlingen skedde genom semistrukturerade intervjuer. Respondenterna bestod av tre 

personal och tre klienter från Rällsögården. 

     Resultatet av studien visar att faktorer som rör relation, organisation samt yttre och inre 

faktorer i klientens liv kan ses som motiverande faktorer av så väl personal som klienter på 

Rällsögården. Resultatet visar också på betydande skillnader i personalens och klienternas 

uppfattningar av dessa motiverande faktorer exempelvis vad som anses motiverande för 

klienterna till fortsatt behandling. 
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Abstract 
The purpose of custodial care is to break a destructive abuse, to improve the motivation of an 

addiction treatment by choice and to prevent misusage by long-term and to improve the 

development of a healthier lifestyle. 

     The purpose of this study was to examine motivational factors at Rällsögården from the 

perspective of clients and staff. The similarities and differences between the staff and clients 

opinions about motivational factors were analyzed to examine what eventual impact they 

could have of Rällsögårdens goal to motivate the clients to an addiction treatment by choice. 

     Prior research within the subject describe the creation of relations in a context of custodial 

care, the purpose and performance of the law of custodial care and the motivational factors 

within the custodial care. 

     To fulfill the purpose and to respond to the question formulation the study were examined 

with a qualitative research method. Semi constructed interviews were used to collect the data. 

The respondents were three people from the staff of Rällsögården and three clients of 

Rällsögården. 

     The result of the study shows that relations, organization and internal and external factors 

are to be seen as motivational factors by the staff as well as the clients of Rällsögården. The 

result also shows significant differences in both clients and the staff’s opinion of these 

motivational factors for example what are to be considered motivational for the clients an 

addiction treatment by choice.  

 

 

Keywords: Custodial care, motivation, compulsion, relations, addiction 
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Inledning 
Socialnämnden har ett grundläggande ansvar att aktivt förebygga och motverka missbruk. 

Utgångspunkten är att alla insatser ska ske på en solidarisk och demokratisk grund och i 

beslut om insatser ska beaktande tas till individens integritet och självbestämmanderätt 

(Norström & Thunved, 2010, Socialtjänstlagen 2001:453). Individer som har ett 

allvarligt/destruktivt missbruk som anses kan leda till, att dennes fysiska och psykiska hälsa är 

i allvarlig fara, att denne skadar sig själv eller närstående samt att denne riskerar att förstöra 

sitt liv, kan dock beredas vård enligt LVM (Lagen om vård av missbrukare i vissa fall). Ett 

tvångsingripande kan då ske och individens egen vilja frångås, vilket gör denna lag till en 

undantagslag (Norström & Thunved, 2010, LVM 1988:870). LVM- vården har sedan som 

uppgift att bryta det destruktiva missbruket, främja motivationen till fortsatt frivillig vård samt 

långsiktigt främja frihet från missbruk och utvecklandet av en sundare livsstil (Norström & 

Thunved, 2010, LVM 1988:870). Målet med vården är att motivera personer med 

missbruksproblematik att prova en annan vårdform utanför LVM-institutionen och LVM-

vården ska fungera som ett inledande skede till en frivillig behandling. Tanken är att den 

frivilliga behandlingen i sin tur ska leda till, ett för individen, liv fritt från missbruk. 

Planeringen av vården ska således innehålla lämpliga insatser i anslutning till tvångsvården. 

Socialnämnden har därigenom ett ansvar att aktivt följa individen under tvångsvårdstiden 

samt tillsammans med denne förbereda och planera för insatser efter vårdtiden. Ansvaret ska 

leda till att individen efter LVM-vården får bostad, arbete/utbildning samt stöd i sin fortsatta 

drogfrihet. (SOSFS, 1997:6). 

     LVM har sedan länge varit en omdiskuterad lag och den stora frågeställningen är huruvida 

vården är etiskt försvarbar utifrån hänsyn till individens rätt till integritet och autonomi. 

Lagen uppfattas även ibland som en form av kontroll och skydd för samhället istället för att 

ses som ett uttryck för omtanke och vård. Det problematiska att besvara har då även varit om 

det är möjligt att genom yttre tvång förändra en omotiverad person till att av egen fri vilja 

välja att inte fortsätta missbruka (Börjeson, 1990; Ekendahl, 2001). Samtidigt har det visat sig 

att tvånget kan öka förutsättningarna för att vård överhuvudtaget ska ske och det har även 

visat sig att tvånget påverkat möjligheterna till fullföljande av vården positivt. Det som visat 

sig avgörande för utfallet av tvångsvården är innehållet och omfattningen på vården. 

Kvaliteten på vården anses även av vikt för att tvångets bidragande negativa upplevelser ska 

minimeras (Gerdner & Berglund, 2011). Motivation inom en tvångsvårdskontext behandlas i 

flera studier med ett resultat som företrädesvis visar på en svårighet med att uppfylla målet att 

motivera klienten till fortsatt frivillig vård (Ekendahl, 2001; Farabee, Prendergast & Anglin, 

1998; Gerdner, 1998; Johansson, 2000, Johnsson, 2006; Svensson, 2001). En faktor som 

försvårar motivationsarbetet är det problematiska med personalens dubbla roll, då de ska 

försöka skapa goda relationer till klienterna samtidigt som de har uppgiften att låsa in, 

kontrollera och övervaka (Svensson, 2001). Klienter uppger även ofta att de känner sig 

kränkta och förnedrade av tvånget och att detta resulterar i att motivationen och viljan till 

förändring förtas. Känslor av bitterhet och vanmakt infinner sig hos klienterna och det kan 

skapa ett allvarligt hinder för ett fungerande motivationsarbete (Gerdner, 2000; Ekendahl, 

2001; Svensson, 2001; Storbjörk, 2007 ). Dilemmat att under tvång lyckas motivera någon till 

att få en egen vilja till förändring av sin nuvarande livssituation är utifrån detta tydligt. Finns 

denna möjlighet och hur gestaltar den sig i så fall? 

     Den undersökta verksamheten i denna studie är Rällsögården. Studien har utförts på 

uppdrag av Rällsögården. Rällsögården är ett av de 11 LVM hem som finns i Sverige. 

Rällsögården tar emot män med alkohol – narkotika och eller blandmissbruk enligt LVM, 

SoL, fängelselagen samt enligt kontraktsvård. (Rällsögården, u.å.). Institutionen har totalt 27 

platser fördelade på en låst avgiftningsavdelning, en låst behandlingsavdelning samt en öppen 

behandlingsavdelning (Rällsögården, u.å.). Enligt Rällsögårdens verksamhetsbeskrivning ska 
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personalen inneha ett kognitivt, icke konfrontativt och motiverande förhållningssätt, fokus ska 

ligga vid att motivera klienten till att vilja mottaga vård för sitt missbruk (Rällsögården, 

2011a). Vidare ska, enligt verksamhetsbeskrivningen, all behandling som sker på 

Rällsögården genomsyras av ett professionellt och etiskt förhållningssätt. För att uppfylla 

detta ska klienten delta i planering av behandlingen som bland annat består av 

missbruksprogram, återfallsprevention, kriminalitetsprogram, nätverksarbete, undervisning, 

motion samt social färdighetsträning (Rällsögården, 2011a). För att klienten ska få möjlighet 

att vara delaktig i planering och mål av behandlingsinsatserna menar Rällsögården att de 

använder sig av kontaktmannaskap. Kontaktmannaskapet innebär enligt Rällsögården att 

klienten vid varje avdelning tilldelas en sjuksköterska, en kontaktperson samt en person som 

är behandlingsansvarig, ett så kallat behandlingsteam. Relationen mellan behandlare och 

klient anses viktig för ett fungerande behandlingsarbete och behandlingsteamet ska därför i 

sitt arbete fokusera på att utveckla känslomässiga band till klienten samt skapa en god 

terapeutisk allians. Rällsögården menar att de genom sitt arbete med behandlingsteamen 

medverkar till att klienten känner trygghet och får stöd, samtal och motivation under hela sin 

vistelse(Rällsögården, 2011b).  

     LVM- lagens utformning lägger ett stort ansvar på LVM- hem som Rällsögården att 

uppfylla målet med att motivera klienten. Utifrån LVM- lagens komplexitet att motivera 

under tvång anser vi det därför intressant och framförallt viktigt att utifrån en verksamhet som 

Rällsögården lyfta fram detta ämne ytterligare. Både för att belysa hur klienterna upplever 

möjligheten att motiveras under tvång och för att belysa upplevelser från personal verksamma 

inom LVM – vården. 

 

 

Syfte 
Syftet med denna studie är således att undersöka motiverande faktorer vid Rällsögården 

utifrån ett klient- och personalperspektiv. Likheter och skillnader mellan klienters och 

personals uppfattningar om motiverande faktorer ska sedan analyseras för att undersöka 

vilken eventuell inverkan dessa kan ha på Rällsögårdens mål att motivera klienten till fortsatt 

frivillig vård. 
 

 

Frågeställningar 
– Vad anser klienterna på Rällsögården vara de mest centrala motiverande faktorerna till 

fortsatt frivillig behandling? 

 

– Vad anser personalen på Rällsögården vara de mest centrala motiverande faktorerna i 

arbetet för att motivera klienten till fortsatt frivillig vård?  

 

– Kan några likheter eller skillnader mellan klienternas och personalens uppfattningar av 

motiverande faktorer urskiljas? 

 

– Vilken potentiell inverkan kan de eventuella likheterna och skillnaderna i klienternas och 

personalens uppfattningar kring motiverande faktorer ha på Rällsögårdens motivationsarbete? 

 

 



8 

 

Begreppsdefinitioner 
I följande avsnitt presenteras och förklaras centrala begrepp som genomgående återkommer i 

studien. Dessa begrepp är motivation, motiverande faktorer och behandling.  

 

Motivation 
Bergmark (1998) menar att motivationsbegreppet är svårdefinierat och det finns många olika 

sätt att närma sig det. Enligt Karlsson (2009) är begreppet motivation något som hjälper oss 

att förstå olika beteenden och dess orsaker, Karlssons definition av motivation: 

 

”En inre process som påverkar beteendens inriktning, styrka och uthållighet (Karlsson, 

2009, s. 343).” 

 

Människans inre motivation till olika beteenden anses skapad i viljan till drifttillfredsställelse.  

Drifterna uppstår ur människans fysiologiska och psykologiska behov, vilket sedan leder till 

beteenden som inriktar sig på att tillfredsställa behoven (Wagner, 1999). Motivation utgörs 

således av individens tankar, självuppfattning, egenskaper, och värderingar samt av individens 

tidigare erfarenheter, nuvarande situationen och förväntningar inför framtiden. Individens 

motivation är föränderlig genom tiden och kan snabbt förändras av känslor som t.ex. drogsug 

(Melin & Näsholm, 1998).  

Motiverande faktorer 
Människans motivation till olika beteenden påverkas av inre och yttre faktorer. Inre faktorer 

som motiverar olika beteenden är individens egna önskningar, behov och förväntningar. 

Motivation handlar då om individens egen vilja, dock påverkas motivationen även av yttre 

faktorer. En yttre påverkande faktor för individens motivation till olika beteenden är målet. 

För att bibehålla motivationen är det viktigt för individen att målet inte upplevs ouppnåeligt. 

Upplevs målet ouppnåeligt riskerar individen bedöma sannolikheten för att misslyckas som 

stor och motivationen avtar. Vid olika behandlingar är det därför av vikt att använda delmål 

och inte sikta på slutmålet redan vid start, för att på så vis minimera risken att motivationen 

avtar (Jenner 1987). Ytterligare yttre faktorer som skapar förutsättningar, för att kunna 

motivera och påverka viljan till förändring hos en individ, är att försöka skapa förståelse, 

sammanhang och mening med situationen (Melin & Näsholm 1998). 

 

Behandling 
Vad begreppet behandling innebär är svårdefinierat och frågan som ofta ställs är, om vad som 

helst kan vara behandling. Socialstyrelsens definition av behandling lyder: 
 

”Systematiska och teoretiskt grundade tekniker eller metoder som används för att hjälpa 

enskilda individer att komma från sitt missbruk eller beroende (Socialstyrelsen, 2007, s. 

32). 

De metoder som används, i verksamheter som praktiserar behandling, ska således vara 

vetenskapligt beprövade och visa evidensgrundade effekter. De personer som utövar 

behandlingen bör då även ha lämplig kompetens inom området (Socialstyrelsen, 2007). 
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Tidigare forskning 
I föreliggande avsnitt presenteras forskning inom det aktuella ämnesområdet. Nedan återfinns 

således forskning som belyser klienters och professionellas upplevelser kring LVM-vård. Vi 

har valt att använda oss av fyra rubriker, relationens och förhållningssättets inverkan på 

motivationen, organisationens inverkan på motivationen, tvångets inverkan på motivationen 

samt möjligheter och svårigheter med motivation inom LVM-vård. Rubrikerna framtogs 

utifrån de framträdande teman som visade sig i vårt intervjumaterial. Dessa rubriker återfinns 

även under resultat och analys för att på så vis skapa en sammanhängande tråd genom arbetet 

och genom det även en tydlighet för läsaren. Under rubriken relationens och 

förhållningssättets inverkan på motivationen redogörs för forskning som berör relationens och 

förhållningssättets betydelse i motivation och behandlingsarbete inom missbruksvården. 

Under rubriken organisationens inverkan på motivationen presenteras forskning som 

undersökt professionellas syn på LVM-vården. Rubriken tvångets inverkan på motivationen 

berör forskning som belyst klienters syn på tvångets inverkan på motivationen. Under 

rubriken möjligheter och svårigheter med motivation inom LVM-vård lyfts slutligen 

forskning fram som belyst klienters syn på motiverande faktorer och möjligheterna samt 

svårigheterna att motiveras till fortsatt vård under LVM.  

Relationens och förhållningssättets inverkan på motivationen 
Flera studier har belyst professionellas upplevelser av svårigheten med att skapa en god 

relation till klienten när denne befinner sig på behandling med stöd av LVM. En orsak till 

svårigheten har visat sig vara personalens dubbla roll, där denne har som arbetsuppgift att låsa 

in, kontrollera och övervaka klienterna samtidigt som de har en ambition om att skapa goda 

relationer till klienterna för att utifrån den ha möjlighet att motivera klienterna till förändring. 

(Svensson, 2001). Tvånget blir ett nödvändigt ont och en faktor som står i vägen för 

relationsbyggandet mellan klient och behandlare. Mycket kraft i arbetet läggs då på att 

försöka förflytta fokus i arbetet från kontroll till stöd (Billquist & Skårner, 2009). Forskning 

visar dock att det är avgörande för möjligheten till fortsatt behandling att just skapa en 

förtroendefull, god relation till klienten så tidigt som möjligt i motivationsarbetet och att det 

är en förutsättning för att nå fram med hjälp till klienten. Det är denna relation som även 

skapar möjligheter att stärka klientens självkänsla och genom det även deras vilja till 

förändring (Billquist & Skårner, 2009; Billinger, 2000; Helgesson, 2003). Vad gäller 

möjligheten till relationsskapandet framgår det, att förutsättningarna till att skapa en god 

relation till klienterna främst ges vid de tillfällen då personalen genomför olika aktiviteter 

tillsammans med klienterna. Dessa aktiviteter kan vara allt från en promenad till en 

aktivitetsresa utanför institutionen. Upphovet till detta menas vara att personal och klient då 

kan lyckas utföra något som upplevs positivt för klienten, att klienten får känna sig 

betydelsefull och att de utför något som innebär att personalen och klienten kan identifiera sig 

med varandra och därigenom skapa en förståelse (Billquist & Skårner, 2009; Helgesson, 

2003). Förmågan till en fungerande kommunikation, främst den emotionella, mellan klient 

och personal tycks även betydande för att forma en god relation, då klienter menar att det som 

hjälpt dem är när en viss person i personalen verkligen sett dem och lyssnat på dem (Billquist 

& Skårner, 2009; Storbjörk, 2007). Det har dock visat sig att personalens förmåga till att 

skapa kontakt och en god kommunikation till klienterna i vissa fall haft brister, vilket 

försvårar relationsskapandet (Holm, 2001). Förhållningssätt som professionella själva har lyft 

fram som icke fungerande för ett gott relationsskapande är att påverka och forcera klienten för 

mycket. För att få till stånd ett istället fungerande förhållningssätt förklaras att personalen bör 

fokusera på att ha mod att vänta ut klienten, för att infinna sig vid klientens sida när denne är 

redo att ta steget till behandling. En svårighet som detta anses medföra är att lyckas närma sig 

klienten, ett närmande utan att tvinga sig på. Även personalens förmåga att mottaga klienten 
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på tas upp som en viktig del när det gäller förhållningssätt. Mottagningsförmågan beskrivs 

som en svår balansgång mellan att vara personlig, professionell och samtidigt inte privat 

(Helgesson, 2003). Dock kan en tvetydighet angående vikten av relationsskapandet ibland 

infinna sig hos personalen. Då den ena uppfattningen bland är att det behövds tid för att skapa 

en bärande relation för ett fungerande förändringsarbetet och den andra uppfattningen är att 

klienten inte ska stanna på institutionen och att relationsskapandet inte då ses som viktigt 

(Billquist & Skårner, 2009).  Relationen kan utifrån ovan nämnda studier ses som en 

utgångspunkt för ett fungerande behandlingsarbete, samtidigt som det står klart att det finns 

en svårighet att bygga denna med klienten inom tvångsvården. Förutsättningar finns dock och 

personalens ansvar är i detta tydligt då förhållningssättet de innehar ofta skapar dessa 

förutsättningar (Billinger, 2000; Billquist & Skårner, 2009; Helgesson, 2003; Storbjörk, 2007; 

Svensson, 2001). 

     Ett förhållningssätt som anses verksamt inom missbruksvården är motiverande intervju, 

MI. MI är en metod och ett förhållningssätt i behandling av missbrukande vuxna och 

ungdomar inom den svenska tvångsvården (SiS, 2011). MI som förhållningssätt möjliggör för 

personal inom tvångsvård att bemöta klienterna på ett relationsfrämjande sätt. Grunderna i 

förhållningssättet är att visa empati, undvika argumentation, utveckla diskrepans samt stödja 

självtillit (SiS, 2011). Förhållningssättet i MI innebär även att personalen bör visar respekt för 

klientens autonomi och rätt till självbestämmande trots sin ofta kontrollerande roll. Det är av 

vikt att personalen framhåller för och medvetengör för klienten om sin dubbla roll, genom det 

kan en försvårad arbetsallians och ett försvårat motivationsarbete med klienten undvikas 

(Holm Ivarsson, Ortiz och Wirbing, 2010 ). MI som metod inom missbruksvården visar i 

tidigare studier på en mångtydig bild av dess effekt. MI framhålls i vissa fall som effektivare, 

i jämförelse med andra aktiva missbruksbehandlingar och i vissa fall har det visat sig att MI 

har en likvärdig effekt som andra behandlingar för alkohol och drogmissbruk (Burke, 

Arkowitz & Menchola, 2003; Stein, Lebeau, Colby, Barnett, Golembeske & Monti 2011; 

Vasilaki, Hosier & Cox, 2006). Positiva effekter av MI som framkommit är att metoden har 

visats effektivt som behandling för de som har en svår, problematisk konsumtion eller ett 

missbruk av alkohol (Vasilaki mfl., 2006). Det som dock även framkommit är att MI i vissa 

fall inte visar något samband med klientens vilja till förändring av sin alkoholkonsumtion. 

Inte heller MI samtal som en förberedelse för behandling visar någon märkbar effekt på 

klienternas motivation till förändring, klienternas delaktighet i behandling samt på det slutliga 

behandlingsresultatet. Klienter som deltagit i MI behandling har i vissa fall heller inte visat 

någon minskning av alkohol och droganvändningen efter behandlingen (Forsberg, 2011; 

Miller, Yahne & Tonigan, 2003; Vasilaki mfl., 2006;). Forskning visar följaktligen ett 

flertydigt resultat angående MI som en metod för missbruk inom tvångs- och fängelsevård.  

Möjligheten till att använda MI inom tvångsvård kan även ifrågasättas då det visat sig att det 

är de klienter som frivilligt sökt hjälp som drar mest nytta av MI (Burke mfl., 2003; Forsberg, 

2011; Stein mfl., 2011; Vasilaki mfl., 2006). 

Organisationens inverkan på motivationen  
Forskning visar att LVM fungerar som en akut lösning för att bryta det destruktiva 

missbruket, men att LVM-vården brister i förmågan att motivera och vårda klienten (Gerdner, 

1998; Johansson, 2000, Johnsson, 2006). Det mest framträdande som anses resultera i svaga 

behandlingsutfall är att tvånget påverkar klientens motivation negativt (Svensson 2001; 

Storbjörk 2007). Den rådande uppfattningen om LVM-vårdens bristande kvalitet angående att 

motivera och behandla klienten avspeglar sig i de förväntningarna placerade klienters 

socialsekreterare uppger inför klientens vistelse. Socialsekreterarna har höga förväntningar 

när det gäller LVM-hemmens förmåga att hjälpa klienten med det akuta vårdbehovet och 

avgiftning men mindre förväntningar när det gäller deras förmåga att behandla och motivera 
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klienten till vidare behandling. Någon tilltro till att LVM – vården ska förändra klienternas 

syn på missbruket finns inte och vistelsen ses som en mellanstation innan den verkliga 

behandlingen. De negativa uppfattningarna kring LVM-vården kvarstår även efter klientens 

vistelse, då man anser att placeringen främst inneburit att klienten kunnat bryta sitt missbruk, 

varit nykter en tid och kunnat återhämta sig fysiskt samt att vistelsen inte inneburit någon vård 

för klienten. (Gerdner, 1998; 2000; Johansson, 2000; Johnsson, 2006). Det som 

professionella, verksamma inom LVM- vården, dock ibland visar är att de inte har någon 

förståelse för den egna verksamhetens brister och att det är det som resulterar i omotiverade 

klienter. Istället kopplas klientens brist på motivation endast till umbäranden hos klienten. Få 

reflektioner finns kring att behandlingen som erbjuds kanske upplevs verkningslös eller för 

krävande av klienten (Billinger, 2000). Något som forskning har visat är att organisationen 

har en betydelse för relationsskapandet mellan klient och personal. Organisationen skapar 

ramar och villkor för relationen, det som kan försvåra en relation och istället bli ett hinder i 

relationsbyggandet med klienten är om organisationen saknar en tydlig struktur samt då 

personalen saknar handledning, utbildning och befogenheter i det arbete som ska utföras. En 

organisation som har dessa faktorer fungerar istället stärkande i byggandet av relationen med 

klienten. En tydlig och stödjande organisation med en väl fungerande kontakt med 

medarbetare är även en viktig förutsättning för att personalen ska erfara positiva emotionella 

upplevelser inom arbetet med klienten (Billquist & Skårner, 2009; Helgesson, 2003). 

Organisationer som saknar tydlighet i sin målsättning leder även till att minst en av parterna 

blir lidande, antingen personalen eller organisationen eller båda parter. God 

överensstämmelse mellan organisation och personal ger däremot arbetstillfredsställelse och en 

organisation som får energi och kunskap för att utföra ett väl fungerande arbete med 

medarbetare som har ett professionellt engagemang (Bolman & Deal, 2005; Gifford, 2009). 

 

Tvångets inverkan på motivationen 
När det gäller klienters upplevelser av LVM-vården återfinns genomgående erfarenheter av 

tvångets negativa inverkan på den egna motivationen. Återkommande är upplevelser av att 

tvångsingripandet är psykiskt nedbrytande, kränkande, förnedrande och att tvånget försämrar 

motivationen. Desto längre tid som går på LVM-vistelsen desto sämre uppger klienterna sig 

må och att upprätta motivationen under dessa förhållanden anses svårt. Främjandet av en äkta 

motivation under tvång ses som näst intill omöjlig (Ekendahl, 2001; Gerdner, 2000; 

Svensson, 2001; Storbjörk, 2007). Klienternas kritik kring inlåsningen och tvånget visar på en 

minimerad möjlighet för dem att kunna stärka sin självkänsla och sitt självförtroende så länge 

som de vistas på LVM-hemmet, istället kan känslorna av kränkning leda till att en bitterhet 

och vanmakt infinner sig (Gerdner, 2000; Svensson, 2001).  Det har även visat sig i 

undersökningar av den straffrättsliga tvångsvården att tvånget medför negativa konsekvenser 

för klienten. De rättsliga påtryckningarna, som tvånget inom straffrätten medför, fungerar 

hämmande snarare än underlättande för klienten (Farabee, m.fl., 1998). Klienternas känslor 

bör därför finnas i medvetandet när en bedömning av möjligheterna till att motivera dem görs, 

då dessa känslor kan bli ett allvarligt hinder till ett fungerande motivationsarbete (Farabee, 

m.fl., 1998; Gerdner, 2000; Svensson, 2001). 

      Det finns trots allt negativt som LVM medför en del klienter som ser tvångsvården som 

positiv och studier visar även att klienter som vårdas under tvång har en benägenhet att stanna 

längre tid i behandlingen än de som inte tvångsvårdas (Burke, m.fl., 2007; Farabee, m.fl., 

1998; Hiller, Knight, Leukefeld & Simpson, 2002; Knight, Hiller, Broome & Simpson, 2000). 

Det klienter då ser som positivt är att LVM-vården medverkar till en lugn drogfri miljö, 

möjligheter till att förbättra den fysiska och psykiska hälsan, tid till att reda ut praktiska 

problem och att en insikt infunnit sig till att livssituationen innan LVM varit ohållbar 
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(Gerdner, 2000; Ekendahl, 2001). Något som även visat sig positivt relaterat till goda utfall av 

LVM -vården är om klienter från start haft en egen vilja till förändring och stöd för sitt 

missbruk. Den egna motivationen och viljan till behandling vid start påverkar engagemanget i 

och resultatet av behandlingen och dessa klienter visar sig inneha en bättre förmåga att 

bibehålla sin nykterhet och drogfrihet efter avslutad vård. Det visar följaktligen på att det som 

avgör om klienten stannar i behandlingen är både inre motivation och vilja till behandling 

samt yttre rättsligt påtryck (Farabee m.fl., 1998; Knight m.fl., 2000; Gerdner, 2000; Hiller 

mfl., 2002). 

     Tidigare studier av tvångsvården visar således en överhängande negativ bild av tvångets 

inverkan på klienten och visar därigenom även på en minskad möjlighet för klienten att 

motiveras till en förändring av sin nuvarande livssituation samt till fortsatt frivillig 

behandling. Avgörande för om klienten kan motiveras till en förändring är om denne själv har 

en vilja, en vilja som i sin tur ofta visar sig förtas av tvånget (Farabee m.fl., 1998; Gerdner, 

2000; Ekendahl, 2001). 

 

Möjligheter och svårigheter med motivation inom LVM-vård 
Det som fungerar stärkande för klientens motivation till fortsatt behandling i organiserad 

eftervård eller självhjälpsgrupper efter LVM-vistelsen är innehållet i vården snarare än 

vårdtidens längd. Mycket lång vårdtid samt negativa händelser under behandlingen visar sig 

istället relatera till mindre benägenhet att vilja delta i eftervård (Gerdner, 2000). Flertalet 

studier visar att LVM-vården anses brista i vårdens innehåll och genom det i sin förmåga att 

motivera klienten (Gerdner, 1998; 2000; Johansson, 2000, Johnsson, 2006).  Tvångets 

inverkan på klientens upplevelser kring vården anses även vara en faktor som minimerar 

möjligheterna för klienten att motiveras (Ekendahl, 2001; Gerdner, 2000; Svensson, 2001; 

Storbjörk, 2007).  Förutsättningar för att klienten under sin LVM – vistelse ska kunnas 

motiveras till fortsatt behandling kan utifrån det ses som små. Vilka faktorer finner klienter 

själva då som gynnsamma och icke gynnsamma för motivationen?  

     Det framgår av forskning att de faktorer som klienter anser som positiva för sin motivation 

till att vilja fortsätta i behandling är enskilda och grupp terapisamtal, föreläsningar, personal 

som visar kunnighet och intresse, att känna stöd från intagna och personal, successiv 

arbetstakt i återanpassningen samt ökad framtidstro och självförtroende genom positiva 

intryck. Möjligheten som LVM tiden ger till att vara nykter en tid är också något som anses 

gynna motivationen (Ekendahl, 2001; Storbjörk, 2007). Det som på något vis även motiverar 

klienten är en form av framtidstro och att problemen medför så omfattande konsekvenser att 

denne själv känner att en livsförändring är ett måste för att ha möjlighet att uppleva en positiv 

livskvalitet. Det finns alltså ett samband mellan klientens problemnivå, framtidstro och viljan 

till en förändring, vilket visar att motivationen för individen är kontextberoende (Ekendahl, 

2006). Det har även visat sig att tvånget fungerar som en extern källa till motivation för 

klienten. Övrig motivation, så som trycket från familjen, arbetsgivare eller det personliga 

engagemanget till förändring kan avta, men det juridiska tvånget består under hela 

behandlingen, vilket kan leda till att klienten ändå deltar i behandling trots att denne är 

omotiverad. Klientens deltagande i behandlingen anses då resultera i att denne utvecklar en 

motivation (Burke, m.fl., 2007; Knight m.fl., 2000). När det gäller behandlingen så kan ett 

samband ses mellan personalens förmåga och kunnighet och vilken hjälp det ger klienten, då 

en viss metod tillsammans med en viss personal visat sig positivt för klientens motivation att 

deltaga i behandling. Behandlingen ses som en möjlighet till att underlätta förekomsten av 

positiva händelser i livet för klienten, så som t.ex. bättre hälsovanor, vilket i sin tur kan hjälpa 

denne att uppehålla motivationen (Ekendahl, 2001; Ekendahl, 2006; Storbjörk, 2007). Den 

dominerade inställningen till LVM är dock negativ och de faktorer som ett fåtal klienter lyft 
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fram som positiva för motivationen är de som även lyfts fram som negativa av majoriteten av 

klienterna. De faktorer som klienter menar leder till att intresset för fortsatt behandling istället 

avtar är således att samtal, föreläsningar är för få, ytliga och meningslösa, avsaknad av 

adekvata behandlingsinslag och att personalen är okunnig och ointresserad samt att för att 

komma vidare är man tvungen att utföra arbetet på egen hand. Den sysselsättning som finns 

upplevs vara för lite och inte anpassad efter de individuella behov eller önskemål som finns. 

Vårdtiden upplevs så pass eländig att det som motiverar är att komma därifrån och att aldrig 

behöva uppleva LVM igen. Känslan av att det bara handlar om förvaring infinner sig 

(Ekendahl, 2001; Storbjörk, 2007). 

     Forskning kring möjligheten för klienten att under sin LVM – vistelse motiveras till en 

förändring av sin nuvarande livssituation samt till fortsatt frivillig behandling visar på en 

tvetydighet och ett komplicerat övervägande av om tvångsvården kan ses som motiverande 

för klienten. Då det som anses inverka positivt för motivationen även är det som framhålls 

som negativt för motivationen. Målet med LVM är att klienterna ska bli motiverade under sin 

vistelse och för att uppnå detta mål brukas tvångsmedel. Det problematiska blir då att dessa 

tvångsmedel inverkar så pass negativt på klienterna att den vistelse som ska resultera i 

motivation bara vill genomgås snabbt, vilket resulterar i att en form av falsk motivation 

infinner sig (Ekendahl, 2001).  

 

 

 

Teoretiska utgångspunkter 

Under rubriken teoretiska utgångspunkter presenteras till att börja med två olika förklaringar 

till motivation enligt Hulls motivationsteori och Freuds driftteori. Därefter presenteras de 

teoretiska perspektiv och teorier på motivation som ligger till grund för studiens undersökning 

och analys. Vi redogör även för rollteorin som handlar om människors samspel mellan 

varandra och hur människans olika tolkningar får dem att reagera (Payne, 2008). 

 

Motivationsteorier och motivationsperspektiv 
Fredriksson och Furmark, (2007) tar upp två olika förklaringar till motivation, den 

fysiologiska och den psykologiska. Den fysiologiska förklaringen återfinns i Hulls 

motivationsteori, denna teori utgår från att beteendet hos en människa grundar sig i ett behov 

av att tillfredställa de fysiologiska behoven (Fredriksson och Furmark, 2007). Den 

psykologiska förklaringen till motivation kan ses som en framväxt ur Freuds driftteori, denna 

teori grundar sig på att människans drifter fungerar enligt lustprincipen. Drifterna motiverar 

människan att försöka finna lustupplevelser och undvika smärta (Fredriksson och Furmark, 

2007).  

     Nicholls (1984) beskriver begreppet motivationsklimat, motivationsklimatet influeras av 

hur individen känner inför olika händelser och handlar om framföranden av olika förmågor, 

subjektiv erfarenhet, känslor inför olika uppgifter och prestationsförmåga. Nicholls (1984) 

menar att motivationsklimatet kan vara uppgiftsinriktat eller resultatinriktat. Det 

resultatinriktade motivationsklimatet främjar individer med ett bra självförtroende då denna 

riktar in sig på sociala liknelser och prestationer i olika sammanhang som går ut på att jämföra 

sig med andra i en prestation. Det uppgiftsinriktade motivationsklimatet inriktar sig på 

individens personliga framsteg och vilja till förändring. Detta klimat minskar oroligheten, 

underlättar känslan av tillfredställning, är mer individanpassad och inte lika tävlingsinriktad 

som det resultatinriktade klimatet (Nicholls, 1984). 

      Utifrån den humanistiska psykologin ses motivation som en inre strävan hos individen 

efter att uppnå olika behov och livsmål. Maslow och hans teori om motivation är den mest 

framträdande inom humanismen (Fredrikson & Furmark, 2007). Maslow menade att mänsklig 
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motivation har en hierarkisk struktur, en behovshierarki. De behov som motiverar människan 

kan således rangordnas från lägre till högre. Maslows ansåg att människans behovshierarki är 

bestående av fem olika nivåer. Längst ner i behovshierarki återfinns de fysiologiska behoven 

som är grundläggande för människans överlevnad. Nästa behovsnivå består av människans 

behov av att känna trygghet och säkerhet. Då dessa båda behov är uppfyllda infinner sig ett 

behov hos människan att känna en grupptillhörighet och även ett behov av att känna sig 

älskade. Ytterligare än nivå upp får människan behov av att uppleva erkännande och att 

genom det en självkänsla. Den högsta nivån i behovshierarkin som sedan infinner sig, är 

människans behov av självförverkligande, vilket förklaras som att människan då har uppnått 

sina högsta ambitioner i livet. För att människan ska nå något av de högre behoven måste de 

lägre behoven först tillgodoses (Fredrikson & Furmark, 2007). 

     Det kognitiva perspektivet på motivation framhåller de mentala förloppens betydelse. För 

att uppnå en hög motivation krävs höga förväntningar och ett högt värderat mål men har 

individen låga förväntningar och värderar målet lågt försvagas motivationen (Karlsson, 2009).  

Enligt Becks kognitiva personlighetsteori så är individens personlighet bestående av scheman. 

Dessa scheman innehåller föreställningar och antaganden om den egna personen samt om 

omvärlden. Människan tolkar det som händer och sker utifrån sina inre scheman. Den 

enskildes tolkningar leder då i sin tur till hur denne kommer att reagera känslomässigt på olika 

händelser. Emotionell ohälsa ses utifrån Becks teori som en konsekvens av att individen har 

dysfunktionella scheman (Lundh & Smedler, 2007). 

     Fredrikson och Furmark (2007) förklarar att motivation är besläktat med emotion och att 

emotionella och kognitiva processer hos individen påverkar varandra. Individens emotionella 

tillstånd påverkar hur denne tolkar och tänker kring händelser och dessa kognitiva processer 

påverkar i sin tur vad denne känner. Vad individen uppmärksammar och lättast uppfattar 

påverkas därmed av vilket känslotillstånd denne befinner sig i (Lundh & Smedler, 2007). 

Människans motivation, emotion och kognition interagerar således med varandra och med den 

omgivning som individen befinner sig i, viket resulterar i olika personligheter och beteenden 

(Lundh & Smedler, 2007). Motivations och kognitions teorier anses vara framgångrika för att 

få en förståelse för människors irrationella ohälsosamma leverne. Utifrån dessa har flertalet 

modeller utvecklats för att skapa möjligheter till att på ett effektivt sätt påverka människors 

hälsobeteende och livsstil (Karlsson, 2009) 

 

Rollteorin 
Enligt rollteorin spelar människor olika roller under hela sin livstid. Den sociala rollen en 

individ befinner sig i är betydelsefull för personens syn på sig själv och på sin identitet. Olika 

roller innehar olika förväntningar från andra om hur personen ska bete sig i sin roll. Payne 

beskriver även att Rollosäkerhet är något som kan uppkomma, rollosäkerheten handlar om att 

individen blir osäker på hur denna ska bete sig, vilka krav, beteenden och förväntningar som 

är bunden till en specifik roll (Payne, 2008). Rollkonflikter är något som kan uppstå och 

förklaras inom rollteorin som någonting som handlar om att människor lever och beter sig på 

ett sätt som inte är socialt accepterat, utifrån de sociala förväntningar som finns knutna till den 

aktuella rollen (Payne, 2008). Det kan också enligt Payne (2008) uppstå en rollförvirring när 

vi är osäkra på vad en roll egentligen innebär och kräver av oss. 

     Goffman (1968b) redogör för det alldagliga livet i den sociala världen som en slags teater 

där ”jaget” spelas upp. Våra medmänniskor är publiken och beroende på om de tillhör familj, 

arbetslag eller kompisar i skolan, spelar vi upp olika roller av oss själva för dem. Goffman 

(1968a) menar att vår rollpresentation oftast är styrd av samfällda sociala förväntningar och 

blir därmed en förskönad bild av jaget. Stigmatiserade personer presenterar denna del av sig 

själva på ett särskilt sätt för att kunna accepteras som ”normala” av publiken. Payne (2008) 
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beskriver att rollteorin ger oss sociala förklaringar som kompletterar våra psykologiska 

uppfattningar om en människas personlighet och kan ses som ett socialt perspektiv på 

människors beteende. Rollteorin riktar också sökarljuset mot beteenden, emotionella och 

personliga reaktioner. Tillexempel innebär det att urskilja de behov som olika roller medför, 

definiera monteringen av roller och beskriva hinder som den nuvarande rollen ger upphov till. 

     Payne (2008) klargör för den strukturfunktionalistiska rollteorin. Inom den 

strukturfunktionalistiska rollteorin skildras det att individer har olika placeringar i olika 

sociala strukturer och att rollerna utgör en rad uppsättningar av förhoppningar eller beteenden 

som i sin tur hör ihop med de olika positionerna i de sociala strukturerna. Sättet vi tolkar våra 

roller på kan även påverka hur väl vi kan handskas med förändringar (Payne, 2008). 

 

 

 

Metod 
I följande avsnitt presenteras denna studies tillvägagångssätt. Inledningsvis beskrivs 

metodval, litteratursökning, urval av respondenter och konstruerandet av intervjuguiderna. 

Sedan följer en beskrivning av den analysmetod som använts. Vidare presenteras uppsatsens 

etiska överväganden. Avslutningsvis redogörs för överväganden om studiens reliabilitet, 

validitet, generaliserbarhet samt en metoddiskussion. Bryman (2011) menar att syftet med ett 

metod avsnitt är att ge utförlig information om genomförandet av undersökningen, med ett 

mål att öka studiens transparens. 

  

Val av metod 

Bryman (2008) beskriver att forskaren bör utgå från syftet och frågeställningarna för studien 

vid val av forskningsmetod. Syftet med en kvalitativ forskningsmetod är att beskriva och 

försöka nå en ökad förståelse för det som undersöks (Kvale & Brinkmann, 2009). Backman 

(2010) poängterar att den kvalitativa forskningsmetoden ofta syftar till att finna skillnader och 

likheter mellan olika individer, exempelvis som funktion för något speciellt skeende i en 

kontext. Patel och Davidsson (2003) beskriver på liknande sätt den kvalitativa metodens 

funktion och menar att syftet med en kvalitativ datainsamlingsmetod är att finna egenskaper i 

respondentens uppfattningar om ett visst fenomen. Dennas studies syfte var att undersöka 

klienter och personals syn på motiverande faktorer inom verksamheten Rällsögården, 

eventuella likheter och skillnader i dessa samt dess eventuella konsekvenser för det arbete 

som sedan ska utföras. Det är således klienternas och personalens upplevelser och 

erfarenheter kring motiverande faktorer som varit undersökningens syfte. Därav fann vi det 

lämpligt att använda en kvalitativ forskningsmetod med kvalitativa intervjuer. 

     Undersökare som tillämpar en kvalitativ metod strävar efter att få del av individens egna 

upplevelser av någonting förutbestämt genom dennes berättelser och egna beskrivningar 

(Larsson, 2005). Den kvalitativa intervjun möjliggör för undersökaren att få fram individens 

upplevelser, berättelser och beskrivningar och det är således ett vanligt tillvägagångssätt vid 

datainsamlingen inom den kvalitativa forskningen. Tyngdpunkten i en kvalitativ intervju bör 

ligga på respondentens egen tolkning och uppfattning av frågorna som ställs under intervjun. 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Då syftet med denna studie var att få del av respondenternas 

egna upplevelser gjordes valet att utföra kvalitativa intervjuer. Vi valde att använda oss av 

kvalitativa, individuella semistrukturerade intervjuer för att respondenterna skulle få utrymme 

att tolka frågorna och för att göra plats för respondenten att utforma svaren på sitt eget sätt. 

Enligt Bryman (2011) använder sig intervjuaren av specifika teman med hjälp av en 

intervjuguide i semistrukturerade intervjuer, samtidigt får respondenten stort utrymme för att 

formulera sina egna svar. I kvalitativa intervjuer får intervjuaren även utrymme för att ställa 

följdfrågor som en uppföljning av respondentens svar och möjlighet att avvika från 
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intervjuguiden i relativt stor utsträckning, detta leder till flexibilitet under intervjun och fokus 

är anpassningsbart under intervjuns gång.  

     Denna studies syfte var att lyfta fram respondenternas egna uppfattningar kring det 

undersökta ämnet. Vi valde således utifrån Brymans (2011) resonemang, att använda oss av 

en semistrukturerad intervjuguide. Intervjuguiden utformades utifrån syftet och 

frågeställningarna.  

Litteratursökning 
Det är av vikt att intervjuaren är väl insatt i ämnet som studien ämnar undersöka (Bryman, 

2011). Patel och Davidsson (2003) beskriver tillvägagångssättet vid litteratursökning och 

poängterar att undersökaren inledningsvis bör fundera kring vilket ämnesområde studien hör 

till. Vidare bör undersökaren inledningsvis inhämta information om ämnesområdet för att 

kunna gå vidare med att specificera var betoningen bör ligga, vilket område inom 

ämnesområdet som kan vara intressant att undersöka (Patel & Davidsson, 2003). Vi utgick 

från att ämnesområdet för denna studie var tvångsvård och motivation varpå litteratur inom 

det ämnesområdet granskades för att öka kunskapen kring ämnet. Patel och Davidsson (2003) 

påpekar att sökord fastställs i detta skede av litteratursökningen utifrån vad som verkar 

centralt i den litteratur som genomgåtts i det inledande skedet. Patel och Davidsson (2003) 

poängterar att det ofta finns specifika sökmotorer för att söka efter studier inom ett visst 

område, på en viss nivå och andra kriterier. Litteratur till denna studie har sökts med hjälp av 

Libris, Örebro universitets bibliotekskatalog med sökorden: Motivation, tvångsvård, LVM, 

Institution och MI. Referenslistor i flera tidigare studier har även fungerat som en vägledning 

i den vidare sökningen av forskning. Tidigare svensk samt internationell forskning till denna 

studie har sökts via Örebro Universitets databaser, databaserna som använts är Elin 

(Electronic Library Information Navigator), ASSIA (Applied Social Sciences Index and 

Abstracts), Diva, Social Services Abstracts samt Summon. Även sökmotorn google har 

använts för att få fram ytterligare forskning. Sökorden som användes var följande: addiction, 

motivation, compulsory, compulsory treatment of drug abuse, compulsory treatment, drug 

court, civil compulsory commitment, community camps, coerced treatment, motivational 

interviewing, organization in social work, tvångsvård, motivation, motiverande samtal. 

Rapporter och avhandlingar, som presenteras i studien, har hämtats från statens 

institutionsstyrelses och socialstyrelsens webbsidor samt från webbsidan avhandlingar.se. 

     Antalet träffar vid sökningarna har varit ca 12 000 – 40 000 varpå de första sidorna med 

träffar har granskats då de träffar med mest relevant information har visats först. De engelska 

sökord som gav mest relevant resultat var compulsory + treatment + motivation. De svenska 

sökord som gav mest relevanta träffar var tvångsvård och tvångsvård + motivation. 

     En del av den internationella forskningen som presenteras i denna studie berör individer 

som tvångsvårdas enligt straffrätt. Viss åtskillnad finns mellan den straffrättsliga 

tvångsvården och den svenska LVM-vården. Varpå denna forskning begränsas i sin 

applicerbarhet på den svenska tvångsvården. 

Urval av respondenter 

Ett strategiskt urval är en form av ett teoretiskt urval där de teoretiska reflektionerna styr 

mängden av insamlat data. Forskaren genomför därför intervjuer tills de teoretiska 

reflektionerna visar att studiens syfte kan besvaras (Bryman, 2011). Fördelen med att använda 

ett strategiskt urval är att personer med insikt och erfarenheter inom det studerade ämnet blir 

föremål för de intervjuer som genomförs i studien (Kvale & Brinkmann, 2009).  

     Då dennas studies syfte var att undersöka individers uppfattningar kring ett specifikt ämne 

beslutades att utföra ett strategiskt urval. Det strategiska urvalet ansågs öka möjligheten att få 

syftet besvarat, då personer som var relevanta utifrån undersökningens syfte och 
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frågeställningar valdes. Med utgångspunkt i syftet finns två kategorier respondenter i 

undersökningen.  Den ena kategorin är män med alkohol-, narkotika- och/eller blandmissbruk 

inskrivna på Rällsögården enligt LVM.  Den andra kategorin respondenter i undersökningen 

är professionella som arbetar på Rällsögården. I urvalsprocessen tog vi även beslut att utföra 

intervjuerna på den öppna avdelningen. Klienterna har då vistats en tid på Rällsögården och 

erfarit det motivations och behandlingsarbetet som utförs och genom det bildat sig en 

uppfattning om det undersökta ämnet. Utifrån detta beslutades även att intervjua personal som 

arbetar på den öppna avdelningen. Detta då de befinner sig i samma kontext som klienterna, 

vilket ansågs möjliggöra en jämförelse mellan klienters och personals svar. Studien innehåller 

sex stycken intervjuer, tre intervjuer med klienter och tre intervjuer med personal. Faktorer 

som påverkade valet av antalet intervjuer var tidsaspekten, genomförbarhet samt studiens 

omfattning. 

     För att finna respondenter som hade vilja att medverka i intervjuerna skrevs ett 

informationsbrev om undersökningen där klienter hade möjlighet att anmäla sitt intresse. 

Informationsbrevet sattes upp på en anslagstavla på den öppna behandlingsavdelningen. 

Avdelningschefen på den öppna behandlingsavdelningen informerade även klienter och 

personal om studien och förklarade hur de skulle gå tillväga för att anmäla sitt intresse att 

medverka. Personalen kontaktades och fick information om studien via e-post. Samtliga av 

personalen på den öppna avdelningen blev tillfrågade. Det fanns inga särskilda krav eller 

kriterier för att få deltaga i en intervju, den enda förutsättningen var att personen var placerad 

eller arbetade på Rällsögården. Intresset att deltaga i undersökningen var relativt svagt från 

personalen, varpå vi skickade ut en påminnelse till dessa via e-post.    

Konstruktion av intervjuguide 
Enligt Bryman (2011) är det viktigt att skaffa sig en bild av vad respondenterna uppfattar som 

betydelsefullt i varje frågeställning. Med detta menas att varje konstruerad fråga i en 

intervjuguide ska kunna omfatta de områden som studien ämnar undersöka. Frågorna ska 

dock konstrueras på ett sådant sätt att de kan kopplas till respondentens perspektiv och dennes 

bild av vad som undersöks (Bryman, 2011). I denna studies intervjuguide har frågor som 

syftar till att besvara studiens syfte och frågeställningar konstruerats. Frågorna i 

intervjuguiden delades även in i teman för att i enlighet med Larsson (2005) kunna göra 

avgränsningar inom ämnesområdet och i ett senare skede i studien underlätta analysen. 

Intervjuguiden delades in i följande teman, information om forskningens etiska aspekter, 

motivation på Rällsögården, upplevelser av motiverande faktorer samt tvångsvård och 

motivation (se bilaga 3, 4). För att öka möjligheterna till att skapa ett gott samtalsklimat 

inleddes intervjuguiden med neutrala frågor som behandlade respondenternas ålder, tidigare 

behandling/utbildning och andra allmänna frågor. Vi valde även att använda oss av två olika 

intervjuguider, en till personalen och en till klienterna, för att på så vis kunna utforma 

frågorna efter respondenternas perspektiv. Intervjuguiden som användes under intervjuerna 

med personalen utformades efter personalens kontext på Rällsögården där utbildning, tidigare 

erfarenheter av arbete på LVM-instituition, personalens eget arbetssätt på Rällsögården och 

personalens uppfattningar om Rällsögården efterfrågades. Intervjuguiden som konstruerades 

till klienterna efterfrågade klienternas uppfattningar om exempelvis deras vistelse på 

Rällsögården och om personalens förhållningssätt.  Bryman (2011) beskriver några fördelar 

med att använda semistrukturerade intervjuguider, dels kan intervjuaren ställa 

uppföljningsfrågor för att vidareutveckla ett svar och på det sättet styra respondenten i 

riktning till att besvara frågeställningarna och syftet i undersökningen.  
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Tillvägagångssätt 
Då denna studie gjordes på uppdrag av Rällsögården valdes ämnet delvis i samförstånd med 

dem. Vi valde temat motivation och syftet skapades i enlighet med Rällsögårdens önskemål. 

Inledningsvis mailades information om studien till avdelningschefen på Rällsögårdens öppna 

avdelning. Avdelningschefen informerade sedan personal och klienter. Ett informationsbrev 

om studien sattes även upp på Rällsögårdens anslagstavla, där klienter kunde anmäla sitt 

intresse att delta i studien (se bilaga 1). I informationsbrevet delgavs studiens syfte, 

deltagarnas rätt till anonymitet, den tänkta längden på intervjun samt att deltagandet var 

frivilligt. Personalen kontaktades och fick information om studien via e-post(se bilaga 2). 

Abrahamsson, 2005; Kvale och Brinkmann, 2009 förklarar att det är av stor vikt att vara etiskt 

medveten både före och under en kvalitativ intervju. Undersökaren bör därför informera 

respondenterna om de forskningsetiska riktlinjerna och andra etiska aspekter som präglar 

studien och dess genomförande innan intervjun. Detta för att respondenterna ska kunna känna 

sig trygga, ha lättare att öppna sig och visa känslor under intervjun. Vid intervjutillfällena för 

denna studie presenterades därför inledningsvis undersökningens syfte och det praktiska 

tillvägagångssättet.  Innan intervjun startade informerades även respondenterna om deras rätt 

till att ta del av undersökningen när den färdigställts, att deras svar hanterades konfidentiellt, 

att deltagandet var frivilligt samt att de närsomhelst kunde avbryta intervjun. Då vi i 

planeringen av intervjuerna bestämt att det mest lämpliga tillvägagångssättet för denna studie 

var att spela in intervjuerna för att sedan transkribera dem tog vi med inspelningsmaterial till 

intervjutillfället och frågade respondenterna om samtycke till inspelning. Bryman (2011) 

menar att intervjun ska genomföras med hjälp av anteckningar om respondenten inte vill 

spelas in, vilket gör det stor vikt att intervjuaren även är förberedd på att föra anteckningar. Vi 

hade detta i beaktande inför varje intervju och hade därför även anteckningsmaterial med oss. 

Samtliga respondenter samtyckte dock till inspelning av intervjun varpå anteckningsmaterialet 

inte behövde användas. Även Patel och Davidsson (2003) beskriver insamlandet av exakta, 

ordagranna svar från respondenterna som en fördel med inspelning av en intervju. En nackdel 

som lyfts fram är att respondenterna inte alltid talar så fritt och spontant under inspelning som 

de gör när de inte spelas in. Åtanke till detta togs inför intervjuerna i denna studie, dock 

bedömdes fördelarna med att spela in intervjuerna som övervägande nackdelarna. Åtanke bör 

dock finnas till att detta möjligen kan påverkat de svar som respondenterna gett.  

     Det genomfördes tre stycken klientintervjuer och tre stycken intervjuer med personal. 

Inledningsvis diskuterades hur dessa skulle genomföras och det beslutades att intervjuerna 

skulle ske enskilt där vi skulle intervjua en klient var. Detta val baserades dels på tidsaspekten 

och dels på etiska hänsynstaganden där vi inte ville att respondenten eventuellt skulle känna 

sig pressad av att själv bli intervjuad av tre personer. Enligt Bryman (2011) är det viktigt att 

intervjun utförs i en lugn miljö där respondenten känner sig trygg och inte behöver oroa sig 

för att någon obehörig ska höra vad denne säger under intervjun. Vi föreslog således för 

klienterna att utföra klientintervjuerna i deras privata rum på Rällsögården då vi ansåg att 

detta skulle kunna vara en trygg miljö för klienten. För att försäkra oss om att vi uppfattat 

detta rätt frågade vi klienterna innan intervjun hur de kände för att sitta i sitt privata rum. Två 

av de tre klienterna valde att intervjun skulle ske i det privata rummet och en klient valde en 

annan plats för intervjun där denne kände sig mer bekväm. Intervjuerna med personalen 

utfördes även dessa med en intervjuare i ett avskilt rum som bestämdes i samråd med 

personalrespondenterna. Samtliga intervjuer som genomfördes pågick mellan 25-50 minuter. 

Klientrespondenterna fick fika och en biocheck, bekostat av oss efter intervjuernas slut. Detta 

gjorde vi dels för att ytterligare inbjuda de klienter som tackat ja till medverkan men som vid 

intervjutillfället var tveksamma till deltagandet på grund av inre och yttre omständigheter men 

också dels för att tacka för medverkandet och den information vi fått av dem. 
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Databearbetning och analysmetod 
Samtliga intervjuer transkriberades ordagrant. Syftet med transkriberingen var att inte missa 

någon information som framkommit under intervjun. Bryman (2011) skriver att fördelen med 

att transkribera en intervju är att respondentens uttryck ord för ord bevaras. Att 

transkriberingen enligt Bryman (2011) är tidskrävande ansåg vi vara underordnat den 

innehållsmässiga exaktheten av transkriberat material varpå vi transkriberade alla sex 

intervjuer. Detta då transkriberingen möjliggör att resultatet av datainsamlingen blir mer 

korrekt, det underlättar användandet av ordagranna citat och det inspelade materialet 

kombinerat med en transkribering av materialet utgör en stadig grund för analysen. 

      Larsson (2005) poängterar att den kvalitativa analysen kan ses som en utmaning. Inom 

den kvalitativa analysmetoden finns inte lika mycket och lika tydliga regler som inom den 

kvantitativa analysmetoden. Utmaningen i den kvalitativa analysmetoden blir då ofta enligt 

Larsson (2005) att försöka sammanställa en tydlig resultatdel av en stor mängd kvalitativt data 

och sedan kategorisera detta tydligt och enhetligt. Det finns dock några allmänna principer att 

reflektera över och beakta i arbetet (Larsson, 2005). En viktig aspekt i analysen av kvalitativa 

data är att fokusera på specifika områden, teman som kan kopplas till studiens syfte och 

frågeställningar. En annan viktig aspekt som Larsson (2005) beskriver är att undersökaren 

måste kategorisera den insamlade mängden data för att det ska kunna bli hanterbart och för att 

underlätta för undersökaren att urskilja de kopplingar som eventuellt finns. 

     För att göra materialet mer överskådligt behölls de teman som funnits i intervjuguiden 

även vid transkriberingen. När transkriberingarna var färdigställda sammanslogs de 

ursprungliga fem tematiseringarna till tre stycken teman och namnen på de tidigare 

tematiseringarna ändrades för att förtydliga vilken information de sammanslagna 

tematiseringarna nu innehöll. De sammanslagna tematiseringarna blev relationens och 

förhållningssättets inverkan på motivationen, organisationens inverkan på motivationen, 

tvångets inverkan på motivationen samt möjligheter och svårigheter med motivation inom 

LVM-vård. 

     Kvale & Brinkmann (2009) beskriver analysmetoden meningskoncentrering vilket syftar 

till att på ett mer kortfattat sätt beskriva vad intervjurespondenten sagt i intervjun. Detta 

innebär att formulera om de längre uttalanden till kortare uttalanden som är mer 

sammanfattande.  

     Allt material bearbetades, strukturerades och delades alltså upp i kategorier, teman. Dessa 

teman är relation, organisation och motivation. Vad som valdes ut för analys styrdes av syftet 

och frågeställningarna i studien. Resultatet analyserades därefter utifrån tidigare forskning och 

de teoretiska utgångspunkterna som finns omskrivna i studien. 

Etiska överväganden  
I denna studie har de fyra forskningsetiska principerna Informationskravet, Samtyckeskravet, 

Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet tagits i beaktande. Dessa forskningsetiska 

principer syftar till att ange normer för relationen mellan forskaren och 

undersökningsdeltagaren, dessa principer bildar även riktlinjer för bedömning av studien och 

kan användas som hjälp för etiska överväganden för forskaren under arbetets gång med 

studien (Vetenskapsrådet, 2012).  

     Vetenskapsrådet (2012) redogör för informationskravet och beskriver dess innebörd. 

Forskaren ska ge information kring vad ett deltagande i studien innebär för respondenterna. 

Informationen bör behandla respondentens frivilliga deltagande med dess rätt att när som 

helst avbryta sitt deltagande när som helst i studiens gång. Allt som skulle kunna påverka 

respondentens vilja att deltaga i studien ska belysas (Vetenskapsrådet, 2012). För att uppfylla 

detta informerades respondenterna om undersökningens syfte och vad deras deltagande 

innebar i dess helhet. Vi informerade respondenterna innan intervjun startade om att deras 
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deltagande var frivilligt och att de kunde avbryta intervjun när som helst. Respondenterna 

informerades även om deras rätt att ta del av undersökningen när den är färdigställd. 

     Vetenskapsrådet (2012) poängterar att samtyckeskravet innebär att deltagare har rätt att 

bestämma över sin medverkan till en studie varpå undersökare ska få uppgiftslämnares och 

undersökningsdeltagares samtycke till att medverka i studien. För att uppfylla detta krav 

frågades respondenterna om deras samtycke till deltagandet i studien i början av intervjun. 

Detta spelades även in för att senare kunna styrka deltagarnas samtycke. En annan regel för 

samtyckeskravet är enligt vetenskapsrådet (2012) att den som medverkar i en undersökning 

ska ha rätt att självständigt bestämma över sitt deltagande, exempelvis om de vill deltaga, hur 

länge och på vilka villkor de vill delta i studien. Individer som medverkar i en studie ska 

också kunna avbryta sin medverkan när som helst utan att de får några negativa konsekvenser 

i och med avbrottet. Respondenterna informerades innan intervjun om dess rättigheter att 

avbryta sitt deltagande när som helst och att det inte skulle resultera i några konsekvenser. Vi 

informerade även om tidsaspekten, på ett ungefär hur länge intervjun skulle pågå och när 

studien beräknades vara färdigställd. 

     Vetenskapsrådet (2012) beskriver att konfidentialitetskravet innebär att undersöknings-

personernas identitet ska hanteras med konfidentialitet genom hela undersökningen och 

förvaras så att inga obehöriga kan ta del av uppgifterna. (Vetenskapsrådet, 2012). För att 

uppfylla detta krav informerade vi respondenterna om att deras personuppgifter är 

konfidentiella och inte kommer att nämnas i studien.  De informerades även om att det endast 

är vi i gruppen och eventuellt handledaren som har möjlighet att se dessa uppgifter samt att 

uppgifterna inte sparas efter att undersökningen är färdigställd. Samtliga respondenter 

samtyckte till detta.  Citat som kan leda till att en deltagare kan identifieras har valts bort och 

namn på enskilda individer kommer inte att synas i studien. Resultatet framställs också 

könsneutralt för personalrespondenterna för att inte kunna härleda information till någon 

specifik individ.  

     Vetenskapsrådet (2012) förklarar nyttjandekravets innebörd och beskriver att insamlade 

uppgifter som rör enskilda personer endast får användas i forskningssyfte. Detta krav 

uppfylldes genom att de uppgifter vi fått ta del av endast använts till denna undersökning och 

det endast varit undersökningsgruppen som haft tillgång till dessa uppgifter. Det insamlade 

materialet ska efter studiens färdigställande förstöras och det inspelade materialet raderas. 

Vetenskapsrådet (2012) poängterar även att de insamlade uppgifterna kring undersöknings-

personerna inte får användas för att påverka beslut eller åtgärder som berör denne. De 

insamlade uppgifterna har endast använts för att besvara denna studies syfte och kommer inte 

användas för beslut eller andra åtgärder för respondenterna. 

Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 
Begreppet reliabilitet beskriver en undersöknings tillförlitlighet (Lilja, 2005). 

Reliabilitetsbegreppet delas i sin tur in i extern och intern reliabilitet. Den externa 

reliabiliteten beskriver undersökningens möjlighet att visa samma resultat vid upprepade 

mätningar. För att undersökaren ska kunna uppnå så god extern reliabilitet som möjligt bör 

denne dokumentera och beskriva studiens olika faser så som problemformulering, 

urvalsmetod, undersökningsmetod, databearbetning och analysmetod. Intern reliabilitet syftar 

till i vilken mån undersökarna i studien är överens i tolkningarna av resultatet (Bryman, 

2011). Hög reliabilitet i en kvalitativ undersökning är oftast svår att uppfylla, då möjligheten 

att få samma resultat vid ett upprepande är liten. En faktor till detta är att intervjuarens 

förkunskaper och sätt att utföra intervjun kan påverka intervjupersonernas svar och genom det 

undersökningens resultat, vilket försvårar replikerbarheten (Bryman, 2011; Kvale & 

Brinkmann, 2009). En annan faktor är att de upplevelser som efterfrågas från individerna i en 

kvalitativ undersökning kan förändras efter en tid (Bryman, 2011). Förhållanden som påverkat 
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reliabiliteten negativt i denna studie är att intervjuaren kan ha påverkat respondentens svar 

genom sitt sätt att utföra intervjun, t.ex. reagerandet på olika svar och hur följdfrågor ställts. 

Reliabiliteten blir även då låg i det avseendet att möjligheten försvåras för andra undersökare 

att utföra samma undersökning och få samma resultat.  Utförandet av intervjun, 

övervägningar och tolkningar av datainsamlingen och analys skulle med stor sannolikhet inte 

utföras på samma sätt av en annan undersökare. En annan undersökares samspel med 

respondenterna blir säkerligen inte heller detsamma, vilket då i sin tur kan leda till att 

respondenternas svar inte blir de samma. Denna studies metodkapitel har skrivits så detaljerat 

som möjligt som ett försök till att stärka reliabiliteten. För att stärka reliabiliteten ytterligare 

har samtliga intervjuer spelats in, med väl fungerande utrustning. Detta har möjliggjort att alla 

undersökare kunnat ta del av hela resultatet. Databearbetningen har därefter genomförts av 

alla undersökare, vilket möjliggjort att flera tolkningar och bedömningar av resultatet ligger 

till grund för den analys, slutsats och diskussion som presenteras i studien. 

     Graden av validitet i en undersökning är beroende av huruvida det som undersöks 

verkligen är det som var ämnat att undersökas (Lilja, 2005).  Begreppet validitet redogör 

således för studiens giltighet, riktighet och grad av systematiska fel. För att uppfylla en hög 

validitet i en undersökning bör undersökaren inneha en förmåga att kontrollera, ifrågasätta 

och teoretisera materialet genom hela forskningsprocessen (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 

2010; Kvale & Brinkmann, 2009). Validitetsbegreppet delas även det, som reliabilitet, in i 

intern och extern (Bryman, 2011). Den interna validiteten rör huruvida resultatet i studien 

överensstämmer med de teoretiska idéer som undersökaren sedan utvecklar från detta. Är de 

argument och slutsatser som framkommer i undersökningen hållbara, försvarbara, 

övertygande utifrån dess resultat (Kvale & Brinkmann, 2009). Den externa validiteten 

beskriver i vilken utsträckning undersökningens resultat kan generaliseras till andra individer, 

situationer eller sociala miljöer (Bryman, 2011). Kvalitativa intervjuundersökningar har oftast 

inte som mål att generalisera sitt resultat till en hel population, utan tanken är istället att den 

kunskap som fås fram ska kunna appliceras på andra liknande, relevanta situationer (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Denna studie ämnade undersöka motiverande faktorer vid Rällsögården 

utifrån ett klient- och personalperspektiv. Datainsamlingen skedde via semistrukturerade 

intervjuer vilket resulterade i att fokus ibland ändrades under intervjuerna. Respondenterna 

styrdes i största möjliga mån tillbaka till ämnet då detta skedde, men vid transkriberingen 

upptäcktes en del information som inte var relevant till att besvara syftet . Denna information 

sållades ut vid databearbetningen för att på så vis stärka validiteten i studien. Den information 

som valdes att ha kvar ämnar på något sätt besvara studiens syfte och frågeställningarna. 

Målet har varit att eftersträva en hög intern validitet i denna studie. Detta har skett genom att 

under hela arbetsprocessen har studiens syfte funnits i åtanke. De teoretiska slutsatser som 

kommits fram till i analys och diskussion har således hela tiden kopplats till syftet och 

resultatet. 

     Den externa validiteten i denna undersökning skulle kunna ses som relativt låg då 

Rällsögården är ett av flertal LVM-institutioner, vilket kan betyda att det finns betydande 

skillnader i de olika kontexterna, exempelvis skillnader i arbetssätt och skillnader i tolkningar 

av metoder som används i arbetet med klienterna. Antalet respondenter ger oss inte heller en 

tillförlitlig bild av hur den generella uppfattningen kring undersökningsområdet ser ut varpå 

studiens generaliserbarhet kan klassas som relativt låg. Dock kan studiens teoretiska 

diskussioner och slutsatser ses som generaliserbara för institutioner med liknande 

förhållanden som det personal och klienter på Rällsögården beskriver. 

Metoddiskussion 
Studiens kvalitativa utgångspunkt har enligt oss upplevts som lämplig arbetet igenom då 

syftet var att undersöka individers egna upplevelser av en händelse i en kontext, vilket 
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Larsson (2005) beskriver som typiskt för kvalitativ metod. Den kvalitativa metoden 

möjliggjorde för oss att få del av respondenternas erfarenheter, upplevelser och reflektioner 

runt det undersökta ämnet. Medvetenhet finns om att intervjuarens förkunskaper kan ha 

påverkat svaren i intervjun samt tolkning av resultatet. Att intervjuerna spelades in kan även 

ha påverkat respondenternas svar, då denna situation blir onaturlig. Fler intervjuer samt om 

observationer utförts på Rällsögården hade stärkt studiens resultat ytterligare, dock fanns inte 

denna möjlighet inom tidsramen för denna studie.  

 

 

Resultat och analys 
I följande avsnitt presenteras studiens empiriska resultat samt analys. Intervjupersonerna 

presenteras som klientrespondenter och personalrespondenter. Resultatet är uppdelat i fyra 

rubriker utifrån de olika teman som vi fann i intervjumaterialet. Dessa är följande: relationens 

och förhållningssättets inverkan på motivationen, organisationens inverkan på motivationen, 

tvångets inverkan på motivationen och möjligheter och svårigheter med motivation inom 

LVM-vård. Resultatredovisningen analyseras utifrån de teorier och den tidigare forskningen 

som presenterats tidigare i studien. 

 

Relationens och förhållningssättets inverkan på motivationen 

Personalen på Rällsögården som medverkat i intervjuerna poängterar att en relation, en allians 

präglad av tillit, är en förutsättning för att kunna arbeta med klienten och dennes problematik. 

De uppger även att relationen är grunden i arbetet och att de utan en fungerande relation inte 

når fram med sin hjälp. Klientrespondenterna beskriver i intervjuerna deras goda relationer 

sinsemellan men beskriver också avsaknaden av relationer mellan dem och personalen. En 

klient beskriver frånvaron av relationer till personalen: 

 

”Nej, de sköter sitt och vi sköter vårt, vi sköter oss själva. Vi träffar inte dem mer än vad 

vi behöver. Jag har sett några gånger att man spelar kort och så men nu är det mer sällan 

än ofta. Jag tyckte det hände mycket oftare förut, men det varierar ju också lite från 

personal till personal. En del sätter sig ner med oss och kollar på tv och pratar lite men 

det har också försvunnit nästan helt tycker jag. Det hände oftare förr och det var bättre, 

man får bättre relation liksom.”. 

 

I citatet beskrivs klienternas upplevelse av oetablerade relationer till personalen på 

Rällsögården. Klienterna upplever också att personalen inte vill engagera sig i dem på mer än 

ett professionellt plan och saknar ett personligt engagemang. En klient beskriver att 

personalen endast läser manualer och inte tillämpar någon personlig peppning vilket medför 

att det personalen säger och gör upplevs som påtvingat. En annan klient beskriver också 

avsaknaden av det personliga engagemanget i arbetet och hur denne anser att detta påverkar 

arbetet: 

 

”Det här är en arbetsplats för dem, de får inte bli för personligt engagerade och det är det 

som är lite tråkigt för det är det som kan få dem att reagera på vissa saker och 

förhållningssätt, som till exempel cheferna har här”. 

 

Personalen som medverkat i intervjuerna lyfter också dessa svårigheter, att förhålla sig till det 

faktum att klienten vistas på Rällsögården under tvång och att närma sig klienten på ett sådant 

bra och respektfullt sätt som möjligt utan att tvinga sig på. Samtliga personalrespondenter på 
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Rällsögården påpekar att det finns svårigheter att skapa en relation till klienten i och med att 

klienten vistas på Rällsögården under tvång. De beskriver dock att de oftast lyckas skapa 

relationer till klienterna. 

     Respondenterna i denna studie beskriver i intervjuerna att relationen är av stor vikt. 

Billquist och Skårner (2009) beskriver att relationen mellan klient och personal är en 

förutsättning för att personalen ska nå fram till klienten med den hjälp som krävs för att stävja 

problematiken. Andra studier visar också att en förtroendefull, god relation till klienten så 

tidigt som möjligt i motivationsarbetet är avgörande för en möjlighet till fortsatt behandling. 

Dessutom beskrivs att det är denna relation som även skapar möjligheter att stärka klientens 

självkänsla och genom det även deras vilja till förändring (Billinger, 2000; Billquist & 

Skårner, 2009, Helgesson, 2003). 

     Klienterna som medverkat i intervjuerna i denna studie anser sig inte ha någon relation till 

personalen. Billquist och Skårner (2009) beskriver olika förutsättningar för en god relation. 

En god kommunikation mellan parterna, främst den emotionella kommunikationen, är av vikt 

för att uppnå en god relation då den anses forma relationen. Den goda kommunikationen är 

dock beroende av ett bra socialt band aktörerna sinsemellan. Detta sociala band skapas av 

identifikation och förståelse mellan parterna (Billquist & Skårner, 2009). Att klienterna 

upplever att de inte har någon relation till personalen kan utifrån Helgesson (2003), Billquist 

och Skårner (2009) samt Billinger (2000) medföra konsekvenser som påverkar möjligheten 

till fortsatt behandling och vilja till förändring. Det kan också riskera att personalen inte 

lyckas inverka stärkande för klienternas självkänsla. Klienterna uppger också att de inte 

spenderar mycket tid med personal varpå den emotionella kommunikationen som formar 

relationen kanske inte sker så ofta som vore önskvärt. Om de inte spenderar tid ihop skapas 

alltså minimalt med möjligheter att faktiskt samverka och skapa en relation till varandra. 

Detta skulle kunna leda till en svår arbetssituation för personalen och en jobbig vistelse för 

klienterna. Detta eftersom konsekvenserna av ovanstående skulle kunna vara att de sex 

månaderna som klienterna vistas på institutionen inte leder till att uppfylla uppsatta mål i form 

av exempelvis en frivillig behandling eller ett nyktert liv med tanke på Billquist och Skårner 

(2009), Helgesson (2003) och Billinger (2000) beskrivning om att relationen är en 

förutsättning för att hjälpen når fram.  

     Denna studies resultat visar att klienterna ibland känner att personalens hjälp är påtvingad 

och att den inte präglas av personligt engagemang. Helgesson (2003) beskriver att det 

förhållningssätt som professionella själva har lyft fram som icke fungerande för ett gott 

relationsskapande är att påverka och forcera klienten för mycket. En svårighet med detta är att 

lyckas närma sig klienten utan att tvinga sig på. Svensson (2001) menar att samtidigt som 

personalen har som arbetsuppgift att låsa in, kontrollera och övervaka har de också som 

arbetsuppgift att skapa en relation till klienten för att kunna hjälpa denne. Personalen blir då 

fast i ett strikt rollsystem samtidigt som de har ambitionen att skapa goda relationer till 

klienterna (Svensson, 2001). Klienternas uppfattning om att personalen inte har ett personligt 

engagemang kanske beror på att personalen inte tydliggjort sin dubbla roll inom tvångsvården 

tillräckligt, vilket Svensson (2001) beskriver är av vikt i sin studie. Detta kan eventuellt ha 

medfört att klienterna ser personalen som personer vilka ska låsa in, kontrollera och övervaka 

dem istället för att möjligen inneha någon slags förståelse för vad tvånget innebär och att trots 

inlåsningen, kontrollen och övervakningen som LVM-vistelsen innebär försöka se 

personalens andra roll vilken vill lära känna, kommunicera och bidra till en förändringsvilja. 

Helgesson (2003) beskriver också en fingertoppskänsla hos kontaktmannen, att motta klienten 

på ett professionellt och personligt sätt utan att bli privat. Att beskriva ett förhållningssätt som 

en fingertoppskänsla så som Helgesson (2003) gör och så som personalen på Rällsögården 

beskrev i intervjuerna kan också kanske vara med och inverka på klienternas missnöje och 

känsla av brist på relation då det inte beskriver ett konkret fenomen att förhålla sig till. För 
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personalen att ha en fingertoppskänsla gällande den professionella, personliga och privata 

rollen kan inte vara lätt då beskrivningen inte är särskilt konkret i hur hanteringen av rollerna 

faktiskt ska gå till. Detta skulle kunna medföra att personalen ger olika mycket att sin 

professionella, personliga eller privata roll och kan då uppfattas som förvirrande för 

klienterna. En del i personalgruppen på Rällsögården kanske endast utgår från manualer i sitt 

arbete som en klient beskriver det i intervju, vilket kan göra att det känns påtvingat eller 

forcerat som både klienten och Helgesson (2003) beskriver. En del i personalgruppen kanske 

ger mer av sin personliga roll varpå klienten finner det lättare att skapa en relation till dessa. I 

Holms (2001) studie framkommer det att personalens förmåga till att skapa kontakt och en 

god kommunikation till klienterna i vissa fall har brister, vilket försvårar relationsskapandet. 

Billquist och Skårner (2009) beskriver i sin tur att en förutsättning för relationsskapande inte 

enbart är vad personalen gör för att skapa en relation utan hur personalen gör det på för sätt. 

Med bakgrund av det ovanstående resonemanget kan det därför vara av vikt att personalen på 

Rällsögården ser över sitt arbetssätt och därmed utövar sitt arbete på ett konkret och 

fördelaktigt sätt, för att få till stånd fungerande personal-klientrelationer. Billquist och Skårner 

(2009) poängterar att kvaliteten på den terapeutiska relationen, personalens skicklighet, 

personlighet och erfarenhet beskrivs ha större betydelse för utgången av behandlingen än 

exempelvis vilken metod som används, varför det också är av stor vikt att personalen på 

Rällsögården lyckas skapa fungerande personal-klientrelationer till klienterna.  

     Klienterna i denna studie uppgav vid flera tillfällen i intervjuerna att personalen inte vill 

engagera sig i dem på mer än ett professionellt plan och saknar personligt engagemang. En 

klient uttrycker också någonting som kan tolkas som frustration kring rollen som 

”missbrukare”. 

 

”Det innebär ju inte att man som individ är dum i huvudet för att man får ett LVM men 

personalen ser ju ner på en. De gör det, eller de är ju så pass professionella att så de inte 

gör det öppet men det är ju märkbart att man blir behandlad som om man vore… du vet” 

 

Denna känsla av brist på personlig engagemang mellan personal och klient från klienternas 

sida skulle kunna förklaras utifrån Billquist och Skårners (2009) studie om relationer inom 

tvångsvård. Billquist och Skårner (2009) beskriver klientens önskan till personligt 

engagemang i relationen som ett försök till att hantera och undvika en påtvingad roll som 

missbrukare, en roll som ofta är stigmatiserande. Den sociala rollen som en individ befinner 

sig i formar individens syn på sig själv och på sin identitet (Payne, 2008). Samhällets syn på 

klienten som missbrukare stämmer kanske inte alltid överens med klientens egen syn på sig 

själv (Payne). Det klienten uttryckte i citatet kan ses som ett tecken på frustration kring rollen 

som missbrukare. Klienten verkar också försöka hävda sig mot det han tror är en allmän bild 

av en missbrukare. Billquist och Skårner (2009) menar att personalens arbetssätt ska präglas 

av att inte generalisera och inneha föreställningar om hur en missbrukare brukar vara och låta 

detta styra arbetet. Klienternas önskan om en personlig och mellanmänsklig relation kan 

således vara ett sätt att motverka den objektifiering och stigmatisering som en tilldelad roll 

som missbrukare innebär för dem. Om klienterna slutar kämpa emot samhällets syn på sig 

själva som missbrukare riskerar denne att befästa rollen och bekräfta den i enlighet med 

Paynes (2008) ovanstående resonemang om rollteorin. Om detta sker finns risk enligt Payne 

(2008) att individen börjar agera utifrån den stereotyp som finns av rollen. Detta skulle alltså 

kunna medföra konsekvenser där klienten acceptera sin stigmatiserande roll som missbrukare 

och börja agera från den vilket i sin tur skulle kunna leda till en permanentad 

missbruksproblematik, en försämrad motivation till tillfrisknad eller ännu värre konsekvenser 

som ett kulminerande missbruk med dess konsekvenser som följd. 
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     Samtliga klienter svarar i intervjuerna nekande på om personalen på Rällsögården varit 

med och påverkat deras vilja till förändring. Samtliga klienter nämner dock att de haft en god 

relation till två av personalen som arbetar på den låsta avdelningen men att de inte kan ta hjälp 

av dessa eftersom klienterna nu befinner sig på den öppna avdelningen. En klient beskriver 

personalen på den låsta avdelningen som lyhörda och lyssnande. De tar sig också tid att fråga 

hur klienten mår. En klient beskriver detta: 

 

”De tar sig tid och frågar hur det verkligen är och kollar på en och säger: Du ser lite nere 

ut, är det något? De är jävligt duktiga på det därnere, det är motivation”. 

 

I citatet beskrivs relationen till två stycken ur personalgruppen på den låsta avdelningen av 

Rällsögården. Klienten beskriver att han känner sig hörd och att personalen tar sig tid att 

samtala med honom om hans mående. Samtliga klienter har beskrivit dessa två personer från 

personalen på den slutna avdelningen.  

     Den goda kommunikationen mellan parter är beroende av ett bra socialt band aktörerna 

sinsemellan. Detta sociala band skapas av identifikation och förståelse mellan parterna 

(Billquist & Skårner, 2009). Kanske kan de två nämnda ur personalen och klienterna 

identifiera sig med varandra på något plan och därigenom uppnå en god emotionell 

kommunikation och goda sociala band som Billquist och Skårner (2009) menar är betydande i 

relationsskapande. Några i personalgruppen på Rällsögården har tillfrisknat från ett eget 

missbruk. Detta kanske kan vara någonting som klienterna och dessa två personal har 

gemensamt och som klienterna uppfattar som positivt då de kan identifiera sig och förstå 

varandra utifrån Billquist och Skårners (2009) beskrivning av ett socialt band. Detta då 

klienterna framhåller upplevelser av ett eget missbruk som en positiv egenskap hos en 

personal. Detta behöver dock inte spela en avgörande roll i klientens positiva upplevelser av 

personalen. Storbjörk (2007) beskriver att de klienter som medverkat i hennes studie har 

uppgett att det som hjälpt dem är att en viss person i personalen verkligen sett dem och lyssnat 

på dem.  

     Klienternas skilda uppfattningar om personalen skulle också kunna bero på personalens 

förhållningssätt. Billquist och Skårner (2009) lyfter fram två motsatta uppfattningar om 

relationen mellan kontaktman och klient som framkommit i deras studie. Den ena 

uppfattningen var att det behövdes tid för att skapa en relation som sedan skulle bli bärande 

för förändringsarbetet. Den andra var att klienten inte fick knyta an för mycket till personalen, 

då målet var att klienten inte skulle stanna kvar någon längre tid på institutionen (Billquist & 

Skårner, 2009). Det framkom enligt Billquist och Skårner (2009) att kontaktpersonerna i vissa 

fall upplevde tvånget och de kontrollerande inslagen i relationen som ett nödvändigt ont, som 

fungerande, skyddande och stödjande för klienten. Dock fanns även kontaktpersoner som 

uppfattar tvånget som en faktor som stod i vägen för relationsbyggandet till klienten. 

Kontaktpersonerna uppgav att mycket fokus i arbetet låg på att försöka förflytta tyngdpunkten 

i arbetet från kontroll till stöd (Billquist & Skårner, 2009). I och med dessa två skilda 

uppfattningar om tvångets syfte och därmed också i personalens hantering av tvånget i det 

praktiska arbetet kan detta möjligen fungera som en förklaring till klienternas skilda 

uppfattningar om personalen på Rällsögården. Den del av personalen som eventuellt anser att 

klienten inte får knyta an för mycket på grund av vistelsens tidsbegränsning samt att de anser 

tvånget som någonting stödjande och skyddande kan antas agera utifrån dessa föreställningar. 

De kanske genom detta riskerar att skapa färre och mindre personliga relationer till klienterna 

än de i personalen som anser att det är viktigt med en god relation och agerar utifrån de 

föreställningarna. Personalens bemötande gentemot klienterna formar således personal-

klientrelationerna. Detta skulle därför kunna bidra med en förklaring till varför några ur 

personalen inte upplevs vilja engagera sig personligt medan klienterna nämner två stycken ur 
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personalen som de har fått en god relation till. Personalen och klienternas uppfattningar och 

hantering av tvångskontexten de befinner sig i på Rällsögården skulle således kunna forma 

och medverka till hur de förhåller sig till och bemöter varandra. 

     Personalen på Rällsögården uppger att vårdarresor, andra resor eller aktiviteter är 

situationer som underlättar uppbyggnaden av relationer till klienterna då dessa situationer ger 

naturliga samtalstillfällen. En personal påpekar också sitt eget ansvar att skapa dessa angivna 

tillfällen som underlättar till ett relationsskapande. Klienterna uppger å andra sidan i 

intervjuerna att gemensamma vårdarresor, andra resor och aktiviteter ofta ställs in på grund av 

att någon klient på Rällsögården har misskött sig. Helgesson (2003) beskriver också i sin 

studie att relationen upplevs lättare att skapa vid aktiviteter som genomförs tillsammans, får 

klienten att känna sig betydelsefull och aktiviteter som får klienten att uppleva någonting 

positivt tillsammans med kontaktmannen. Billquist och Skårner (2009) beskriver också att 

parterna kan identifiera sig med varandra och skapa en förståelse genom den positiva 

upplevelsen av en aktivitet. Klienterna på Rällsögården menar att de oftast inte har några 

aktiviteter tillsammans med personalen medan personalen beskriver aktiviteters vikt och en 

personal lyfter sitt personliga ansvar till att skapa dessa situationer. Möjligen kan personalens 

olikheter styra hur ofta en kontaktmans klient får åka på aktiviteter. Att klienterna som 

medverkat i intervjuerna då har uppfattningar om att de inte får medverka vid aktiviteter kan 

eventuellt samverka med hur initiativtagande personalen är till aktiviteter. Detta kan utifrån 

Billquist och Skårner (2009) beskrivning av identifikation, förståelse och relation möjligen 

vara med och påverka klienternas uppfattningar om huruvida det finns etablerade personal-

klientrelationer eller ej. De klienter som medverkat i intervjuerna kanske inte så ofta upplever 

någonting positivt som skapar identifikation, förståelse och relation mellan parterna, vilket 

eventuellt inverkar på deras uppfattning om avsaknad av relationer till personal på 

Rällsögården. 

     Klienterna som tillfrågats i intervjuerna reflekterade kring vad de tror menas med att 

Rällsögården har ett motiverande förhållningssätt som grund. Endast en av dem trodde sig 

kunna förstå vad som menades och angav att det menas att personalen pushar klienterna till 

förändring. Klienten upplever dock inte att detta stämmer in på sina upplevelser av 

Rällsögården. Han uttrycker att personalen pushar för att klienterna ska skrivas ut från 

Rällsögården och att det inte innebär så mycket motivation. En av de andra klienterna antog 

att det kan ha med motivation att bli fri från missbruk att göra men tyckte inte att 

behandlingen innehåller motivation. 

     Personalen som medverkat i intervjuerna beskriver det motiverande förhållningssättet på 

flera sätt. En personal menar att det betyder att motivationen genomgående finns med i arbetet 

oavsett om det är i samtal eller om det är vid middagsbordet. Denna personal uttrycker på 

frågan om huruvida arbetssättet som finns på Rällsögården motsvarar ett motiverande 

förhållningssätt:  

 

”Ja, jo men det tycker jag väl, sen kan man väl naturligtvis alltid bli bättre på det, men 

över lag så tycker jag att vi försöker med det”. 

 

En annan personal svarar att då klienterna befinner sig på Rällsögården under omständigheter 

som innebär tvång fokuserar arbetet på att ”öppna upp” klienten att inse att denne har problem 

och att motivera till någon slags behandling. Även denna personal anser att det beskrivna 

arbetet motsvarar ett motiverande förhållningssätt. Ytterligare en personal menar att 

innebörden är otydlig och beror på vilket uppdrag de får och vad som står i uppdraget. Denne 

menar att klienten ska lämna Rällsögården efter en tid och att det är personalens arbetsuppgift 

att motivera klienten att vilja komma ifrån Rällsögården och vidare till behandling på frivillig 

basis, något som respondenten menar att det inte finns på Rällsögården. Denna respondent 
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tycker inte att det motiverande förhållningssättet stämmer in på dennes syn av verksamheten 

och säger:  

 

”En del säger att det här är vård och behandling medan en del andra säger att det här är 

att vi ska motivera till något annat, en behandling. Det här får jag inte riktigt ihop alla 

gånger, det är så väldigt olika tycker jag. Då blir det otydligt och spretigt för mig. Så nej, 

jag tror att vi har jättemycket att göra på den här fronten, absolut! Att hitta ett gemensamt 

synsätt vad syftet är och hur motiveringskedjan ska se ut”. 

 

I dessa citat beskrivs spridningen av uppfattningarna kring det motiverande förhållningssättet 

som betyder olika för olika individer som intervjuats, oavsett om de är klienter eller tillhör 

personalen. 

     Holm Ivarsson, m.fl. (2010) poängterar att förhållningssättet MI innebär att personalen ska 

visa respekt för klienternas autonomi samtidigt som de ska ta hänsyn till de lagar och regler 

som finns inom en tvångsvårdskontext. Denna dubbla roll ska enligt Holm Ivarsson m.fl. 

(2010) lyftas fram för klienterna för att göra dem medvetna om detta vilket i sin tur kan 

medföra att arbetsalliansen underlättas där personalen lyckas motivera klienterna trots lagarna 

och reglerna som styr arbetet. Med tanke på hur klienterna på Rällsögården upplever vistelsen 

och effekten av den kan det funderas kring huruvida klienterna förstår personalens roll på 

Rällsögården och hur väl personalen lyft fram denna dubbla roll för klienterna. Att döma av 

klienternas åsikter kring det motiverande förhållningssättet på Rällsögården och dess verkan 

kan det eventuellt finnas brister i denna kommunikation kring den dubbla rollen där klienterna 

endast upplever att personalen vill få klienterna från Rällsögården medan personalen 

samtidigt vill motivera dem till att vilja från Rällsögården och vidare till behandling. En 

konsekvens av att personalen inte belyser den dubbla rollen kan möjligen vara att 

arbetsalliansen försvåras genom de motstridiga budskap som förmedlas till klienterna. De tre 

ur personalen som svarat har olika uppfattningar om vad det motiverande förhållningssättet på 

Rällsögården innebär varpå de också har olika uppfattningar om huruvida det 

förhållningssättet uppfylls på Rällsögården eller ej. Forsberg (2011) har undersökt effekten av 

MI och också personalens behandlingsintegritet, det vill säga hur väl personalen utför den 

vedertagna uttalade metoden i sitt arbete. Resultatet visar att klienterna, oavsett behandling, 

minskat sitt missbruk. Forskarens förklarar detta resultat med att personalens kompetens inom 

metoden inte var tillräcklig i praktiken eller att MI har en mer kortvarig effekt än den andra 

metoden som undersökt. Forsberg (2011) poängterar också att personalen kan behöva 

handledning för att tillämpa metoden på rätt sätt och därigenom arbeta åt samma håll. 

Personalen på Rällsögården riskerar alltså att arbeta på olika sätt gentemot klienterna eftersom 

de har olika uppfattningar om vad det motiverande förhållningssättet innebär. Eventuella 

konsekvenser för Rällsögårdens behandlingsresultat av detta skulle kunna vara att klienterna 

inte upplever att de får någon effekt av vistelsen då det som verkar överordnat för effekten av 

metoden är hur väl personalen arbetar på liknande sätt med metoden gentemot klienterna. En 

annan forskning sammanställd av Miller, m.fl. (2003) anger å andra sidan att MI eller andra 

metoder inte har något samband med klientens vilja till att förändra sin konsumtion av alkohol 

och droger. Det som Rällsögården kan behöva fundera ytterligare kring är relationens roll i 

förändringsarbetet då studier av Forsberg (2011) och Miller m.fl. (2003) visar att 

behandlingseffekten inte skiljer sig märkbart mellan MI och andra insatser. Det som anses 

vara överordnat metodiken i arbetet och därmed också en stor faktor att beakta i 

förändringsarbetet är relationen (Billquist och Skråner, 2009) 

     Personalen som svarat vid intervjuerna beskriver på ett liknande sätt vad som menas med 

det ickekonfrontativa förhållningssättet som tillämpas på Rällsögården. De anger att de inte 

har rollen att tala om för klienten att denne har problem, att inte konfrontera klienten och 
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komma med påståenden. Istället ställer personalen frågor och ber klienten att berätta och 

förklara för att få denne att själv inse sin problematik. En personal anger denna metodik som 

en form av manipulation vilket är varför denne inte tycker om det ickekonfronterande 

förhållningssättet. De möjligheter med det ickekonfronterande förhållningssättet som 

personalen kunde ange är tidsaspekten med tvångsvården, att de har sex månader på sig att 

skapa relationer och att de faktiskt får en relation till klienterna samt att klienterna själva 

upptäcker sin problematik och får möjlighet att upptäcka det på ett bra vis. Nackdelarna som 

denne personal kan se är att det är lättare att välja att inte ta tag problem:  
 

”Jag tror att man lättare kan välja att strunta i att jobba med det man behöver, man kan ju 

liksom smyga undan i den här metoden mycket lättare. Jag tror de flesta smiter, det är 

min uppfattning av det. Vi får inte glömma bort att vi oftast arbetar med de som är här 

under tvång och tricket då är ju kanske inte alltid att stryka medhårs”. 

 

Andra svårigheter som de andra medverkande ur personalen kan se är att klienten är här 

genom tvång och kanske bär på känslor att vara kränkt varpå det kan vara svårt att få klienten 

att inse sin problematik samt att personalen ibland får stå emot känslan att faktiskt 

konfrontera. En personal beskriver detta: 
 

”Ibland vill man ju faktiskt konfrontera, så är det ju men då får man försöka tänka på hur 

man kan formulera om sig så att det inte blir konfrontativt. Ibland kan det vara svårt" 

 

Personalen framhåller möjligheter men också många svårigheter med att använda det 

ickekonfronterande arbetssättet. 

     Vasilaki, m.fl., (2006) beskriver i sin forskning att resultatet visar att MI är mer effektivt 

att använda på unga vuxna med lätt eller tungt alkoholberoende än på äldre personer med 

svåra alkoholproblem. Det som tydligt framgår av resultatet är att de som frivilligt sökt hjälp 

är de som får bäst effekt av MI (Vasilaki, m.fl., 2006). Att använda ett förhållningssätt som 

visat sig ger bäst effekt i frivillig behandling i en tvångsvårdskontext skulle kunna förklara att 

personalen ibland upplever detta arbetssätt som svårt att utföra och ibland frustrerande. 

Klienterna på Rällsögården befinner sig inte där frivillig och har därmed inte heller sökt hjälp 

frivillig vilket i Vasilaki m.fl. (2006) studie poängterat ger bäst effekt med den valda 

metoden. Personalens frustration och känsla av att inte alltid vilja undvika konfrontationer kan 

eventuellt förklaras genom denna komplexa kombination av tvångsvård och metod som 

verkar ha bäst verkan i en frivillig behandling.  

     Sammanfattningsvis kan det urskiljas att relationen är av vikt i behandlingsarbetet. En 

avsaknad av etablerade relationer kan leda till att personalens hjälp inte når fram till klienten. 

Tvångskontexten kan utgöra en försvårande faktor för att få till stånd en god personal-

klientrelation men denna faktor kan också övervinnas med ett personligt engagemang från 

personalens sida som gör att klienten känner sig sedd och hörd. 

 

Organisationens inverkan på motivationen 
Relationen mellan klient och personal är beroende av en organisation som kan skapa villkor 

och ramar för relationen (Billquist & Skårner, 2009). I intervjuerna beskriver personalen att 

syftet med Rällsögårdens verksamhet är att motivera klienterna till fortsatt behandling i form 

av placering på annat behandlingshem. Förklaringen till detta menar respondenterna är att 

Rällsögården inte är ett behandlingshem i den bemärkelsen, utan mer ska ses som det 

inledande skedet för fortsatt behandling under andra former.  Denna önskade behandling bör 

inledas efter några veckors placering vid den öppna avdelningen vid Rällsögården. 

Respondenterna ur personalgruppen beskriver att de utifrån detta mål skall fokusera på att 
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motivera klienten till annan behandling. En upplevelse av otydlighet kring detta uppdrag 

framkommer dock i intervjuerna. I föreliggande citat från en personal framgår osäkerheten i 

uppdraget: 

 

”Jag tycker att det spretar, en del säger att det här är vård och behandling och andra säger 

att vi ska motivera till något annat.”  

 

I citatet beskrivs oklarheten i var behandlingen skall genomföras. Personalen uttalar att det 

förekommer en otydlighet i personalgruppen om det som sker på Rällsögården ska ses som 

motivation till annan behandling eller om det är behandling. Oklarheten förklaras leda till att 

en del klienter väljer att stanna hela vårdtiden på Rällsögården och personalen menar då att 

det inte finns något att erbjuda dessa klienter och att upprätthålla deras motivation blir svårt.      

     Organisationer som har en avsaknad av tydlighet i sin målsättning kan bidra till att dess 

personal blir lidande och genom det blir då även hela organisationen lidande. Organisationer 

som innehar en god överensstämmelse mellan system och personal skapar däremot 

arbetstillfredsställelse och en organisation som får förmåga att genomföra ett väl fungerande 

arbete (Bolman & Deal, 2005; Gifford, 2009). En stärkande organisation har en tydlig struktur 

i det arbete som utförs och dess personal får tydlig handledning, befogenheter och utbildning i 

det arbete som ska utföras. Saknas dessa faktorer kan det däremot leda till att relationen 

mellan klient och personal försvåras och relationsskapandet kan istället upplevas som ett 

hinder i arbetet. Organisationen bör skapa villkor och ramar för relationen mellan klient och 

personal. En viktig förutsättning, för att personalen ska få positiva emotionella upplevelser 

inom arbetet med klienten, är att det finns en tydlig och stödjande organisation och en väl 

fungerande kontakt med medarbetarna (Billquist & Skårner, 2009; Helgesson, 2003). Med 

ovanstående i beaktande kan upplevelserna av oklarheten i uppdraget, som personalen på 

Rällsögården framhåller, ses som ett tecken på avsaknad av ett gemensamt förhållningssätt 

och en tydlig målsättning. Avsaknaden av ett gemensamt förhållningssätt och en tydlig 

målsättning bör ses som en faktor som kan leda till att ett fungerande arbete och 

relationsskapande med klienten försvåras. Åtanke bör även finnas, utifrån Billquist & Skårner 

(2009) och Helgesson (2003), till att otydligheterna kan leda till att personalen på 

Rällsögården erfar mer negativa än positiva emotionella upplevelser i sitt arbete. 

     Enligt Melin och Näslund (2011) är det en viktig förutsättning, för att kunna motivera och 

påverka viljan till förändring, att försöka skapa förståelse, sammanhang och mening med 

situationen. Med bakgrund i detta kan Rällsögårdens personals förmåga att skapa en 

förståelse, ett sammanhang och en mening med klienternas situation ses som problematiskt, 

då det finns en oklarhet i vilket deras uppdrag är. De svårigheter som personalen ibland 

upplever med att motivera klienten kan genom det förklaras som en effekt av organisationens 

oklarheter. 

     Det framkommer i intervjuerna med klienterna att de behandlingsinslag som Rällsögården 

erbjuder upplevs bristfälliga, orsakerna anses vara bristande kontinuitet, bristfällig kompetens 

bland personalen och att fokus i de enskilda samtalen legat på fel saker. Klienterna menar 

även att det har funnits en förväntan, utifrån Rällsögårdens verksamhetsbeskrivning, om att få 

mer stöd och hjälp för sitt missbruk. En besvikelse har infunnit sig då detta inte skett. En 

klient uttrycker det upplevda missnöjet i nedanstående citat: 

 

”Utifrån ser det kanon ut, men lever man i skiten så ser man de där dammtussarna i 

   hörnen och då är de inte så små längre” 
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Citatet beskriver den förväntan som funnits hos klienten vid det inledande skedet på vistelsen 

vid Rällsögården och sedan den besvikelse som infunnit sig med tiden. Konsekvenserna av att 

de behandlingsinslag som finns inte fungerar blir enligt klienterna att en tristess infinner sig 

samt att det inte finns någon möjlighet att bearbeta de tankar och känslor som då kommer 

fram.  

      Utifrån Jenners (1987) motivationsteori kan de eventuella bristerna i organisationen på 

Rällsögården ses som en potentiell inverkan på klienternas möjlighet till att motiveras till 

fortsatt behandling. Jenner (1987) menar att individens förväntningar påverkar graden av 

motivation. Motivation fungerar som en inre drivkraft som grundar sig i individens 

önskningar, förväntningar och behov. Denna kunskap motiverar att de intervjuade klienternas 

behov och deras förväntningar på vistelsen bör ses som en faktor som påverkat deras inre 

drivkraft/motivation. Med utgångspunkt i Jenners (1987) kan även ett klargörande till varför 

klienternas motivation avtagit göras, då det framkom att de intervjuade klienternas 

förväntningar inte uppfyllts och utifrån det kan ses som en bidragande orsak till att deras 

motivation under vistelsen avtagit. Åtanke bör kanske av den orsaken finnas till att motivation 

hos klienten genom organisationens brister riskerar att gå förlorad. 

     Både klienter och personal anser att tiden för LVM-vården är för lång. Motivationen 

bedöms avta efter drygt halva tiden och att leva under tvång en längre tid anses istället bryter 

ner individen. En kortare intensivare tid för att bryta missbruket anses vara den optimala 

lösningen. Personalen menar att den motivation som infunnit sig efter halva tiden istället avtar 

då klienten väljer att stanna resterande tid på Rällsögården. Klienterna förklarar att efter halva 

tiden på Rällsögården så upplevs resterande tid bara som en väntetid.  

      Nicholls (1984) beskriver två olika motivationsklimat, dessa är uppgiftsorienterat 

motivationsklimat och resultatorienterat motivationsklimat. Det resultatinriktade klimatet 

innebär att individen ska uppnå ett mål genom prestation. Detta förutsätter att individen har ett 

bra självförtroende som utgångspunkt. Med ett bra självförtroende och ett resultatinriktat 

motivationsklimat kan motivationen stärkas. En förklaring till att motivationen minskar för en 

del klienter som befinner sig på Rällsögården kan ges utifrån Nicholls teori om 

motivationsklimat. Rällsögården kan betraktas ha ett resultatinriktat motivationsklimat då 

målet, som tidigare nämnts, är att klienten ska uppnå och upprätthålla nykterhet och drogfrihet 

samt påbörja annan behandling, vilket kan ses som en prestation av klienten. En svårighet 

med fokus på prestation och att uppfylla behandlingsmålen skulle kunna vara att motivera 

klienter med ett svagt självförtroende, då det resultatinriktade motivationsklimatet främjar 

individer med starkt självförtroende. Detta kan ses som en orsaksförklaring till varför 

klienterna på Rällsögården i vissa fall uppvisar en försämrad motivation efter en tids vistelse. 

     Sammanfattningsvis kan det urskiljas att organisationen påverkar så väl personalen och 

klienterna. Oklarheten i syftet med Rällsögårdens verksamhet kan ses som en bidragande 

orsak till att ett fungerande behandlings och motivationsarbete försvåras. 

 

Tvångets inverkan på motivationen 
Klienterna som vistas på Rällsögården befinner sig ofta där under tvång och de klienter som 

deltagit i denna studie befinner sig alla på Rällsögården under tvång. Klienterna uttrycker i 

intervjuerna att de inte tror att det är möjligt att motivera någon under tvång och att de själva 

redan haft en motivation till att vilja upphöra med sitt missbruk innan sin vistelse på 

Rällsögården. En klient menar att i nuläget gör LVM mer skada än nytta.  

 

”Jag tror att det är under fem procent av folk som blir nyktra efter LVM och hälften dör, 

de slår i sig en överdos det första de gör. Folk tar livet av sig på sådana här ställen, så det 

framkallar nog mer skada än det gör nytta”  
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Respondenterna från personalen menar att klienterna ofta känner sig kränkta av 

tvångsplaceringen, att klienterna då i vissa fall anser att det är ett brott mot de mänskliga 

rättigheterna att till viss del fråntas sin självbestämmanderätt. LVM-vården ses som ett straff, 

liknande fängelsestraff. Känslan av kränkning förvärras även då klienten fråntas sina 

personliga tillhörigheter (mobil, kläder). Och att då motivera klienten, när denne känner sig så 

kränkt, anses svårt. Kränkningen avspeglar sig ofta under klientens hela vistelse på 

Rällsögården och då även när denne befinner sig på öppen avdelning. En respondent från 

personalen förklarar att upplevelsen av tvång skiljer sig från klient till klient och att det är 

upplevelsen som är avgörande för hur behandlingsresultatet blir. I nedanstående citat ges 

denna förklaring: 

 

”Det är nog upplevelsen av tvånget som gör det, i förlängningen tror jag inte att det gör 

någon skillnad på något resultat, att fler skulle bli nyktra om LVM skulle tas bort”  

 

Personalen förklarar att tvånget ibland fungerar som en yttre motivation för klienten att 

påbörja en behandling. Ibland kan dock upplevelsen av tvånget leda till ett motstånd och en 

ovilja till behandling hos klienten. Kränkningen som tvånget ibland innebär bidrar då till att 

klienten väljer att inte deltaga i någon behandling på Rällsögården och det leder till en svår 

utgångspunkt i personalens arbete att motivera klienten till fortsatt behandling i annan form. 

     Den funktion som tvånget innebär som en yttre motivation och dess positiva påverkan på 

att stanna längre tid i behandling har framkommit i tidigare studier (Burke, m.fl., 2007; 

Farabee, m.fl., 1998; Hiller, m.fl., 2002; Knight, m.fl., 2000). Tvånget visar sig dock ofta 

bidrar till negativa känslor hos klienten (Gerdner, 2000; Svensson, 2001; Storbjörk, 2007). 

Något som bör tas i beaktande är utifrån detta att tvånget kan påverka klienternas känslor och 

upplevelser kring Rällsögården. Som Lund och Smedler (2007) förklarar så påverkar 

emotionella och kognitiva processer hos individen varandra. Det emotionella tillståndet 

påverkar hur individen tolkar och tänker kring händelser. Vad individen uppmärksammar och 

lättast uppfattar påverkas därmed av vilket känslotillstånd denne befinner sig i. Människans 

motivation, emotion och kognition interagerar således med varandra och med den omgivning 

som individen befinner sig i, viket resulterar i olika personligheter och beteenden (Lundh & 

Smedler, 2007). Utifrån ovanstående resonemang kan förklaring ges till varför vissa klienter 

menas mer påverkade av tvånget och även en förståelse för att klienters olika förutsättningar 

att motiveras under sin tvångsvistelse. Ytterligare en tolkning till att upplevelserna av tvånget 

skiljer sig åt från olika individer kan ges utifrån Becks teori. Individens personlighet ses då 

som bestående av scheman och dessa scheman påverkar hur individen tolkar det som händer 

och sker. Den enskildes tolkningar leder i sin tur till hur denne kommer att reagera 

känslomässigt på olika händelser (Lundh & Smedler, 2007). Detta belyser ytterligare vikten 

av att insikt bör finnas i att olika klienter har olika förutsättningar för att under sin vistelse 

utveckla en vilja till förändring av sin livssituation och till att vilja fortsätta i behandling.  

     Tvånget och dess bidragande konsekvenser för klienternas känslor är en viktig beståndsdel 

som kan ses som en orsak till att motivationsarbetet på Rällsögården kan ha en problematisk 

utgångspunkt . 

 

Möjligheter och svårigheter med motivation inom LVM-vård 
Klienterna framhåller genomgående i intervjuerna att de funnit en motivation till att förändra 

sina liv, att tvångsingripandet som skett på något sätt fått dem att ”vakna upp” och att de 

under sin tid på Rällsögården fått en insikt i att deras liv behöver förändras. Klienterna menar 

att LVM: et har gett dem en möjlighet till att hålla sig drogfria under en tid för att återhämta 

sig fysiskt. Att hjärnan behöver uppbrottet för att kunna bryta det destruktiva, och att detta 
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inte varit möjligt om ett tvångsingripande inte skett. Det som klienterna dock framhåller är att 

denna motivation har de funnit på egen hand och att Rällsögården och dess personal inte varit 

delaktiga i denna process. I intervjuerna med klienterna framkommer det att gemenskapen till 

de andra klienterna som vistas på institutionen samt möjligheten till den fysiska aktiviteten, 

genom gymmet anses vara en faktor som håller motivationen uppe under tiden på 

Rällsögården. Helgaktiviteterna tillsammans med de andra klienterna utanför institutionen är 

något som klienterna ser fram emot under veckan och som på något vis fungerar som en 

”morot” för dem.  

”Grym gemenskap. Det är nog hälften, hälften med tiden här, det är vad det är för folk, är 

de schyst folk, då går ju tiden bra. Man påverkar varandra”. 

 

Klienterna har genomgående negativa upplevelser kring sin vistelse på Rällsögården. Det som 

framhålls är att underaktivering och för mycket passiv tid, dagarna ser likadana ut och tristess 

upplevs. En klient menar att det pratas om att klienterna ska motiveras till att komma därifrån 

och att det är just detta, den här tristessen som gör att de vill komma därifrån. Även känslor av 

personals bristande äkta engagemang, personals och lednings märkbara maktposition till 

klienterna samt den kollektiva bestraffningens negativa påverkan på motivationen lyfts fram 

av klienterna. 

     Tvångsvårdens mål är att motivera klienten till en förändring av sin nuvarande livssituation 

(SOFS, 1997:6). Att klienterna anser att tvångsingripandet och tiden på Rällsögården har 

hjälpt dem till ett uppvaknande och till att få insikt att en förändring av deras liv är nödvändig 

tyder på att Rällsögården i dessa fall uppfyller tvångsvårdens mål. Upplevelsen om att 

LVM:et gett klienterna tid att återhämta sig fysiskt tar Ekendahl (2001) upp i sin studie. 

Ekendahl (2001, s. 143) beskriver att ett tvångsingripande kan upplevas som psykiskt 

nedbrytande av klienterna men att det samtidigt medverkar till att skapa en god miljö för 

fysisk återhämtning och ger dem tid att lösa praktiska problem. Utifrån Maslows (Fredrikson 

& Furmark, 2007) motivationsteori kan en förklaring ges till att klienterna lyfter fram fysisk 

återhämtning, ett uppbrott av det destruktiva beteendet, helgaktiviteter och gemenskap som 

motivations faktorer. Den fysiska återhämtningen som LVM: et inneburit för klienterna är det 

behov som Maslow menar ligger längst ner i den behovshierarki som människans motivation 

grundar sig ifrån. Denna behovsnivå, menar Maslow, måste uppfyllas för människans 

möjlighet till överlevnad och även för att människan ska kunna gå vidare till nästa nivå. Den 

nästliggande nivån som människan strävar efter att uppnå är att känna trygghet och säkerhet. 

Ytterligare en nivå upp i den femstegade behovshierarkin motiveras människan utifrån sina 

behov av att känna en grupptillhörighet och att bli älskade (Fredrikson & Furmark, 2007, s. 

107). Klienternas upplevelser av fysisk återhämtning och den starka gemenskapen till 

medklienterna tyder på att deras tre första behovsnivåer uppfyllts under vistelsen på 

Rällsögården. Det problematiska kan bli när klienterna sedan ska hålla uppe sin motivation, 

då behoven att uppfylla de nästliggande nivåerna infinner sig. Ytterligare en nivå upp får 

människan behov av att uppleva erkännande och att genom det en självkänsla. Den högsta 

nivån i behovshierarkin som sedan infinner sig, är människans behov av självförverkligande, 

vilket förklaras som att människan då har uppnått sina högsta ambitioner i livet (Fredrikson & 

Furmark, 2007, s. 107). De faktorer som lyfts fram av klienterna som påverkar dess 

motivation negativt kan innebära att det uppkommer en svårighet för klienterna att uppnå 

ytterligare steg i behovshierarkin, erkännande och självkänsla, så länge de vistas på 

Rällsögården. Detta kan i sin tur förklara varför deras motivation avtagit efter en tids vistelse, 

att de när de första behovsnivåerna uppfyllts strävar efter just detta och att motivationen avtar 

då möjligheten inte infunnit sig. Åtanke bör även finnas till att de klienter som av olika skäl 

inte känner gemenskap med de övriga klienterna som vistas på institutionen begränsas 
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ytterligare i sina möjligheter att få sina behovsnivåer uppfyllda och genom det även begränsas 

i sin möjlighet till att bibehålla en motivation. 

     En klient uttrycker att motivationen har skapats i viljan att komma från LVM-hemmet. 

Vistelsen på Rällsögården ses som en hållplats innan det är dags att gå vidare. Detta framhålls 

även av en personal på Rällsögården. Personalen upplever att motivationen hos klienterna 

oftast drivs av att få gå vidare till livet utanför Rällsögården. Det som framhålls av personalen 

som motiverande faktorer i arbetet är de enskilda samtalen. Där ses möjligheten till att få en 

kontakt med klienten och en möjlighet att skapa en relation. En relation som bygger på tillit 

och förtroende och som anses vara grundförutsättningen för ett motivationsarbete. Personalen 

menar att samtalen inte behöver utföras i ett samtalsrum utan det underlättar däremot om så 

inte sker. Den bästa förutsättningen för att samtala med klienten anses istället vara under 

promenader, pingismatchen eller under en resa tillsammans med klienten. Det framhålls även 

som underlättande att skapa en bra relation till klienten vid dessa tillfällen, att hitta någonting 

gemensamt med klienten att som personal vara delaktig i någonting. Vilket även upplevs 

minska den segregeringen som annars kanske ibland infinner sig mellan personalen och 

klienterna. Dock menar en personal att det finns en brist på tid för dessa spontana samtal, att 

när klienten ber om t.ex. en promenad så finns inte möjligheten på grund av tidsbrist, vilket 

leder till att den chansen till ett samtal går förlorad.  

     Upplevelsen av att tvångsvistelsen ses som en hållplats och att motivationen drivs av att få 

gå vidare med livet utanför behandlingen tar även Ekendahl (2001)  och Storbjörk (2007) upp 

i sina studier. Dessa visar att tiden under tvång kan motivera klienten igenom att LVM – tiden 

är påfrestande för klienten och det som motiverar är att komma därifrån och att aldrig behöva 

uppleva LVM igen. Studierna visar även att en känsla av att behandlingen endast handlar om 

förvaring är vanlig under tvångstiden (Ekendahl, 2001; Storbjörk, 2007). En problematik som 

kan uppstå om motivationen endast drivs av upplevelsen av att tvångsvården är en hållplats är 

det Ekendahl (2001) kallar för falsk motivation. Ekendahl (2001) menar att det problematiska 

med detta är att tvånget inverkar så pass negativt på klienterna att den vistelse som ska 

resultera i motivation bara vill genomgås snabbt, vilket resulterar i att en form av falsk 

motivation infinner sig (Ekendahl, 2001). En förklaring till att personalen upplever att de 

enskilda samtalen är motivationsfaktorer och att det är i dessa samtal som möjligheten till att 

skapa en god relation till klienten uppkommer, är det Helgesson (2003), Billquist & Skårner 

(2009) tar upp om förmågan till att skapa en fungerande kommunikation. Helgesson, Billquist 

och Skårner menar att förmågan till en fungerande kommunikation är betydande för att forma 

en god relation mellan klienten och personalen. Det framkommer i dessa studier att 

möjligheten till att skapa en god relation till klienterna främst ges vid de tillfällen då 

personalen genomför olika aktiviteter tillsammans med klienterna. Detta kan vara en 

förklaring till att personalen på Rällsögården upplever att de enskilda samtalen är 

motivationsfaktorer då dessa samtal kan ske under en aktivitet. Personal och klient utövar då 

något som upplevs positivt för klienten, och klienten får känna sig betydelsefull och de utför 

något som innebär att parterna kan identifiera sig med varandra och därigenom skapa en 

förståelse (Helgesson, 2003; Billquist & Skårner, 2009). Studier visar dock att personalens 

förmåga till att skapa kontakt med klienterna haft brister vilket kan försvåra 

relationsskapandet (Holm, 2001). Forskning visar att det finns svårigheter med att skapa 

relationer med klienterna inom tvångsvård. En svårighet som Billquist & Skårner (2009) tar 

upp är tidsbristen. Studien visar att personalen anser att tid är en viktig aspekt för att kunna 

skapa en bärande relation och eftersom klienten endast befinner sig på institutionen en viss tid 

kan detta vara problematiskt (Billquist & Skårner, 2009).  Detta kan förklara personalens 

upplevelser av att tidsbristen till spontana samtal med klienterna leder till förlorade samtal och 

möjlighet till relationsskapande. 
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     En önskan om att personalen borde ha mer egen erfarenhet kring missbruk lyfts fram av en 

klient.  Den bästa motivationen anses vara när en person pratar ur egen erfarenhet och inte har 

läst sig till det som det samtalas kring. Vilken grad personalen har egen erfarenhet av 

missbruk finns ingen kunskap kring och därför kan endast klientens upplevelse svara för det.      

En insikt hos klienterna är att en förändring av deras livssituation är ett måste för att de ska 

kunna leva de liv de önskar. Ingen av de intervjuade klienterna ska gå in i frivillig behandling 

efter LVM tiden och de har alla valt att stanna sina sex månader på Rällsögården. Deras 

planering efter tiden på Rällsögården är att börja arbeta och utifrån det försöka upprätthålla 

sin motivation till fortsatt drogfrihet. Den egna starka inre viljan till att verkligen lyckas hålla 

sig drogfri och även den yttre påtryckningen att hålla sig drogfri för att få behålla arbetet är 

således det som klienterna anser motiverande för sin framtida drogfrihet.  

     Enligt Ekendahl (2001;2006) och Storbjörk (2007) finns det ett samband mellan 

behandlarens förmåga och kunnighet och i vilken grad de kan hjälpa klienten. Detta samband 

kan förklara klienternas önskan om att personalen borde ha egen erfarenhet av missbruk just 

för att klienten upplever att personalens förmåga att hjälpa dem ökar om personalen har egen 

erfarenhet av missbruk. Den åtskillnad som klienterna upplever mellan personal och klient 

kanske skulle kunna minskas om klienten känner större samhörighet till personalen. Detta kan 

förklaras med det Payne (2008) tar upp i den strukturfunktionalistiska rollteorin, klienterna 

och personalen har olika positioner och befinner sig i olika sociala strukturer, detta leder till 

att dessa har olika roller som utgör en rad uppsättningar av förväntningar eller beteenden. 

Payne (2008) beskriver att det är sättet vi tolkar dessa roller på som påverkar hanteringen av 

en kommande förändring (Payne 2008). Att ingen av klienterna kommer att gå in i frivillig 

behandling efter LVM-tiden kan tyda på att vårdtiden har varit för lång eller att klienten har 

upplevt negativa händelser under tvångstiden. Gerdner (2000) menar att det är innehållet i 

vården som är stärkande och inte vårdtidens längd. Dock menar Gerdner att mycket lång 

vårdtid samt negativa händelser under behandlingen visar sig istället relatera till mindre 

benägenhet att vilja delta i eftervård. Förutsättningar för att klienten under sin LVM – vistelse 

ska kunnas motiveras till fortsatt behandling kan därför ses som små (Gerdner, 2000). 

     Sammanfattningsvis anser klienterna att tiden på Rällsögården och tiden till att återhämta 

sig fysiskt har hjälpt dem till ett uppvaknande och till att få insikt att en förändring av deras 

liv är nödvändig. Personalen anser att det enskilda samtalen är en mycket betydande faktor för 

relationen mellan klient och personal, dock framkommer det att både personal och klienter 

upplever en tidsbrist för detta. Det framkommer även att behandlarens förmåga och kunnighet 

har stor betydelse för relationen mellan klient och personal. Slutligen visar resultatet att ingen 

av de intervjuade klienterna planerar att gå in i frivillig behandling efter tiden på 

Rällsögården. 

 

 

Slutdiskussion 
Syftet med denna studie var att undersöka motiverande faktorer vid Rällsögården utifrån ett 

klient- och personalperspektiv. Likheter och skillnader mellan klienters och personals 

uppfattningar om motiverande faktorer analyserades för att undersöka vilken eventuell 

inverkan dessa kan ha på Rällsögårdens mål att motivera klienten till fortsatt frivillig vård. 

Sammanfattningsvis visar resultatet av studien att faktorer som rör relation, organisation, 

förhållningssätt samt yttre faktorer och inre faktorer i klientens liv kan ses som motiverande 

faktorer av både personal och klienter på Rällsögården. 

     Slutsatser vi kan dra av denna studie är att personalen på Rällsögården anser relationen 

vara grunden till allt arbete med klienterna och det är också denna som motiverar klienterna 

och påverkar deras vilja till fortsatt behandling. Klienterna anger yttre faktorer så som arbete, 
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familj, bostad och ett ”vanligt Svenssonliv” som motiverande faktorer till en förändring i 

deras livsföring. Ytterligare slutsatser som kan dras av denna studie är att personalen anger 

sitt arbetssätt, Rällsögården och sig själva som motiverande faktorer i klientens liv. Klienterna 

anger å andra sidan endast faktorer som finns utanför kontexten som Rällsögården utgör för 

dem. Samtliga klientrespondenter uppgav dock att de fått motivation genom två ur 

personalgruppen som sett dem och lyssnat på dem. Klienterna anger således också personal 

och klient- relationen som någonting motiverande fast om än något mindre uttalat. Dessa 

liknande uppfattningar om relationens vikt kan eventuellt medföra att fokus läggs vid att 

utveckla relationsetableringen på ett mer konstruktivt och fungerande sätt i det framtida 

arbetet för att få fler ur personalen att nå fler klienter. Att klienterna nämner yttre faktorer så 

som familj, arbete och jobb kan eventuellt medföra att Rällsögården behöver arbeta mer med 

nätverksbaserat arbete då nätverket i form av så väl familj, och vänner som arbets- och 

bostadssituationer i många fall kan vara motiverande till en förändring i klientens livsföring.   

     Etableringen av relationer är någonting som framkommit genomgående i studien. 

Personalen på Rällsögården anser att de trots svårigheter som rör tvångsvårdskontexten lyckas 

etablera relationer till klienterna medan klienterna menar att de inte har någon relation till 

personalen. Rällsögården tillämpar kontaktmannaskap i sitt arbete och tidigare studier 

(Billinger, 2000; Billquist & Skårner, 2009; Helgesson, 2003) visar vikten av relationer för att 

uppnå en rad positiva aspekter i behandlingssituationer. Det kan diskuteras var, i etableringen 

av relationer, uppfattningarna skiljer sig mellan personal och klient samt vilka konsekvenser 

detta kan få för Rällsögården. Något som framkommit i resultatet av denna studie är att 

personalen har olika syn på de förhållningssätt de tillämpar i det praktiska arbetet med 

klienterna. Det finns även forskning (Billquist & Skårner, 2009) som visar att det ofta finns 

två olika uppfattningar kring tvånget inom tvångsvården och därför också två olika sätt att 

hantera tvånget på, att antingen lägga fokus vid kontroll och övervakning eller att lägga fokus 

vid att etablera relationer och stöd. På Rällsögården kan personalen inneha olika syn på 

tvånget och därför också hantera tvånget på olika sätt. Detta kan möjligen påverka hur 

personalen bemöter klienterna. Klientens förutsättningar för att tillgodogöra sig behandlingen 

på Rällsögården påverkas med stor sannolikhet också av hur personalen bemöter denne. Om 

klienten bemöts av en personal som arbetar för att etablera relationer och stöd kan klientens 

förutsättningar, att tillgodogöra sig behandlingen på Rällsögården, förbättras. Om klienten 

däremot bemöts av en personal som lägger fokus vid kontroll och övervakning i sitt arbete 

med klienten kan dennes förutsättningar till en positiv behandlingsutgång eventuellt minskas. 

     Motivationsarbetet på Rällsögården utgår ifrån ett icke konfrontativt förhållningssätt. Det 

innebär enligt personalen att de försöker närma sig klienten på ett respektfullt sätt utan att 

tvinga sig på, att inte komma med påståenden och inte tala om för klienten att denne har 

problem. Det är istället upp till klienten själv att komma fram till detta genom att personalen 

använder en speciell samtalsteknik. Klienterna upplever att personalen inte engagerar sig i 

dem tillräckligt och att de inte har fått den hjälp de önskat i behandlingssamtal osv. Åtanke 

kan då ges till att förhållningssättet att inte tränga sig på klienten och att i samtal inte gå rakt 

på problemet kanske får en oönskad effekt av att klienten istället upplever att personalen inte 

engagerar sig och att denne inte får den hjälp som önskats. Kanske detta arbetssätt inte 

fungerar för alla klienter. Motivationsarbetet utgår också från metoden MI, motiverande 

samtal, vilket i studier (Vasilaki,m.fl.,2006) visat sig gett bäst effekt inom frivillig 

behandling. Att använda ett förhållningssätt som visat sig ger bäst effekt i frivillig behandling 

i en tvångsvårdskontext skulle kunna förklara att personalen ibland upplever arbetssättet som 

svårt att utföra och ibland frustrerande. Det icke konfrontativa förhållningssättet är en del av 

metoden MI. Denna studie och tidigare studier inom ämnet (Vasilaki, m.fl.,2006) visar alltså 

på liten eller ingen effekt inom tvångsvårdskontexter. Rällsögården kan behöva se över valet 
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av metodik för att eventuellt minska personalens och klienternas frustration och därmed också 

uppnå fler positiva behandlingsresultat. 

    Enligt LVM-lagen ska en tvångsplacering syfta till att motivera klienten till fortsatt 

behandling och vistelsen på LVM-institutionen ska således fungera som ett inledande skede 

till behandling i annan form. Resultatet i denna studie visar dock att det finns oklarheter i vad 

syftet är med vistelsen på Rällsögården. Personalen menar att denna oklarhet i syftet 

avspeglar sig i att en del arbetar för behandling på Rällsögården och en del arbetar för att 

motivera klienten till behandling på annat behandlingshem. Klienterna i studien uppger att de 

haft en förväntan om att få behandling på Rällsögården. Det kan utifrån detta diskuteras 

huruvida det är etiskt försvarbart att låta klienterna tro att de befinner sig på en LVM-

institution för att få behandling då målet med en LVM-placering, och genom det även 

Rällsögårdens huvudsakliga mål, är att motivera klienten till behandling i form av en 

placering på annat behandlingshem.  Rällsögården kan eventuellt behöva klargöra målet med 

placeringen för klienterna för att minimera risken till missuppfattningar angående 

placeringens syfte. Konsekvenserna kanske annars blir att de som inte väljer att lämna 

Rällsögården för en behandling spenderar sex månader under tvång utan behandling och 

förändrar därmed kanske ingenting i missbruket eller livsföringen. Tar klienten då ett återfall, 

när sex månader har passerat och ”behandlingen” på Rällsögården är över kanske klienten tror 

att behandling inte fungerar, trots att denne egentligen aldrig blivit behandlade för sitt 

missbruk på Rällsögården. Detta kan eventuellt leda till att motivationen till att prova en 

behandling efter Rällsögården minskar. Får klienterna inte detta klargjort för sig vid 

placeringen på Rällsögården, att det inte bedrivs behandling där, får heller inte klienterna ett 

aktivt val om huruvida de vill stanna på Rällsögården eller om de vill behandlas för sitt 

missbruk på ett annat behandlingshem under de månader som LVM: et varar. 

     Respondenterna i denna studie menar även att vårdtiden för LVM-placeringar är för lång 

och att motivationen därmed minskar. Eventuellt kan längden av en LVM-placering behöva 

granskas, då motivationen tenderar till att sjunka efter ungefär halva vistelsetiden, någonting 

som resultatet av denna studie och tidigare forskning (Ekendahl, 2001; Gerdner, 2000; 

Storbjörk, 2007; Svensson, 2001) visat. Vistelsen på en LVM-institution i sex månader 

tenderar kanske att motarbeta själva syftet med LVM, att motivera till fortsatt behandling 

efter placeringen, då klienterna ofta är mindre motiverade till en förändring i slutet av 

placeringen än i början av placeringen. LVM-lagens målsättning kan ses som orealistisk då 

syfet med en placering kan bli svårt att uppnå. Såväl respondenterna i denna studie som 

tidigare forskning (Gerdner, 1998; 2000; Johansson, 2000, Johnsson, 2006) beskriver att 

LVM-placeringar är nödvändiga då de fungerar som en akutlösning för att bryta missbruket 

men att sedan fortsätta vara placerad på en LVM-institution som saknar behandling medför 

motsatt effekt, att motivationen för fortsatt behandling minskar. 

     Denna studies resultat och tidigare forskning (Fredrikson & Furmark 2007) visar att 

positiva känslotillstånd och vikten av att individer känner sig älskade och att de upplever en 

samhörighet i grupp är viktiga motivationsfaktorer. Då dessa faktorer upplevs som positiva 

för att motiveras till en förändring av sin destruktiva livsföring bör det möjligen läggas större 

vikt runt just dessa motivationsfaktorer i arbetet på Rällsögården. Både personalen och 

klienterna som medverkar i intervjuerna nämner också tidsbristen som ett hinder för arbetet på 

Rällsögården. Personalen beskriver att de har svårt att hitta tid för de enskilda samtalen med 

klienterna vilket klienterna också upplever. Detta kan i sin tur vara en förklaring till 

svårigheterna som finns att etablera fungerande relationer mellan personal och klienter på 

Rällsögården. 
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Förslag på fortsatt forskning och praktisk tillämpning 
Denna studie visar med utgångspunkt i tidigare forskning, motivationsteorier och rollteorin ett 

antal utvecklingsområden för ledningen och personalen på Rällsögården att ta i beaktande. 

Författarna till denna studie rekommenderar att Rällsögården försöker arbeta fram ett 

gemensamt förhållningssätt gentemot klienterna för att lättare kunna skapa relationer mellan 

personal och klienter. Genom detta kan arbetet med klienterna förbättras då tidigare studier 

visar att relationer är överordnat metodik och även en förutsättning för att personalen ska nå 

fram med sin hjälp (Billquist och Skårner, 2009). 

     Med bakgrund i tidigare forskning (Ekendahl, 2001; Gerdner, 2000; Svensson, 2001; 

Storbjörk, 2007) och i enlighet med denna studies resultat rekommenderar författarna till 

denna studie att fortsatt forskning inom området bör beröra LVM-placeringens syfte och 

tidsaspekt då det är någonting som eventuellt behöver förändras. Förhållningssättet anses även 

som ett viktig och intressant område för fortsatt forskning. Detta då personalrespondenterna i 

denna studie beskriver förhållningssättet, med de professionella och personliga rollerna 

gentemot klienterna i etableringen av relationer, som en fallenhet. Även tidigare studier 

Helgesson (2003) framhåller att personalen beskriver förhållningssättet som en slags 

fingertoppskänsla. Denna fallenhet och fingertoppskänsla riskerar kanske att påverkas, i för 

hög grad, av personalens subjektiva uppfattningar. Det bör därför klarläggas hur ett 

relationsetablerande förhållningssätt bör se ut för att uppnå bäst effekt i behandlingsarbetet 

med klienterna. 
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Bilaga 1 – Informationsbrev 

 

Hej! 

Vi håller på med en undersökning om motivation inom tvångsvård.  

Vi vill i vår undersökning få fram klienters syn på motivation inom 

tvångsvård och vilka eventuella komponenter som är viktiga för att 

utveckla motivation till fortsatt behandling.  

Vi vill därför intervjua er om eran uppfattning om motivation inom 

tvångsvård. Självklart är deltagandet anonymt och ni kommer att få ta 

del av arbetet när det är klart. Vi skulle verkligen uppskatta eran 

medverkan, då det är en viktig del att få med era uppfattningar, för att 

få ett bra resultat i vår undersökning.  

Intervjun kommer att genomföras enskilt med en intervjuare och den 

tar ungefär 45 minuter. Vi har en önskan om att genomföra 

intervjuerna under onsdagen den 11 april.  

Skriv upp ditt namn nedan om du vill och kan medverka!  

                                                                  /Lisa, Madelene och Josefin! 
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Bilaga 2 – Mail till personal 
 

Hej! 

Hoppas allt är bra! Skriver till dig angående förfrågan om att deltaga i intervju. Vi håller på 

att skriva vår c- uppsats och syftet vi har är att undersöka hur professionella och klienter på 

Rällsögården uppfattar motivationsarbete inom tvångsvård. Studiens syfte är även att 

undersöka om det finns skillnader mellan professionellas och klienters syn på detta samt hur 

dessa skillnader i sådana fall ser ut. Därför skulle vi uppskatta om du ville deltaga i vårt arbete 

genom att vi genomför en intervju med dig. Självklart kommer deltagandet vara anonymt och 

ni kommer att få ta del av arbetet när det är klart. Intervjun tar ungefär 45 minuter och 

frågorna kommer som sagt att röra motivation inom tvångsvård. Det är jag (Lisa) och två 

tjejer till (Madeleine och Josefin) som kommer att genomföra intervjuerna. Tanken är att vi 

ska genomföra intervjuerna under V. 15 -16. Vill du deltaga, och i så fall när skulle det vara 

lämpligt för dig att vi kommer och intervjuar dig?  

  

Det går bra att maila eller ringa mig för svar eller om du har några övriga frågor: mail: 

XXXX@hotmail.com. Tel: 073XXXXXXX 

Mvh –Lisa! 

 

Hej! 

 Skriver till dig angående påminnelse om att deltaga i intervju. Vi håller på att skriva vår c- 

uppsats och syftet vi har är att undersöka hur professionella och klienter på Rällsögården 

uppfattar motivationsarbete inom tvångsvård. Studiens syfte är även att undersöka om det 

finns skillnader mellan professionellas och klienters syn på detta samt hur dessa skillnader i 

sådana fall ser ut. Därför skulle vi uppskatta om du ville deltaga i vårt arbete genom att vi 

genomför en intervju med dig. Självklart kommer deltagandet vara anonymt och ni kommer 

att få ta del av arbetet när det är klart. Intervjun tar ungefär 35 minuter och frågorna kommer 

som sagt att röra motivation inom tvångsvård. Det är jag (Lisa) som kommer att genomföra 

intervjun. Önskan finns om att genomföra den så snart som möjligt, dock senast V. 18 då vi 

har en sluttid att hålla för uppsatsen. Vill du deltaga, och i så fall när skulle det vara lämpligt 

för dig att jag kommer och intervjuar dig? (kvällar och helger går bra!) 

  

Det går bra att maila eller ringa mig för svar eller om du har några övriga frågor: mail: 

XXXX@hotmail.com. Tel: 073XXXXXXX.  

 Mvh –Lisa! 

mailto:sahlin79@hotmail.com
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Bilaga 3 – Intervjuguide personal 

 

*Information kring forskningens etiska aspekter: 

Det är jag och två till (namnge) som skriver rapporten. Vi studerar alla på Örebro universitet.  

Vårt syfte med den här studien är att undersöka motiverande faktorer vid Rällsögården. Både 

utifrån vad ni tycker och utifrån vad personal tycker. Vi ska sedan försöka se om det finns 

några likheter eller skillnader mellan era och personals uppfattningar om motiverande 

faktorer. Och om dessa kan påverka Rällsögårdens mål att motivera er till fortsatt frivillig 

vård.  

Ditt deltagande är viktigt för att det ska bli ett bra resultat i vår studie och för att just 

era/klienternas åsikter ska komma fram, inte bara personalens.  

 Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta intervjun. Intervjun 

kommer att spelas in, så att allt du säger verkligen kommer med. Just för att inte riskera att det 

faller bort något, eller att misstolkningar görs. Det kommer givetvis att raderas så fort vi är 

klara med arbetet.  Det som sägs i intervjun kommer endast att användas till studien och inte i 

något annat syfte. Den kommer att publiceras via Örebro universitets hemsida. Du kommer 

även att få ta del av rapporten när den är färdig om du vill. Rällsögården kommer att få den 

till sig, om du ej är kvar, vill du ha den skickad till dig? 

Allmänt 

Vilken yrkesutbildning har du?  

Hur länge har du arbetat inom missbruksvården?  

 Hur länge har du arbetat på Rällsögården?  

Har du arbetat på andra institutioner eller behandlingshem innan Rällsögården?  

Motivation på Rällsögården 

Vad anser du menas med att Rällsögården har ett motiverande förhållningssätt? 

Anser du att arbetssättet/ förhållningssättet på Rällsögården motsvarar ett motiverande 

förhållningssätt? 

Personalen på Rällsögården ska i sitt motivationsarbete inneha ett icke konfronterande 

förhållningssätt, kan du beskriva vad det innebär för dig? 

Upplever du några möjligheter eller svårigheter med att använda dig av ett icke 

konfronterande förhållningssätt i mötet med klienterna?  

Kan du beskriva motiverande komponenter i Rällsögårdens behandlingsarbete? 

Hur kommer dessa komponenter till uttryck för klienten i olika sammanhang? 

Vad anser du att du, som personal, utför i ditt arbete som kan motivera klienten? 

I vilken utsträckning upplever du att relationen som utvecklas mellan dig och klienten är en 

del av motivationsarbetet med klienten? 

Finns det något i ditt arbete som du upplever ökar möjligheten till ett fungerande 

motivationsarbete med klienten? 

Finns det något i ditt arbete som du upplever minskar möjligheten till ett fungerande 

motivationsarbete med klienten? 
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Kan du urskilja några likheter eller skillnader på Rällsögårdens motivationsarbete på den låsta 

avdelningen och på den öppna avdelningen? 

 Tvångsvård och motivation 
Att i tvångsvården motivera klienten till en förändring av sin nuvarande livssituation och till 

en vilja att fortsätta i frivillig behandling, vilka möjligheter samt svårigheter ser du i detta? 

Genom att klienten vistas på Rällsögården under tvång blir relationen till klienten till en viss 

del påtvingad, upplever du att det kan påverka behandlingsarbetet?  Och i så fall på vilket 

sätt? 

Är det något mer som vi inte pratat om som du vill lyfta fram? 

 

Tack för att du deltog! 
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Bilaga 4 – Intervjuguide klienter 
 

Intervjuguide–klient 

 

*Information kring forskningens etiska aspekter: 

Det är jag och två till (namnge) som skriver rapporten. Vi studerar alla på Örebro universitet.  

Vårt syfte med den här studien är att undersöka motiverande faktorer vid Rällsögården. Både 

utifrån vad ni tycker och utifrån vad personal tycker. Vi ska sedan försöka se om det finns 

några likheter eller skillnader mellan era och personals uppfattningar om motiverande 

faktorer. Och om dessa kan påverka Rällsögårdens mål att motivera er till fortsatt frivillig 

vård.  

Ditt deltagande är viktigt för att det ska bli ett bra resultat i vår studie och för att just 

era/klienternas åsikter ska komma fram, inte bara personalens.  

 Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta intervjun. Intervjun 

kommer att spelas in, så att allt du säger verkligen kommer med. Just för att inte riskera att det 

faller bort något, eller att misstolkningar görs. Det kommer givetvis att raderas så fort vi är 

klara med arbetet.  Det som sägs i intervjun kommer endast att användas till studien och inte i 

något annat syfte. Den kommer att publiceras via Örebro universitets hemsida. Du kommer 

även att få ta del av rapporten när den är färdig om du vill. Rällsögården kommer att få den 

till sig, om du ej är kvar, vill du ha den skickad till dig? 

 

*Hur gammal är du? 
 

*Har du vistats på institution tidigare? 
-Om ja, hur många gånger har du vistats på institution? 

-Om ja, var denna på frivillig basis eller inom tvångsvård? 

 

Hur länge har du vistats på Rällsögården? 
 

Motivation på Rällsögården 
*Vad tror du menas med att Rällsögården har ett motiverande förhållningssätt som 

grund? 
 

*Upplever du att detta stämmer in på dina upplevelser av Rällsögården? 

 

*Vad anser du vara motiverande?  

-I enskilda samtal med personal 

-I grupp 

-På fritiden med personal 

-I sammanhang utan personal 

 

Deltar du i någon av de behandlingar, typ grupper, missbruksprogrammet, som Rällsögården 

erbjuder? 

Om ja, vad tycker du om dessa? Har de någon inverkan på din vilja till en förändring? 

Om nej, varför inte? 



47 

 

 

 
*Påverkar personalen din vilja till en förändring? 

-Om ja, på vilket sätt då?  

-Om nej, varför inte? 

 

*Vad anser du att personalen gör för att motivera dig?  

-under enskilda samtal 

- samtal med personal i grupp 

- under fritiden 

 

 

Upplevelser av motiverande faktorer 

*Kan du beskriva några saker som får dig att vilja leva ett drogfritt liv? 
 

* Finns det något och i så fall vad kan få dig att vilja fortsätta på frivillig behandling 

efter vistelsen här? 
 

Tvångsvård och motivation 

*Hur har tvångssituationen påverkat din vilja till förändring? 
 

*Tror du att tvångsvården kan förändra/ förbättra din motivation till behandling? 

-Om ja, på vilket sätt? 

-Om nej, varför inte? 

 

*Upplever du att tiden på Rällsögården (mån. veckor) har någon betydelse för din 

motivation? 

Förklara.. 

 

*Har något förändrats i din syn på ditt missbruk sen du kom till Rällsögården? 

Förklara vad i så fall? Om nej, varför inte tror du, tycker du? 

 

*Tänker du gå in i frivillig vård efter LVM – tiden?  

-Ja eller nej, vilka konsekvenser tror du ditt beslut har för din framtid? 

 

*Är det något mer viktigt som du vill delge/tala om? 

 

Tack för att du deltog! 
 


