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Inledning 

Vad skriver du om? frågade plötsligt killen i sätet mitt emot mig. Han hade hört när jag och en 

kompis diskuterade min uppsats. Det visade sig att han var intagen på behandlingshem för 

drogmissbruk och hade inga som helst problem med att dela med sig av sina upplevelser. Så en 

kort stund av den långa tågresan hem fick jag ta del av denne främlings erfarenheter av droger, 

behandling och ”vägen tillbaka”. Att höra den här killens historia gav mig ytterligare en bild av 

hur en ”klient” upplever den behandling han får. Inte samhällets eller socialarbetarens syn på 

behandling. Hans syn. Han som det handlar om.  

 

I den här uppsatsen ska jag närmare studera hur ungdomar som fått behandling för drogmissbruk 

och andra sociala problem, själva upplever sin tid som inskrivna. Tidigt i höstas när jag funderade 

på vad jag ville skriva om i uppsatsen föll mina tankar på ungdomar i någon typ av 

”problemsituation”. Drogproblematiken tycktes vara återkommande i mina tankegångar vilket 

gjorde att jag slutligen bestämde mig för det temat. Samtidigt visade det sig att Sesam, en 

öppenvårdsverksamhet inom Norrköpings kommun för ungdomar med alkohol- och 

drogproblem, hade ett behov att utvärdera sin verksamhet. Denna uppgift antog jag och så kom 

det sig att Sesam fick fungera som plattform även i uppsatsen. Jag vill dock poängtera att även 

om uppsatsen i mångt och mycket bygger på samma material som utvärderingen bör den 

betraktas som ett fristående arbete som grundar sig i ett intresse för den här typen av 

problematik.  

 

Jag vill avsluta denna inledning med ett citat ur Roger Qvarsells text Ungdomars brottslighet och 

samhällets vård. Där står att läsa: 

 

”Människan blir sådan som hennes livsomständigheter gör henne, och om man vill 
förändra en människas levnadssätt och karaktär så ska man omplantera henne i en ny 
miljö.” 1 

 

Disposition 

Nedan följer en närmare beskrivning av Sesams verksamhet. Efter denna redogörelse förtydligar 

jag syftet med uppsatsen samt lyfter fram mina frågeställningar.  Därpå presenterar jag begreppet 

behandling och tidigare forskning inom ämnet för att sedan komma in på den teoretiska 

referensram som uppsatsen bygger på. Detta leder oss in på metodavsnittet där jag redogör för 

hur jag gått tillväga i studien, material och informanter, intervjuerna samt reflektioner över 

tillvägagångssättet. Jag tar här även upp arbetssättet i studien, Grundad teori, och avrundar 

                                                
1 Roger, Qvarsell, ”Ungdomars brottslighet och samhällets vård” i Vård av ungdomar med sociala problem, (red.) B-Å. 

Armelius, S. Bengtzon, P-A Rydelius, J. Sarnecki och K. Söderholm Carpelan, (Stockholm, 1996), s.  32 
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avsnittet med en genomgång av forskarrollen samt de forskningsetiska aspekterna. Därefter följer 

analysen i vilken jag lyfter fram och tolkar kategorier som är av betydelse. Jag avslutar uppsatsen 

med att redogöra för vad jag kommit fram till, detta genom att återkoppla till mitt syfte och mina 

frågeställningar. 

 

Områdesbeskriving 

Sesam ungdomscenter 

Sesam ungdomscenter har sedan 1980-talet funnits i olika former och namn som 

öppenvårdsinsats för ungdomar. Tidigare inriktade sig verksamheten bland annat på olika typer 

av psykosocial problematik som exempelvis relationssvårigheter, missbruk och psykiska besvär 

men är sedan januari 2004 en öppenvårdsverksamhet för ungdomar mellan 15-25 år med alkohol- 

och drogproblem. Verksamheten erbjuder stöd och motivation att bryta ett missbruksmönster 

och ger ungdomarna förutsättningar att välja ett fungerande socialt liv utan droger och alkohol. 

Sesams mål är att vara ett alternativ till placering eller ett eftervårdsalternativ samt stödfunktion i 

enskilda ärenden och utvecklande av vårdkedjan. 

 

Inom Sesam finns ett team av socionomer, socialpedagoger, behandlingsassistenter och lärare 

som håller i de olika verksamhetsdelarna som Sesam består av. Dessa delar är mottagningen, 

kursprogram, studier och ungdomsboende. Följande punkter beskriver närmare vad Sesam 

erbjuder ungdomarna: 

 

- ADAD, intervjumanual för kartläggning och behandlingsplanering2 
- Särskilda behandlingsprogram som exempelvis haschavvänjningsprogram (HAP) och 

återfallsprogram. Dessutom ingår urinprovstagning, enskilda samtal och anhörigstöd. 
- Kursprogram i 6 veckor där de tar upp teman såsom livskunskap, alkohol/droger, 

hälsa/idrott, lag och rätt. 
- Studier i samverkan med Marielundsgymnasiet. 
- Strukturerat fritidsstöd. 
- Ungdomsboende i elevkorridor eller egen träningslägenhet med stöd av personal. 

 

Inom verksamheten används metoder med kognitiv inriktning samt lösningsfokuserat arbete. Att 

följa en kognitiv inriktning innebär att ge ungdomen själv verktyg att hantera olika situationer 

medan ett lösningsfokuserat arbete handlar om att ha klientens lösningar i fokus. Insatserna för 

ungdomarna ser olika ut beroende på deras situation och behov. En del av ungdomarna är 

inskrivna i flera av ovanstående delar medan andra endast har ett boende hos Sesam eller går 

haschavvänjningsprogrammet exempelvis. Vid varje inskrivning utarbetas en arbetsplan 

tillsammans med ungdomen som beskriver vad tiden på Sesam ska innehålla och vilka mål man 
                                                
2 För mer information om ADAD se Kerstin, Söderholm Carpelan & Anne, Hermodsson, ADAD och utvecklingen av 

ett dokumentationssystem för ungdomar, (2004), s. 110-123 
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ska arbeta mot. Sesam omfattas av socialtjänstlagen vilket innebär att inskrivningen hos Sesam är 

frivillig och kan i samråd med handläggare avslutas om ungdomen själv vill det. I övriga fall 

avslutas insatserna på Sesam när målen i arbetsplanen är uppfyllda eller om andra insatser är mer 

aktuella.3 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka och beskriva ungdomars erfarenheter av den 

behandling de fått på öppenvårdsverksamheten Sesam samt att få en uppfattning om hur 

ungdomarna resonerar kring sina egna livssituationer. Det är med andra ord ungdomarnas egna 

berättelser som främst kommer att vara av intresse i denna uppsats. De frågeställningar jag utgått 

ifrån är: 

 

• Hur beskriver ungdomarna vården de fått på Sesam? 

• Hur resonerar ungdomarna kring sina livssituationer? 

• Har tiden på Sesam haft betydelse för ungdomarnas livssituationer idag? 

 

Behandlingsbegreppet och tidigare forskning 

I följande stycke redogör jag för olika författares sätt att se på behandling och dess innebörd. 

Detta för att ge läsaren en kort bakgrund i ämnet. Den tidigare forskningen jag presenterar är 

studier som samtliga berör ungdomar i vård.  

 

I socialstyrelsens tillämpningsanvisningar definieras behandling som det som sker inom ramen 

för vårdåtgärder: samtalsbehandling, studier, social träning, arbete och psykoterapi i olika former. 

Claes Levin menar att behandling därmed är liktydigt med åtgärder som vidtas med intentionen 

att uppfostra och anpassa ungdomar till normerna i vårt samhälle.4 Enligt Levin har 

behandlingsideologin två olika innebörder. Å ena sidan uttrycker den det humanistiska syftet att 

rädda barn undan fängelsestraff och försumliga föräldrar, å andra sidan visar den hur det ska gå 

till. Det vill säga, att staten träder in i föräldrarnas ställe för att övervaka barnens uppfostran och i 

vissa fall ge dem uppfostran på anstalt.5 Levin redogör för tre olika betydelser av 

behandlingsbegreppet. Den första är upplysningstidens pedagogiska behandlingstanke inom vilken det 

fanns en föreställning att uppfostran kunde förändra oönskade egenskaper till det bättre. Det 

fanns även en tro att personligheten hos en människa kunde förbättras genom yttre påverkan. Ur 

denna har en medicinsk-rationell behandlingstanke uppkommit som är nära sammankopplad med 

                                                
3Informationen i ovanstående avsnitt är hämtad från Sesam ungdomscenter i form av verksamhetsberättelser, 

informationsfolder och kontakt med personal. 
4 Claes, Levin, Uppfostringsanstalten, (Lund, 1998), s.  85 
5 Ibid. s.  20 
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föreställningar om sjukdom, diagnos, behandling och bot. Slutligen diskuterar Levin den 

socialpolitiska behandlingstanken som innebär att samhället genom olika slags reformer kan förebygga 

och minska olika typer av sociala problem. Medlet för detta är samhällsinstitutioner, som 

exempelvis narkomanvården, för vilka den ovannämnda pedagogiska behandlingstanken utgör en 

utgångspunkt.6 Citatet jag tar upp i inledningen är en bild av människan som är hämtad från 

upplysningsfilosofin och den moderna pedagogiken och kan därför sägas tillhöra den 

pedagogiska behandlingstanken som Levin tar upp. Som vi ser finns fortfarande mycket av den 

synen kvar, att människan kan förändra sitt beteende till det bättre genom att inskrivas i olika 

typer av behandlingsprogram, eller genom att omplanteras i en ny miljö som citatet i inledningen 

föreslog. 

  

Levin nämner en kritik som riktats mot behandling inom kriminalvården och den sociala 

ungdomsvården som består i att den saknar positiva effekter. Man vill mena att de behandlade 

inte blir botade från sin kriminalitet och inte heller rehabiliterade till ett liv som dugliga 

samhällsmedborgare.7 Samtidigt legitimeras behandling som ett alternativ till straff genom att det 

finns ett humanistiskt värde i att minska lidande och plåga som den dömde annars skulle utsättas 

för. Roger Qvarsell vill mena att behandlingstanken sedan 1830-talet spelat en mycket viktig roll 

inom ungdomsvården men att många konkreta åtgärder som gjorts inom den mer har liknat straff 

än behandling.8 Han skriver: 

 

Behandling och vård har varit ledstjärnor för ungdomsvården i tider när tron på den 
sociala miljön och de pedagogiska metoderna varit stor, medan strafftanken fått en 
renässans när man framhållit konstitutionella faktorer bakom handlandet eller när man 
velat betona ett traditionellt moraliskt regelverk för samhället. 9 

 

I Sverige har en rad studier gjorts om ungdomar och behandling där många av dem visar på en 

problematik i mötet dem emellan. Levin undersöker i Ungdomar i tvångsvård Råby ungdomshem. 

Undersökningen hade som syfte att ta reda på hur det gått för de utskrivna ungdomarna och hur 

de själva såg på sin vistelse och placering på Råby. Resultatet visade att cirka trettio procent 

klarade sig bra eller ganska bra efter vistelsen medan sjuttio procent klarade sig dåligt eller mycket 

dåligt. Placeringen på Råby ungdomshem upplevdes av många ungdomar som negativ i flera 

bemärkelser. Ungdomarna upplevde exempelvis livet på anstalten som relativt onormalt, att 

dessutom blanda äldre och yngre, erfarna brottslingar och nybörjare, resulterade i negativa 

spridningseffekter av bland annat drogmissbruk och brottserfarenheter. Något som uppskattades 

var trevliga kontaktmän och anställda samt kompisar på avdelningen. Levin diskuterar 

                                                
6 Ibid. s. 80 
7 Ibid. s. 85 
8 Qvarsell, s. 48 
9 Ibid.  
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tvångsanstaltens effekter och menar att den negativa utvecklingen tycks bero på faktorer som 

delvis är knutna till behandlingsideologin och samhällets sätt att organisera barnavården men 

även till anstalten i sig och den betydelse som genomförandet och innehållet i det sociala arbetet 

har för resultatet av vården. Några av de faktorer Levin tar upp är bristen på behandling inom 

anstalten, internkulturen samt bristande förberedelser inför utskrivningen och de ungas 

återvändande till föräldrar och samhälle. Levin menar att placeringen i sig inte lyckas åstadkomma 

ett sådant pass korrigerande ingrepp i de ungas liv att det får en bestående brottsavhållande 

verkan eller god fostrande inverkan som stärker de ungas chanser till ett bra liv.10 

 

I boken Val av livsstil behandlar Stig-Arne Berglund ”problemungdomars” livsprocesser och val 

av livsstilar. En fråga han lyfter fram i boken är vad det är som gör att vissa ungdomar reder upp 

sina liv och andra inte, och i vilken utsträckning vård och behandling har bidragit till sådana 

förändringar. Berglund menar då att det i många fall är andra aspekter än just den 

behandlingsmässiga som betonas. Berglund avvisar tanken på mänsklig förändring som en 

förutsägbar process som kan naglas fast med hjälp av professionella modeller, fixmetoder och 

begrepp. När ungdomar med missbruksproblem, kriminalitet och andra livsstilar byter spår i livet 

pratar de om val. Det är sociala sammanhang, goda möten och relationer som är skäl till 

förändringen, menar Berglund. Han uttrycker även en besvikelse över hur begreppet ”avvikande 

ungdomar” används i diagnostiseringskulturen och i bemötandet inom ungdomsvården. Det 

problemfixerade distanserade tänkande som förekommer, anser Berglund reducerar sociala 

fenomen och människor till patologi och etiketter som snarare förstärker avvikelsen än motverkar 

dem.11 

 

Nils Stenström och Kerstin Söderholm Carpelan ger en översikt av nordisk forskning inom 

området behandling av ungdomar med alkohol- och narkotikamissbruk. Nästan samtliga 

undersökningar visar att de flesta unga drogmissbrukare, med ett avancerat missbruk, har vuxit 

upp i en miljö präglad av belastande och instabila familjeförhållanden. Missbruksmönster, 

förlopp, hur man svarar på behandlingen och prognos, ser olika ut från individ till individ och är 

inget som kan ses som enhetligt för ungdomar med alkohol- och narkotikamissbruk. Däremot 

kan det utifrån dessa studier konstateras att ju längre tid som tillbringas i behandling desto större 

chanser för ett lyckat behandlingsresultat.12 Multifaktoriella förklaringsmodeller visar på att 

missbruk av alkohol och andra droger hos ungdomar är ett samspel av psykologiska, sociala, 

                                                
10 Claes, Levin, Ungdomar i tvångsvård, (Lund, 1997), s. 10-22 
11 Stig-Arne, Berglund, Val av livsstil, (Umeå, 1998), s. 5-7 
12Nils, Stenström & Kerstin, Söderholm Carpelan, ”Vård och behandling av unga alkohol- och 

narkotikamissbrukare” i Vård av ungdomar med sociala problem, (red.) B-Å. Armelius, S. Bengtzon, P-A Rydelius, J. 

Sarnecki och K. Söderholm Carpelan, ( Stockholm, 1996), s. 373 
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interpersonella, miljömässiga och biologiska faktorer som tillsammans bidrar till skapandet av ett 

missbruk.13  

 

I Normaliseringspraktiker i det moderna samhället studerar Thomas Öhlund det sociala arbetets 

praktiker och metoder för att arbeta med ungdomar. Undersökningen fokuserar på empiriska 

teman som hur avvikelse identifieras och vilka normaliseringsmål som finns vad gäller det sociala 

arbetets praktiker.14 Normaliseringspraktiker syftar till social skötsamhet15, menar Öhlund och 

beskriver det sociala ungdomsarbetet som en socialteknologi där normaliseringsarbetet utgörs av 

bland annat förebyggande, diagnos och behandling.16 Studien visar på hur olika former av social 

kontroll och resocialisation används i arbetet av normalisering.  

 

Teoretisk referensram 

Den sociala människan 

Sesam ungdomscenter kan betraktas som en social arena där ungdomarna interagerar med sig 

själva, andra inskrivna samt personal och att det är genom denna interaktion som erfarenheterna 

ungdomarna skaffar sig, ges en innebörd. De upplevelser från Sesam som ungdomarna förmedlar 

kan förstås som individuella tolkningar som uppkommit i den sociala interaktionen med andra, de 

är ett resultat av det sociala samspelet människor emellan. Hur ungdomarna tolkar dessa 

erfarenheter är beroende av situationen de befinner sig i. Den människosyn som jag ovan talar 

om, och som dessutom ligger till grund för uppsatsen, har sin grogrund i den symboliska 

interaktionismen. Centrala begrepp som karaktäriserar perspektivet är social interaktion, 

människan som aktör och mänskligt handlande.17 Herbert Blumer, en av de ledande gestalterna 

inom den symboliska interaktionismen, menar att perspektivet lutar sig på tre enkla premisser. 

Den första av dessa innebär att människor handlar utifrån den mening olika företeelser har för 

dem. För det andra, denna mening (eller innebörd) uppstår i social interaktion med andra. Den 

tredje premissen innebär att denna mening, genom individens tolkande, hanteras och förändras i 

mötet med andra.18 George Herbert Mead anses vara förgrundsgestalten inom perspektivet. Han 

såg på människan som en organism med ett socialt jag (self), det vill säga, människan är ett objekt 

för sig själv. Detta sociala jag, menade Mead, uppkommer i en process av social erfarenhet och 

aktivitet och innebär att individen kan uppfatta sig själv samt agera och kommunicera med sig 

själv.19 Människan kan bestämma saker för sig själv: hans begär, hans smärtor, hans mål, objekt i 

                                                
13 Ibid. s. 356 
14 Thomas, Öhlund, Normaliseringspraktiker i det moderna samhället, (Umeå, 1997), s 15-16 
15 Ibid. s. 299 
16 Ibid. s. 345 
17 Herbert, Blumer, Symbolic Interactionism, (Berkley, 1969), s. 2 
18 Ibid. 
19 George Herbert, Mead, Mind, Self, & Society, (Chicago, 1934), s. 135 
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hans närhet, närvaron av andra samt deras handlingar. Genom vidare interaktion med sig själv 

kan han döma, analysera och utvärdera de saker han bestämt för sig själv. Individen agerar mot 

världen, tolkar det som konfronterar honom och organiserar sina handlingar baserat på 

tolkningarna.20 I analysen av intervjuerna är det den symboliska interaktionismens syn på 

människan som finns i mitt bakhuvud. Människan är en tolkande och aktiv varelse och det är det 

som gör ungdomarnas erfarenheter av Sesam så intressanta.  

Den disciplinära makten 

I Övervakning och straff diskuterar Michel Foucault straffet genom tiderna och menar att fängelset 

representerar en effektiviserad disciplinering av människorna, en ny form av maktutövning som 

syftar till att normalisera och anpassa människorna till det kapitalistiska samhället. Fängelset 

fungerar som en plats för kontroll med dess elektroniska övervakande och obligatoriska urinprov. 

Dessa kontrolltekniker, menar Foucault, existerar inte enbart i fängelset utan sprider sig även till 

andra sfärer av samhället. Det rör sig om en disciplinär makt, menar Foucault och anser att det 

överallt i samhället finns rumsliga skapelser i vilka individen utsätts för disciplinära tekniker. Han 

förklarar den disciplinära makten som ett medel för dressyr, en teknik för maktutövning där 

individerna fungerar som verktyg och föremål på en och samma gång. Den disciplinära makten är 

en blygsam makt som utövas med hjälp av blygsamma modaliteter och oansenliga metoder, 

metoder som, enligt Foucault, kommer att genomsyra de mera storslagna maktreformerna, 

förändra deras mekanismer samt driva igenom sina tillvägagångssätt21. Framgångarna med den 

disciplinerande makten förklarar Foucault på följande sätt: 

 

Den disciplinära maktens framgång hänger förmodligen samman med att den 
begagnar så enkla medel: den hierarkiska översynen, det normaliserande systemet för 
bestraffning och belöning samt deras samverkan i en särskild process, nämligen 
examensprocessen.22 

 

Den hierarkiska översynen innebär en ständig kontroll över individerna, den normaliserande 

sanktionen fungerar som en övning i vilken individer bestraffas eller belönas utifrån en norm, 

individerna skiljs ut med normen som utgångspunkt. Dessa två sammanfaller i examensprocessen 

som innebär prövning och undersökning, en normaliserande granskning och övervakning som 

gör det möjligt att kvalificera, klassificera och straffa.23 Jag tänker mig att den disciplinära makten 

Foucault beskriver även kan anses vara gällande för verksamheter som Sesam. I föregående 

kapitel, behandlingsbegreppet och tidigare forskning, framkommer just en syn på vårdinstanserna 

                                                
20 Blumer, s. 62 
21 Michel, Foucault, Övervakning och straff, (Lund, 2003) 
22 Ibid. s. 171 
23 Ibid. 
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i samhället som ”normaliseringspraktiker”, som med hjälp av behandling och olika former av 

kontroll försöker normalisera avvikelsen hos ungdomarna.  

 

Metod 

Då undersökningen bygger på ungdomarnas egna upplevelser och erfarenheter, via ett antal 

intervjuer, är kvalitativ metod det som lämpar sig bäst för min studie. Med kvalitativ metod 

undersöker man människors föreställningar om verkligheten så som den upplevs av dem själva. I 

den här uppsatsen är det informanternas föreställningar som jag vill komma åt. Målsättningen 

med metoden är att identifiera variationen, strukturen och/eller processen vad gäller dessa 

föreställningar.24  

 

Nedan redogör jag för tillvägagångssättet i undersökningen. Under denna rubrik beskriver jag hur 

möten och kontakter med Sesam och ungdomarna har gått tillväga, vilken typ av material studien 

grundar sig i, informanterna i studien samt intervjuerna. Tillvägagångssättet avslutas med en 

reflektion. Därefter beskriver jag arbetssättet som i denna studie utgått från ansatsen Grounded 

theory, eller Grundad teori (GT). Jag avrundar metodavsnittet med en genomgång av 

forskarrollen samt forskningsetiska överväganden.  

Tillvägagångssätt 

Jag var på Sesam vid tre tillfällen innan min första intervju. För att få mer information om vad 

Sesam var för typ av verksamhet träffade jag enhetschefen på Sesam. Vi hade ett väldigt öppet 

samtal och tillsammans resonerade vi oss fram till vad som var av intresse att undersöka och hur 

jag skulle gå till väga. Vid ett annat tillfälle var jag med på ett personalmöte där jag fick träffa 

övrig personal på Sesam. Jag och socialsekreterarna bestämde då att vi skulle träffas för att bland 

annat diskutera ett lämpligt sätt att närma sig dessa ungdomar på. Vid det mötet beslutade vi att 

jag skulle skriva ett brev till ungdomarna där jag berättade lite om mig själv, syftet med uppsatsen 

och ungdomarnas egen roll och rättigheter i sammanhanget. Vi bestämde också att 

socialsekreterarna skulle fungera som en medlande länk mellan mig och informanterna, det vill 

säga, de skulle kontakta ungdomarna angående intervjuerna, ge dem mitt brev och sedan meddela 

mig huruvida det fanns några intresserade. Därefter var kontakten med ungdomarna upp till mig. 

Personalen hade tidigare varit med om studenter som bestämt intervjuer med ungdomar på 

Sesam men som slutat med att ungdomarna uteblivit från dessa möten. Att hitta ungdomar som 

visade intresse att bli intervjuade verkade alltså inte omöjligt, att faktiskt få intervjua dem verkade 

däremot något svårare. Till min glädje visade sig sex ungdomar vara intresserade av att deltaga i 

studien. Min telefonkontakt fungerade väl med dem och jag bestämde tid och plats för intervju 

med de flesta av dem. De som inte kunde avtala en tid just då skulle jag återkomma till. Antalet 

                                                
24Bengt, Starrin, ”Om distinktionen kvalitativ-kvantitativ i social forskning” i Kvalitativ metod och vetenskapsteori, (red.) 

Bengt, Starrin & Per-Gunnar, Svensson, (Lund, 1994), s. 21 
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utförda intervjuer blev i slutändan fyra. En av informanterna kom inte, trots avtalad tid. Den 

andra lyckades aldrig finna tid.  

Material och informanter 

Huvuddelen av studiens material består av intervjuer med fyra ungdomar i åldrarna 19-21 som 

under olika långa perioder varit inskrivna hos Sesam. Som komplement till intervjuerna ingår 

ungdomarnas journaler. Informationen som erhållits i dessa är dock ingenting jag delger i 

uppsatsen. Istället har journalerna använts för att, för mig själv, tydliggöra en del frågor kring 

ungdomarnas situationer som uppstått under analysen av materialet. För att fördjupa mig i 

Sesams mål och arbetsmetoder har jag dessutom tagit del av Sesams verksamhetsberättelser.  

 

Samtliga ungdomar som jag intervjuat var med i Sesam innan förändringen 2004, vilket innebär 

att inskrivningen inte enbart har berott på drogmissbruk. Vissa av informanterna har istället haft 

andra sociala problem som exempelvis relationssvårigheter med föräldrar och kriminalitet. Vid 

intervjutillfällena hade det gått 2-7 månader sedan ungdomarna blivit utskrivna och min 

förhoppning var att månaderna efter Sesam hade gett dem tillräckligt med tid att känna efter och 

reflektera över vad inskrivningen på Sesam betytt för dem. Jag kommer att benämna 

informanterna i form av fingerade initialer. Dessa är AF, BK, CM och DP.  

Intervjuerna 

För att på djupet nå kunskap om ungdomarnas upplevelser av Sesam har jag använt mig av 

intervjuer. Ordet intervju kommer från franskans entrevue och har sitt ursprung i ”mellan två 

seenden”, själva mötet kan därför sägas vara det centrala i intervjun. Eva Fägerborg skriver i 

boken Etnologiskt fältarbete att en intervju kan beskrivas som ett samtal kring ett bestämt tema med 

syftet att söka kunskaper, tankar och upplevelser hos den andra.25  Fägerborg skriver vidare: 

 

I intervjuer kan verkligheten beskrivas och gestaltas genom att människor berättar om 
sina liv och erfarenheter, sina tankar och upplevelser, genom att de delger sina 
versioner och tolkningar av skeenden. Individperspektivet gör det möjligt att 
åstadkomma ett erfarenhetsnära, nyansrikt och mångfacetterat material…26 

 

Genom intervjun kan man alltså gå på djupet och upptäcka saker som man inte kan finna någon 

annanstans än hos individen själv. ”Genom intervjun kan man nå de inre världarna”, som 

Fägerborg påpekar.27 

 

Det är de inre världarna som Fägerborg talar om som jag hoppades komma åt under 

intervjusamtalen. Jag inledde varje intervju med att påminna ungdomarna om anonymitetskravet, 
                                                
25 Eva, Fägerborg, ”Intervjuer” i Etnologiskt fältarbete, ( red.) Lars, Kaijser & Magnus, Öhlander , (Lund, 1999), s. 57 
26 Ibid. s. 55 
27 Ibid. s. 61 
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rätten att när som helst avbryta deltagandet samt syftet med studien (se avsnittet nedan om 

forskningsetiska överväganden). Stämningen i samtliga fall präglades till en början av nervositet, 

från bådas håll i min mening, men det släppte allt eftersom och överlag flöt intervjuerna på bra. 

Visst fanns där en del korta svar som jag hade svårt att ta vidare och visst fanns där tystnader 

men samtidigt fick jag ta del av ett kroppsspråk och en sinnesstämning i mötet med dessa 

ungdomar som i mitt tycke berikade samtalen. I efterhand har jag kompletterat mitt material med 

telefonintervjuer. Att dessa intervjuer inte bestod av ett direkt möte ser inte jag som ett problem 

eftersom jag träffat dessa ungdomar tidigare. 

Reflektioner över tillvägagångssättet 

Som tidigare nämnts bygger studien på intervjuer med fyra informanter och jag skulle här vilja 

passa på att kommentera materialet. Jag är medveten om att jag har få informanter och att fler 

intervjuer inte hade skadat. Samtidigt har jag analyserat mitt material grundligt och anser att jag 

genom dessa intervjuer trots allt fått reda på väldigt mycket. Nu i efterhand kan jag även tycka att 

observationer hade varit ett bra komplement till intervjuerna. Genom att observera det som sker 

på Sesam hade jag fått ett rikare material och en större inblick i det ungdomarna talar om i 

intervjuerna. Å andra sidan vet jag att intervjuerna som de är nu enbart grundar sig i 

ungdomarnas upplevelser och inte i mina egna intryck, även om jag får ha i åtanke att jag som 

”forskare” ständigt är med och påverkar resultatet (se avsnittet nedan om forskarrollen).   

 

Jag vill här även ta tillfället i akt att diskutera det faktum att ungdomar i behov av vård har 

kommit att definieras som avvikare av samhället. I den tidigare forskningen jag tar upp finns 

exempel på att arbetet inom de sociala praktikerna präglas av ett normalitets- och 

avvikelsetänkande. Även om jag i denna uppsats blir en del av den diskursen betyder det inte att 

jag har som intention att närma mig dessa ungdomar som avvikare och jag har heller inte för 

avsikt att bidra till en ytterligare stämpling av dem. Jag vill slutligen poängtera att även om Sesam 

ungdomscenter utgör materialet i uppsatsen är min mening inte att peka ut Sesam på något vis. 

Det jag är intresserad av är att utreda ungdomars erfarenheter av behandling och just i det här 

fallet har Sesam som öppenvårdsverksamhet kommit att fungera som exempel.  

 

Grundad teori 

I databearbetningen har jag valt att använda mig av Grundad teori. GT kan ses som alstret av ett 

samarbete mellan Anselm L. Strauss och Barney G. Glaser som tillsammans sökte finna en metod 

för att skapa teori ur den mening människor själva tillskriver sin verklighet. GT har sin teoretiska 

hemvist i den symboliska interaktionismen och sina filosofiska rötter i pragmatismen. Dessa är 

tankegångar som återfinns i ”Chicagoskolan”, en skolbildning som utvecklades i början på 1900-

talet och som förenade forskare som alla hade intresset att undersöka verkligheten med syfte att 



11 

 

beskriva och förklara skeenden i sociala grupper.28  I Basics of grounded theory analysis beskriver 

Glaser metodologin på följande sätt: 

 

The grounded theory approach is a general methodology of analysis linked with data 
collection that uses systematically applied set of methods to generate an inductive 
theory about a substantive area.29   

 

I boken Grundad teori förklarar psykologerna och fil. dr. Gunilla Guvå och Ingrid Hylander GT 

som ”Att utifrån den egna praktiska verksamheten skapa begrepp och teoretiska modeller, som 

sedan omformuleras och revideras allteftersom ny kunskap växer fram…”30 Syftet med detta 

forskningsperspektiv, skriver Guvå och Hylander, är att skapa nya teorier såväl som att grunda de 

idéer och den teori som genereras utifrån empiri. Perspektivet syftar till att fånga komplexiteten i 

den verklighet som inte kan beskrivas eller förstås i termer av enkla kausala samband.31 

 

GT passar den här studien då jag inte har någon färdig hypotes som jag vill pröva. I enlighet med 

GT vill jag istället utgå från mitt material för att ur det generera och utveckla idéer som gradvis 

leder till en större förståelse för det ämne jag studerar. GT bygger dessutom på den symboliska 

interaktionismen, en syn på människan som jag tidigare nämnt präglar uppsatsen. Min avsikt med 

GT är dock inte lika mycket att skapa teorier som det är ett verktyg i databearbetningen. Jag 

räknar alltså inte med att generera en ny teori utan värdesätter främst GT som en användbar 

metod i sorteringen och analysen av mitt material. 

 

De metoder som tillsammans utgör GT är teoretiskt urval, kodning, komparation och 

konceptualisering. Dessa olika metoder vävs ihop till en helhet och innefattar, enligt Guvå och 

Hylander, hela forskningsprocessen, från problemformulering till analys.32 Det finns många 

exempel på hur GT bör tillämpas, även Glaser och Strauss kom att utveckla olika riktningar. Jag 

fann det svårt att använda metoden fullt ut och valde därför ut de delar av GT som jag ansåg 

passade min studie. För att få en övergripande bild av arbetsprocessen tog jag hjälp av Guvå och 

Hylanders bok Grundad teori medan jag i kodningsarbetet huvudsakligen rättade mig efter Strauss 

och Corbin, framför allt vad gäller den öppna och axiala kodningen. Den öppna kodningen 

innebär att man scannar materialet, bryter ner det i delar och jämför, söker begrepp och 

kategoriserar det. I den axiala kodningen utvecklar man kategoriseringen och söker efter 

relationer, handlingsstrategier och konsekvenser. 33   

                                                
28 Gunilla, Guvå & Ingrid, Hylander, Grundad teori, (Stockholm, 2003), s. 24-25 
29 Barney G. Glaser, Basics of grounded theory analysis, (Mill Valley, 1992), s.16 
30 Guvå & Hylander, s. 5 
31 Ibid.  
32 Ibid. s. 10 
33 Anselm, Strauss & Juliet, Corbin, Basics of Qualitative Research, (Kalifornien, 1990), kap 5 & 7 
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Forskarrollen 

Oscar Pripp påpekar hur svårt det kan vara att se hur ens egen närvaro framkallar vissa 

ageranden, synpunkter och berättelser hos de olika aktörerna på fältet.34 Jag är av åsikten att man 

som forskare aldrig är passiv i det här sammanhanget utan på ett eller annat sätt är med och 

påverkar resultatet. Ur ett antropologiskt och etnologiskt förhållningssätt belyser Billy Ehn och 

Barbro Klein detta i sin bok Från erfarenhet till text. De skriver att antropologen och etnologen inte 

bara är distanserade åskådare utan en del av det som studeras, de till och med skapar sitt ämne.35 

De skriver vidare: 

 

…Att studera andra är därför i viss mening detsamma som att studera sig själv. 
Samtidigt som man undersöker andras liv, begrundar man mer eller mindre 
systematiskt sin egen existens. Denna idé är förstås svår att förena med den klassiska 
uppspaltningen av subjekt och objekt och även med tron på möjligheten av att göra 
neutrala beskrivningar. Det går inte att beskriva verkligheten utan att påverka den.36 

 

Ehn och Klein talar här om något de benämner reflexivitet; tänkandet om sitt eget tänkande. Att 

vara reflexiv innebär att vara medveten om sin egen medvetenhet,37 forskaren måste kunna se på 

sin närvaro och hur den påverkar studien. Lars Kaijser uttrycker det som att fältarbetet inte 

enbart är en möjlighet att upptäcka hur andra lever, utan även en möjlighet att upptäcka sig själv 

och ens egna kulturella mönster.38 En annan viktig insikt är att fältarbetet är ett samspel mellan 

personer: intervjuer och observationer är en social situation där aktörerna identifierar varandra. 

Det är inte bara forskaren som väljer ett sätt att förhålla sig till sina informanter, även 

informanterna iakttar forskaren. Man blir identifierad av dem man möter.39 Kaijser skriver om 

hur forskaren tillskrivs olika roller. De roller som forskaren får är vanligtvis ett sätt för dem som 

studeras att förstå forskarens närvaro och göra den begriplig. Ofta påverkar de roller som 

forskaren tillskrivs den kunskap som hon eller han får ta del av. Under mina intervjutillfällen 

funderade jag emellanåt över hur informanterna identifierade mig och om bilden de hade av mig 

påverkade deras svar. Såg de mig som ”fiende” eller ”vän” eller vem var jag egentligen för dessa 

ungdomar? 

                                                
34 Oscar, Pripp, ”Reflektion och etik” i Etnologiskt fältarbete, (red.) Lars, Kaijser & Magnus, Öhlander, (Lund, 1999), s. 

41 
35 Billy, Ehn & Barbro, Klein, Från erfarenhet till text, (Stockholm, 1994), s. 10 
36 Ibid.  
37 Ibid.  
38 Lars, Kaijser, ”Fältarbete” i Etnologiskt fältarbete, (red.) Lars, Kaijser & Magnus, Öhlander, (Lund, 1999), s. 38 
39 Pripp, s. 45 
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Forskningsetiska överväganden 

Att som forskare ha ett etiskt förhållningssätt till sina informanter och fältet är viktigt. 

Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR)40 har antagit ett antal 

forskningsetiska principer om hur forskaren bör förhålla sig till de människor han eller hon möter 

på fältet. En övergripande vägledning är individskyddskravet vilken säger att individer skall skyddas 

mot ”otillbörlig insyn” samt att de inte får ”utsättas för psykisk eller fysisk skada, förödmjukelse 

eller kränkning”.41 Individskyddskravet kan i sin tur delas in i informations-, samtyckes-, 

konfidentialitets- och nyttjandekravet: Informationskravet innebär kort att forskaren ska informera 

de berörda i forskningen om syftet med undersökningen. Samtyckeskravet handlar om deltagarens 

rätt att själv bestämma över sin medverkan. Rätten till största möjliga konfidentialitet för alla 

personer som är inblandade i undersökningen samt att personuppgifterna ska förvaras så att 

obehöriga ej kan ta del av dem, går under konfidentialitetskravet. Nyttjandekravet innebär att de 

uppgifter som samlats in om enskilda personer endast får användas för forskningsändamål.42 

 

I mötet med mina informanter har jag tagit del av ovanstående principer. Då mina informanter 

består av ungdomar i en känslig situation har det varit ytterst viktigt att jag inför varje intervju 

informerat om deras rättigheter. Jag har valt att öppet nämna Sesam ungdomscenter som mitt 

fält. Detta beslut krävde en del frågor och överväganden kring huruvida detta skadar mina 

informanter eller verksamheten på något sätt. Jag anser dock att så inte är fallet och att ingen av 

informationen jag delger i uppsatsen kan påvisa vilka mina informanter är. Dock får jag, och 

ungdomarna, ha i åtanke att det var personalen på Sesam som inledningsvis kontaktade 

ungdomarna och att de därför vet vilka informanter det handlar om. För att, i den mån det går, 

bibehålla anonymiteten hos ungdomarna har jag valt att använda mig av fingerade initialer när jag 

talar om dem. Jag har också valt att utelämna deras könstillhörighet.  

 

Analys 

Jag kommer här att redovisa mitt resultat av intervjuerna med ungdomarna. I databearbetningen, 

med GT som redskap, utvecklades sex olika kategorier som på olika sätt belyser ungdomarnas 

erfarenheter av tiden på Sesam samt hur de resonerar kring sina egna livssituationer. Under varje 

kategori beskriver jag och tolkar det som framkommit i intervjuerna samt kopplar detta till 

begrepp, teorier och forskning som jag tidigare tagit upp.  

                                                
40 Vetenskapsrådet. Internetadress: http://www.vr.se/publikationer/sida.jsp?resourceId=12, 051015 
41 Pripp, s. 51 
42 Vr, 051216 
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Asså de är ju snälla och så men...- om bilder av personalen  

Något som ungdomarna ständigt är i kontakt med på Sesam, oavsett vilken verksamhet de deltar 

i, är personalen. Under intervjuerna framkom hur ungdomarna upplevde personalen på Sesam 

och olika bilder av dem framträdde. Något gemensamt för informanterna var att samtliga 

påpekade hur snälla och trevliga personalen var. CM och DP uttryckte det så här: 

 

De var jättetrevliga, jättesöta. Det var de faktiskt. 

              Snälla, trevliga. Mycket bra. 

 

Det här var också de egenskaper som informanterna först valde att lyfta fram när jag frågade hur 

de upplevt personalen. Egenskaper som snälla och trevliga säger egentligen inte speciellt mycket 

om betydelsen det har haft för ungdomarna i deras olika livssituationer, kanske får dessa begrepp 

en annan innebörd om man sätter det i relation till andra egenskaper hos personalen som 

framkom under intervjuerna. Exempelvis upplevdes personalen, av en av informanterna, som 

några som alltid ställer upp: ”Om man behöver något, mat eller nåt, så kan du ringa så kommer 

de och hjälper till”, uttryckte denne det. AF påpekade visserligen att personalen var snälla men 

hade i övrigt en annan erfarenhet av dem. Denne tyckte att de la sig i för mycket: 

 

Asså de är ju snälla och så men de kanske bryr sig lite väl mycket, lägger sig i för 
mycket. Det är jobbigt. Jag är inte en sån som tycker om när de kliver in på mitt revir 
och det är de experter på. Visst det är deras jobb men så mycket hjälp behövde inte 
jag. De lägger sig i för mycket... 

 

Här uttrycker informanten ett missnöje med personalens agerande, de kliver in på dennes revir 

och informanten förmedlar en känsla av frustration. Jag tolkar det som en oförståelse från 

informantens sida i stil med ”jag behöver inte så här mycket hjälp, varför lägger ni er i?”. I boken 

Perspektiv på sociala problem beskriver Margaretha Järvinen mötet mellan klient och system och det 

ojämlika tillståndet dem emellan. Socialarbetaren representerar systemet med dess regler, rutiner 

och resurser medan klienten blir föremål för dessa regler och rutiner. I den här bemärkelsen står 

socialarbetarna för välfärdsstaten, en “förmedlande proffesion i realiseringen av staten” medan 

klienten blir mottagare av statliga och kommunala hjälp-, stöd- och kontrollåtgärder.43 Precis som 

informanten uttrycker det så är det personalens jobb. Sesam kan förstås som en del av systemet 

där personalen utövar regler och rutiner som ungdomen, eller klienten, blir objekt för, oavsett hur 

mycket hjälp denne är i behov av. Citatet uttrycker, i min mening, ett maktförhållande, en 

konflikt mellan de två parterna vilken systemet går vinnande ur. Samma informant menade även 

att personalen lyssnade på vad denne hade att säga men ibland så lyssnade de lite väl mycket. Med 
                                                
43 Margaretha, Järvinen, ” Hjälpens universum- ett maktperspektiv på mötet mellan klient och system” i Perspektiv på 

sociala problem, (red.) Anna, Meeuwisse & Hans, Swärd, (Stockholm, 2002), s. 253 
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detta menade informanten att personalen kunde använda det man sagt emot en. En tydlig strategi 

för informanten att hantera detta var att tänka på vad denne sa till personalen. Claes Levins studie 

om Råby ungdomshem visade att det fanns ett behandlingsmotstånd hos vissa av ungdomarna på 

Råby. En motståndsstrategi Levin beskriver var när den intagne uppvisade en hård attityd som 

stängde ute personalen, han upplevde sig även som ”smartare” än den personal som försökte 

komma nära honom.44 Jag tänker mig att AFs strategi att medvetet välja vad denne sa till 

personalen också kan uppfattas som ett slags motstånd. 

  

En annan aspekt av personalen framkom, nämligen att de kunde upplevas som stränga. När jag 

frågade om personalen var hårda fick jag till svar av BK: ”Mmm, jag var ju hemlös en månad.” 

BK hade varit påverkad av droger och fick lämna boendet på Sesam då denne blev påkommen 

genom urinprovstagning. Informanten menade att dessa prov tas när man minst anar det. En 

annan av informanterna, DP, gav också exempel på personalens stränghet vad gäller ”drogbiten”. 

Det var i samband med att jag frågade hur denne hade upplevt snickeriet, en av de dåvarande 

verksamhetsdelarna på Sesam. DP svarade: 

 

Ja, det funkar rätt bra. Man får ju pissa där och visar man positivt blir man utkörd 
därifrån direkt. 

 

Denne upplevde personalen som hårda men rättvisa. Det informanterna talar om ovan är det 

man på Sesam kallar för nolltolerans. Nolltoleransen är något som infördes 2004 i och med att 

Sesam inriktade sig på alkohol- och drogproblematik och innebär att man överhuvudtaget inte får 

dricka alkohol eller ta droger när man är inskriven på Sesam. BK upplevde nolltoleransen som en 

positiv del av förändringen: 

 

Om man tänker på drogbiten då, så hade de inte det de kallar för nolltolerans, att de 
tar ens nycklar till lägenheten om man håller på tar droger, så den biten tycker jag har 
blivit väldigt bra på senare tid. 

 

Den stränghet som ungdomarna uttrycker hos personalen kan snarare tolkas som positiv än 

negativ. Ungdomarna verkar uppskatta en regel som nolltoleransen, att det ställs lite krav på dem 

och att personalen håller ”koll”. Nolltoleransen och därigenom urinprovstagning och ”sträng” 

personal gör oss påminda om att den disciplinära makt och de kontrolltekniker som utövas i 

fängelset även kan ta sig uttryck i andra sfärer, precis som Foucault poängterade. Margaretha 

Järvinen vill också mena att socialt arbete inte enbart handlar om hjälp, stöd eller neutral 

handläggning, utan även om kontroll och makt.45  

                                                
44 Levin, (1998), s. 158 
45 Järvinen, s. 253 



16 

 

Samtidigt uppdagas en annan bild av personalen, en som säger att de inte har koll. Detta blev 

tydligt när DP talade om sin syn på nolltoleransen. Denne menade att nolltoleransen är bra men 

att det inte är många ungdomar som följer den. DP menade att personalen är dåliga på att se på 

ungdomarna om de är påverkade eller inte och uttryckte det som att man kunde komma ”hög” 

till Sesam utan att personalen märkte det. DP menade att det behövs någon med erfarenhet, 

någon som ser om man är påverkad. CM uttryckte att nolltoleransen var bra och att personalen 

var duktiga på att kolla. Det jag tror informanten syftar på med “att kolla” är att personalen var 

duktiga på att kontrollera att det inte fanns narkotika eller alkohol inne i lägenheten. Samma 

informant drack nämligen alkohol ”ute på stan” samtidigt som han var inskriven på Sesam, 

någonting som han inte verkar ha blivit påkommen med. Att personalen inte har koll 

understryktes även av en annan informant. AF sa följande: 

 

Nä, asså jag känner folk eller kompisar som bor på Sesam och som tar droger. De tar 
ju droger i smyg när inte Sesam vet om det, även i lägenheterna och såna saker. Så de 
har ju inte direkt koll tycker jag inte...även om de gör sina husrannsakan.  

 

Det som vi ser här kan tolkas som ett omvänt maktförhållande. Vanligtvis tillhör makten 

personalen i och med deras auktoritet och kontrollbefogenheter, här är det istället ungdomarna 

som verkar ha kontrollen. De tar droger och alkohol såväl i lägenheterna som utanför dem och 

kan dessutom komma påverkade till Sesam utan att någon i personalen märker det.  

 

Behandling- fungerar det?- om hjälpen från Sesam 

En av informanterna menade att det som var bra med personalen på Sesam var sättet de hjälpte en 

på, att de lyssnade om man behövde prata och att de alltid fanns där. Som framkom i den tidigare 

forskningen är samtal mellan personal och klient oftast en stor del av själva behandlingen och att 

personalen på Sesam är bra på att lyssna kan kopplas till hjälpen som ungdomarna ansåg sig ha 

fått på Sesam. CM formulerade det så här: 

 

Asså ibland säger man, gör inte så där, jag mår inte så bra. De sitter och pratar och 
säger vad har hänt med dig. Kan du berätta, om du vill kan vi hjälpa dig. Ah, de har 
hjälpt mig. 

 

Ovan beskrivs en situation där personalen närmar sig klienten. De erbjuder sig att lyssna och 

säger även att de kan hjälpa. När informanten i citatet säger ”ah, de har hjälpt mig” förstår jag det 

som att denne också mottagit hjälpen. DP tycktes också uppskatta att personalen funnits där när 

denne behövt prata av sig: 
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Fått prata mycket, prata vad jag känner och tänker när jag mått dåligt och så. Det har 
varit mycket bra faktiskt. 

 

Vi ser alltså att samtalsdelen av behandlingen har varit värdefull för några av ungdomarna. AF 

lyfte dock fram en annan sorts hjälp som Sesam bistått med. Denna var av mer praktisk karaktär 

och har varit av betydelse även efter tiden på Sesam: 

 

Liksom de har ju lärt mig mycket saker, typ hur man betalar hyra och såna saker. 
Liksom de är ju små saker men det gör ju mycket när man får eget för det är ju mycket 
som ska göras, så där har de ju vart till ganska stor hjälp. Lära sig hålla i pengar och 
sånt. 

 

I studien av Råby ungdomshem påvisar Levin att många av de lärdomar som ungdomarna tar 

med sig från tiden på ungdomshem är just praktiska kunskaper.46 Det ovannämnda är i min 

mening även det en del av behandlingen (eller normaliseringen) på Sesam, det vill säga, 

ungdomarna ”utbildas” eller ”fostras” till att bli samhällsdugliga medborgare. Som påpekades av 

Levin i den tidigare forskningen, innebär behandlingideologin, ur en aspekt, att staten kliver in i 

föräldrarnas ställe för att övervaka barnens uppfostran.  

 

Som jag tidigare nämnt menar Järvinen att det sociala arbetet även handlar om makt. Enligt 

Järvinen är klienten i socialt arbete degraderad till en roll som innebär underordning, hon 

uttrycker det som att socialarbetarna och deras klienter definitivt sitter på var sin sida av 

skrivbordet.47 Järvinen vill mena att man som klient befinner sig i en beroendeställning, hon talar 

om en gåvorelation mellan systemet och klienten där behandling blir ”fördelar” som klienten kan 

uppnå om denne uppfyller vissa krav och visar att denne verkligen är motiverad att bli hjälpt.48 

Jag tänker mig att hjälpen ungdomarna tar emot från Sesam sätter dem i en beroendeställning. 

Genom hjälpen de får förväntas de vara motiverade, de förväntas vilja förändra sin situation. 

Järvinen talar även om en gåvorelation mellan socialarbetaren, den som hjälper, och klienten, den 

som blir hjälpt.  I intervjuer som Järvinen gjort med personal inom missbruksbehandlingen i 

Danmark påvisas att personalen fått nog av klienter som kommer in och räknar med att få 

service, de måste visa att de verkligen vill ta sig samman.49  

 

Den hjälp som CM ansåg sig ha fått på Sesam kan vara något svår att sätta fingret på så som 

denne uttryckte sig. Så här sa CM: 

 

                                                
46 Levin, (1998), s. 171 
47 Järvinen, s. 253 
48 Ibid. s. 272 
49 Ibid. s. 271 
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Ja självklart, de har hjälpt mig jättemycket. De har t.o.m. hjälpt mig sluta spela 
maskin. För en gång jag fick hyran, jag fick pengarna och jag ljög för dem. Jag gick 
och spelade maskin, jag gick och spelade bort deras pengar. Då gick jag tillbaka och sa 
att jag tappade bort pengarna. Jag betalade hyran från pengarna till maten då hade jag 
inte pengar till maten. Då sa pappa att jag bjuder på maten den här månaden. Då 
hjälpte de mig. De har sett mig, en, två gånger spela maskin. Inte mer. Nu har jag 
slutat, det var länge sen.  

 

Det jag finner förvirrande är att den hjälp från Sesam CM talar om inte framgår i citatet. Vad som 

framkommer är hur informanten spelade bort deras pengar och hur det snarare var dennes pappa 

som kom till undansättning genom att hjälpa till med maten den månaden. När vi diskuterar 

hjälpen som ungdomarna fått på Sesam kan man fråga sig huruvida hjälpen har räckt hela vägen, 

det vill säga, har ungdomarna blivit hjälpta med sina ”problem”. Sesam vill skapa förutsättningar 

för ett liv utan droger så jag frågade de som missbrukat om de uppnått det målet. BK svarade att 

denne absolut hade gjort det. När jag frågade om det var Sesams förtjänst svarade denne: 

 

Ja efter x år har man fått lite information om vad det gör för skador, så nu har min 
kropp sagt ifrån liksom. Jag kan inte röka nå mer utan att riskera mentalsjukhus. 

 

Det som sägs i citatet är att denne har fått information om vad det gör för skador, inte att denna 

information ledde till att BK slutade med droger. Som jag förstår det var det istället kroppens 

reaktioner på drogerna som satte stopp för missbruket. BK menade även att Sesam var en 

verksamhet som fungerade för ungdomar med alkohol- och drogproblem: ”de har ju lyckats 

med mig”. Samtidigt visar det sig att samma person på eget initiativ sade upp kontakten med 

Sesam. När jag frågade varför svarade BK: 

 

Ja det var på grund av en enda anledning faktiskt. Jag hade en kompis som hade 
väldigt mycket pengar som jag fick bo hos som försåg mig med väldigt mycket 
cannabis, men det var enda anledningen. 

 

När BK påstår att de lyckats med denne måste det vara någonting annat denne syftar på för i 

citatet ovan framkommer att BK inte slutade missbruka under sin tid på Sesam. Snarare lämnade 

denne verksamheten för att kunna fortsätta med missbruket. I likhet med BK lämnade en annan 

av informanterna Sesam för att denne inte kunde ge upp missbruket. När denne senare tog 

avstånd från droger berodde det delvis på att kroppen inte orkade längre, ”det hade gått åt 

helvete”, som denne själv uttryckte det. Fast än det i båda ungdomarnas fall till stor del verkar ha 

varit kroppen som satte stopp för ett fortsatt missbruk tänker jag mig att det även måste ha 

handlat om aktiva val som dessa ungdomar gjorde- fortsätta knarka och dö eller göra någonting 

åt sin egen situation. Som jag tog upp i den tidigare forskningen menar Stig-Arne Berglund att det 

många gånger är andra faktorer än behandling som leder till att ungdomar i problematiska 
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livssituationer reder upp sina liv. Han utgår ifrån ett individuellt perspektiv där en slutsats av hans 

forskning blir att det ofta handlar om personernas egna livsval. Bland annat goda möten och 

sociala sammanhang möjliggör livsval som kan leda till en förändring. 

 

CM fick på grund av misskötsamhet inte längre bo kvar på Sesam medan AF beskrev sin 

utskrivning så här: 

 

Nä de tyckte att jag hade klarat mig så bra eller vad man ska säga så de tyckte att jag 
var mogen att flytta till egen lägenhet, få ett eget kontrakt och så och det är jag glad 
för. 

 

Här ser vi ett exempel på en ungdom som enligt Sesam klarat sig tillräckligt bra för att bli 

utskriven. När informanten säger att de tyckte jag hade klarat mig så bra och de tyckte jag var 

mogen att...så framkommer, enligt mig, ytterligare en bild av Sesam som en av samhällets 

normaliseringspraktiker. Man har lyckats med att ”normalisera” och anpassa ungdomen till det 

liv som väntar utanför. 

 

Man måste själv vilja, annars är det ingen idé- om motivation 

Ungdomarnas egen motivation för att ta itu med sina ”problem” verkar vara av vikt. DP menade 

att man själv måste vilja sluta med missbruket om det ska hjälpa. Denne ansåg att Sesam är en 

verksamhet som fungerar men att det beror på vad man är för person: 

 

Det är ju från person till person liksom, vilka personer som börjar är det ju. Vissa vill 
ju verkligen, så finns det ju de som gör det bara för att få pengar från soc. 

 

Eftersom DP inte slutade med missbruket kan man anta att bristen på motivation var en 

anledning till det. När DP pratade om när denne började på Sesam uttryckte denne sig som att 

andra trodde det skulle passa bättre: ”Ja de trodde det, de ville kolla var det funkar bra”. Att 

andra och inte informanten själv ”engagerar sig” i dennes situation kan tolkas som ytterligare ett 

bevis på motivationsbrist.   

 

En annan faktor som verkar vara betydelsefull i huruvida man är motiverad att sluta med droger 

eller inte är bekantskapskretsen på Sesam. DP menade att flera av dennes kompisar var inskrivna 

på Sesam under samma tid. Denne förklarade det så här: 

 

Det är att man känner i princip alla som går där när man börjar. Det är väl det som är 
mindre bra. Det är ju liksom en liten stad så det är ju lätt ändå att man träffar på alla 
man känner. 
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Att man känner så många menade informanten gör det svårare att säga nej till drogerna. DP 

uttryckte det som att: ”man trycker på varandra, det är inte så att man försöker sluta”. Till 

skillnad från ungdomarna på Råby som verkade uppskatta att ha kompisar i sin närhet, upplevdes 

detta alltså snarare som ett problem av DP. Levin diskuterar dock en liknande problematik. Han 

menar att blanda äldre och yngre, erfarna brottslingar och nybörjare på Råby ungdomshem 

resulterade i negativa spridningseffekter av bland annat drogmissbruk och brottserfarenheter (se 

avsnittet om tidigare forskning). Att placera kompisar i samma verksamhet har, i den här studien, 

uppenbarligen samma effekt. En annan av informanterna talade väldigt gott om Sesam men fick 

lämna verksamheten då denne misskötte sig i boendet, något som även det kan tolkas som brist 

på motivation. Håkan Jenner diskuterar motivationens roll i behandlingen. Han menar att 

motivation ofta ses som en egenskap, någonting man har eller saknar, men lyfter fram ett annat 

sätt att se det på: motivation är en följd av de erfarenheter man gjort och det bemötande man får. 

Jenner anser vidare att motivationen hos klienterna bland annat beror på målet- om det verkar 

möjligt att uppnå, och om målet är eftersträvansvärt- varför ska jag sluta missbruka om det 

innebär att jag blir ensam utan vänner?50. Utifrån ovanstående resonemang kanske motivationen 

hos ungdomarna inte enbart kan anses vara inskränkt till ungdomarna själva utan är kanske även 

beroende av de erfarenheter som gjorts och av det bemötande de fått under själva behandlingen.  

 

Ingen av ungdomarna hade heller några förväntningar på hur det skulle vara på Sesam. AF sa så 

här: 

 

Asså, jag hade inte direkt några förväntningar. Jag förstod ju hur det skulle vara på 
Sesam så det enda jag tänkte var väl att det skulle bli kul att få en egen lägenhet och 
såna saker. 

 

Det vi ser här är ett aktivt ställningstagande från informantens sida: ”jag förstod hur det skulle 

vara... det enda jag tänkte var...”. När AF säger att denne förstod hur det skulle vara på Sesam 

tolkar jag det som en skeptism mot Sesam då denne tidigare uttalat sig negativt om verksamheten. 

Att få en egen lägenhet var det som upplevdes som ”kul”. I början av det här av avsnittet säger 

en av informanterna att vissa ungdomar går med i Sesam endast för att få pengar från socialen. 

Jag uppfattar det som att många ungdomar faktiskt inte har motivationen, eller viljan, att ta itu 

med sin situation. Jag får tvärtom intrycket att många är där i andra syften.  

 

                                                
50 Håkan, Jenner, ”Motivation, tillit och delaktighet” i Blir det bättre med behandling, (Stockholm, 2003), s. 61 
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De tror att det är livet- om orsaker till ungdomars alkohol- och 

drogmissbruk 

I avsnittet som behandlar tidigare forskning lyfter Nils Stenström och Kerstin Söderholm 

Carpelan fram orsaker till missbruk av alkohol och droger och menar att det handlar om 

psykologiska, sociala, interpersonella, miljömässiga samt biologiska faktorer. Jag var nyfiken på 

vad ungdomarna själva ansåg vara orsaken till att ungdomar söker sig till alkohol och droger 

(även om inte alla de ungdomar jag intervjuade hade alkohol- eller drogproblem så drack de 

fortfarande alkohol och en av dem hade även provat droger vid ett tillfälle). CM svarade så här: 

 

Asså ungdomar förstår du. De tycker om att prova allt, allt möjligt. De tror att det är 
livet. Att man ska gå ut och dricka, att man ska gå ut och knarka, att man ska ta 
droger, de tycker att det är ett fritt land. Men det är inte alls så. Jag tänkte så först när 
jag provade men sen tänkte jag liksom, vad fan. Va fan jag provade, det var bra. 
Efteråt jag tänkte, va fan jag vinner ingenting, jag förlorar bara. Ingenting och tjäna 
för... Det beror på vilken situation man har hemma, sina föräldrar. Jag hade det 
jobbigt hemma... 

 

Här ser vi hur informanten resonerar kring varför andra ungdomar dricker och tar droger utifrån 

sin egen situation. Delvis handlar det om att ungdomar tycker om att prova allt, de tror att det är 

livet. Men enligt informanten beror det även på situationen man har hemma, det vill säga en 

miljömässig faktor.  En annan informant ansåg att det beror på att man är osäker på sig själv, att 

man inte riktigt vet var man är någonstans. AF menade liksom CM att det kan bero på miljön, 

hur man har det hemma, men ansåg framför allt att det beror på grupptrycket: 

 

Asså, det är ju olika för en del har ju säkert problem hemma, och grupptryck framför 
allt och sånt. Det är ju det hänger på. Asså, man vill ju vara cool inför kompisarna, tar 
den ena så ska den andra ta. Grupptrycket helt enkelt. 

 

Vi ser alltså att sociala faktorer som umgängeskretsen har betydelse för missbruket. BK uttryckte 

följande orsak: 

 

För att de får tillfälle. Det var så det var för mig. Jag hade aldrig tankar om droger och 
sånt innan, förrän jag provade det... 

 

Man kan fråga sig vad BK syftar på när denne säger att det handlar om att ungdomar får tillfälle. 

Denne hade inte själv tankar om droger så man kan tänka sig att det även här handlar om sociala, 

interpersonella orsaker.  
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Jag frågade även ungdomarna vad de anser att man behöver för stöd i deras situation. Jag fick 

följande svar av DP: 

 

Ah...man behöver...det är svårt att säga... man behöver stöd från vuxna personer, från 
folk som vet vad det handlar om, inte bara folk som tror att de vet vad det handlar 
om, för de vet inte vad det handlar om. Sätter sina krav liksom. 

 

Här uppdagas en bild av informanten som experten, inte personalen. Det vill säga, personalen 

sitter på en generell kompetens om droger medan informanten faktiskt vet vad det egentligen 

handlar om. DP har tidigare uttryckt att personalen på Sesam har svårt att se på personer om de 

är påverkade och att det behövs någon med erfarenhet. Informanten lyckades heller inte ta sig ur 

missbruket under tiden på Sesam. Ovanstående citat tolkar jag därför som att informanten inte 

anser att personalen på Sesam vet vad det handlar om. Även om denne uttryckt positiva sidor hos 

personalen verkar dessa dock inte ha varit tillräckliga för att hjälpa denne att sluta missbruka. 

Naturligtvis kan personalen inte anses vara den enda orsaken till att informanten inte tog sig ur 

missbruket men som tidigare påpekats så spelar bemötande och erfarenheter roll när det handlar 

om att motivera sig till att ”bli behandlad”. Det kanske är svårt att finna motivationen när man 

som drogmissbrukare kan komma påverkad till den verksamhet man skrivit in sig i för att bli av 

med missbruket, inte för att fortsätta med det. 

 

BK menade att det var viktigt med någon som lyssnar och ansåg även att lite stränga regler kan 

hjälpa. I och med att denne informant tidigare visat uppskattning för ovanstående egenskaper så 

uppfattar jag det som att denne anser sig ha fått det stöd denne behöver från Sesam. CM var av 

samma åsikt och menade att Sesam är precis det stöd man behöver: 

 

Om man har problem med alkohol eller knark och sånt, då behöver man samma sak 
som Sesam gör. Precis vad de gör. De tar prov, de hjälper till...de gör allt för din skull. 

 

Tidigare har det framkommit att vården och personalen på Sesam inte alltid har varit tillräcklig, 

eller det som krävs för att ungdomarna ska ta sig ur den problematiska livssituation som de 

befunnit sig i. Här uppdagas dock en annan åsikt som visar på det motsatta.  

 

Jag mår mycket bättre- om ungdomarnas situation idag 

När Levin gjorde sin studie på Råby ungdomshem hade han bland annat som syfte att undersöka 

hur det gått för ungdomarna efter placeringen. Personerna han följde upp hade då varit utskrivna 

i tre till nio år.51 I denna studie handlar det blott om 2-7 månader sedan utskrivningen och 

                                                
51 Levin, (1998), s. 261 



23 

 

ungdomarna på Sesam har inte haft lika allvarliga problem som ungdomarna på Råby hade. De 

har heller inte varit tvångsvårdade. Jag finner det dock fortfarande intressant att se hur det gått 

för ungdomarna på Sesam. Hur ser då deras situation ut idag? Samtliga ungdomar anser att deras 

livssituationer är bättre nu än vad de tidigare varit. Under intervjuerna framkom att samtliga 

informanter antingen studerar eller ska börja studera. Huvudsakligen handlar det om komvux. AF 

som hade problem hemma med en förälder har efter att denne flyttade till Sesam, och därefter till 

egen lägenhet, fått mycket bättre relation till föräldern. Samtidigt visar det sig att det fortfarande 

finns orosmoment som präglar ungdomarnas vardag. Framtiden var exempelvis någonting som 

upplevdes som jobbig.  AF menade att det kändes svårt att välja vilken väg denne skulle gå: 

 

För det första är det svårt att veta vad jag ska göra när jag slutat på X (skola), svårt att 
få jobb och såna saker. /.../ Då måste jag in på komvux och söka studielån och sånt. 
Jag vet inte om jag vill det. Annars måste jag ju gå på arbetsförmedlingen och söka 
jobb och det kan ju bli svårt eftersom jag inte har någon utbildning. 

 

Citatet ovan visar att AF är fullt medveten om sin egen situation. Informanten resonerar kring 

sina valmöjligheter men uttrycker samtidigt svårigheterna med detta, att inte veta om man vill 

eller om det går. Informanten pekade dock på varför situationen inte alltid är så enkel. AF 

menade att denne har svårt att sköta skolan och får därför aldrig gå kvar: 

 

Det är väl lite därför som jag inte vill börja på komvux, ta studielån och sånt. Jag skiter 
ju i det i alla fall. 

 

Det är svårt att skilja mellan vad informanten själv vill och vad de krav som ställs från samhället 

(att man ska utbilda sig och skaffa sig arbete) har för inverkan på denne. Denna ovisshet inför 

framtiden är också någonting som präglar informantens syn på arbete då AF inte har någon aning 

om vad denne vill jobba med: 

 

Asså, jag har absolut ingen aning. Det är därför jag tycker livet ser lite trist ut. Alla 
jobb verkar skittråkiga. 

 

Jag får nästan en känsla av hopplöshet. Att tänka på framtiden, att göra val, verkar vara någonting 

som informanten upplever som väldigt jobbigt. Jag frågade samma informant om synen på 

framtiden förändrats genom åren men denne menade att synen alltid har varit likadan. AF 

omformulerade dock sig: 

 

Det var väl kanske efter att jag flyttat in på Sesam, när man blev äldre och så. Då insåg 
man att det inte var så lätt att fixa lägenhet och skaffa jobb. När man inte bor hemma 
hos mamma och pappa. Det var väl då man märkte att det inte är så lätt. Jag trodde 
det var lättare men det var det verkligen inte. 
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Det var alltså genom flytten till Sesam som AF kom ”till insikt” om hur det är att stå på egna ben. 

CM menade att denne hade allt möjligt idag men saknade lägenhet och upplevde det som väldigt 

svårt att få tag i. Att inte ha en egen lägenhet innebar för informanten att heller inte ha någon fast 

plats att vistas på. CM uttryckte det som att: ”jag sover ute mycket. När jag har egen lägenhet 

sover jag inte ute”.  Exakt vad det innebär att sova ute klargjordes inte under intervjun. Kanske 

sover denne utomhus, eller menar CM möjligtvis att denne sover ute hos kompisar? CM kunde 

inte heller svara på vad denne vill jobba med. När jag frågade om framtidssynen svarade denne 

följande: 

 

-Min framtid...det vet jag inte. Jag kan inte bestämma någonting om min framtid. Jag 
måste kolla...Jag försöker göra allt möjligt för mig själv. 

 

-Jennie: Men ser du på framtiden som ljus eller, ser du med hopp på framtiden? 

 

-Ja man måste ju se hopp, man måste ju tänka på det, kunna leva med det. Har man 
inte hopp kan man inte göra en enda sak liksom. 

 

CM uttryckte liksom AF en ovisshet inför framtiden. Jag får intrycket att informanten lever i nuet 

och varken kan eller vill spekulera i framtiden. CM verkar trots det hoppfull. De ungdomar med 

missbruksproblem slutade med droger efter tiden på Sesam och var vid intervjutillfällena 

fortfarande drogfria. En av dessa såg på framtiden som mycket ljus. Denne kände nu en inre frid 

och att det var värt att leva. När jag frågade om jobb skulle denne kunna tänka sig att jobba inom 

natur, jordbruk eller snickeri men visste inte säkert. Hos den fjärde informanten uttrycktes inga 

framtidsplaner men dennes livssituation upplevdes definitivt som bättre. Jag uppfattar det som att 

det finns ett samband mellan var ungdomarna befinner sig nu och deras framtidssyn. AF och CM 

som kämpar med val gällande skola och arbete respektive boendesituation har inte lika stor tilltro 

till framtiden som DP har. Denne som nu säger sig känna en inre frid.  

 

Bilden av mig- om ungdomarnas självbild 

I boken Stigma skriver Erving Goffman att vissa människor besitter en ”icke önskvärd” egenskap 

som gör honom olik de övriga personer som tillhör den kategori där han inplacerats. På så vis 

reduceras han i vårt medvetande från en fullständig och vanlig människa till en kastmärkt, en 

utstött människa.52 Denna stämpling benämner Goffman för ett stigma. Tre typer av stigma kan 

urskiljas: kroppsliga missbildningar av skilda slag, olika fläckar på den personliga karaktären i 

                                                
52 Erving Goffman, Stigma, (Stockholm, 2001), s. 12 
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form av exempelvis fängelsevistelse, alkoholism och homosexualitet och slutligen stigman som 

ras, nation och religion.53 Narkomaner, som enligt Goffman skulle tillhöra den andra kategorin, 

bär dessutom på vad Goffman kallar ett osynligt stigma, det vill säga, hans misskrediterade 

egenskap är inte kroppslig och syns därför inte utåt. Då avvikaren är medveten om att den 

egenskap han bär på är skamlig, skapar han en bild av sig själv där denna egenskap saknas. Det 

finns dock tillfällen där avvikaren kommer till insikt om sitt verkliga jag vilket av Goffman 

beskrivs som en svår upplevelse. Avvikaren har svårt att acceptera och erkänna sanningen om sitt 

verkliga jag.54 Jag frågade en av de ungdomar som missbrukat om denne såg på sig själv som 

missbrukare när denne höll på. Jag fick då följande till svar: 

 

Man tänker ofta men det tar ju sin tid innan man inser, det tog säkert 4-5 år innan jag 
insåg. 

 

Detta kan kopplas till det Goffman ovan talar om. Att det tog tid att inse, som informanten 

påpekade, kan tolkas som att informanten hade skapat en bild av sig själv där denna egenskap 

saknades. Att komma till insikt menade informanten var väldigt jobbigt och kanske var det att 

erkänna sitt sanna jag som av informanten upplevdes så svårt.  

 

Vilken bild tror du andra hade av dig? var en annan fråga jag ställde. Samma informant svarade 

då: 

 

Knarkare, pundare...Inte så mycket mer. 

 

När jag frågade hur det kändes svarade denne att man inte brydde sig, eller inte tänkte så mycket 

på det. Det var först efteråt och nu på senare som denne funderat över det och då kändes det 

tungt. Jag förstår det som att det var först när informanten själv kom till insikt om sitt ”sanna” jag 

som denne även började se andras bild av sig själv. Det var också då det hade en påverkan på 

denne. Jag frågade AF om denne upplevde att andra hade en viss bild av denne under tiden 

denne var inskriven i en verksamhet som Sesam. AF svarade följande: 

 

Nä, det vet jag inte. Inte vad jag märkte. 

 

Samtidigt uppdagades att många av informantens vänner också var, eller varit, inskrivna i 

liknande verksamheter och att många av dessa tog droger:  

 

                                                
53 Ibid. s. 14 
54 Ibid. s. 16 
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Sen jag lärde känna några som faktiskt tar droger så har jag märkt liksom att kanske 
40 %, ja nästan 50 % av mina vänner tar droger som jag inte ens visste om innan, och 
asså folk som man bara hälsar på, på stan. Asså, det var massor som kom upp, va tar 
den droger. Man vart helt, aah, hela omkretsen tar droger ungefär. Större än jag 
trodde. 

 

Utifrån ovanstående citat tolkar jag det som att vara inskriven på Sesam faktiskt kanske 

inte upplevdes som så konstigt, vare sig av informanten själv eller dem i dennes närhet. 
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Slutsatser  

Denna uppsats belyser en viktig aspekt av den vård som samhället erbjuder ungdomar med 

sociala problem, nämligen ungdomarnas upplevelser av behandlingen. Utifrån intervjuer med fyra 

ungdomar som varit inskrivna i öppenvårdsverksamheten Sesam, har jag haft ambitionen att 

undersöka och beskriva ungdomarnas erfarenheter av behandling samt att få en uppfattning om 

hur ungdomarna resonerar kring sina egna livssituationer. Jag kommer i detta avslutande kapitel 

att presentera de resultat som framkommit i analysen. För att lyfta fram de upptäckter som gjorts 

vill jag återgå till mina frågeställningar: 

 

• Hur beskriver ungdomarna vården de fått på Sesam? 

• Hur resonerar ungdomarna kring sina livssituationer? 

• Har tiden på Sesam haft betydelse för ungdomarnas livssituationer idag? 

 

 

Det är ingen entydig bild av vården på Sesam som ungdomarna förmedlar. Det jag funnit i 

analysen av intervjuerna är att det framför allt rör sig om två sätt att se det på. Till att börja med 

beskriver ungdomarna en bild som kan kopplas till det omsorgsarbete som förekommer på 

Sesam. Ungdomarna talar exempelvis om hjälpen de fått på Sesam och samtalen med personalen 

visar sig vara en viktig aspekt av denna. Informanterna tycks uppskatta att de har fått ”prata av 

sig”, att personalen alltid lyssnade om de behövde det och att de alltid ställde upp. Personalen 

beskrevs även som snälla och trevliga.  Men att personalen bryr sig kan även ses i ett annat ljus än 

den omsorg som ”att bry sig” innefattar. Jag vill mena att det dessutom handlar om kontroll. 

Omsorg i det här sammanhanget innebär alltså även en form av maktutövning. Ungdomarna 

beskriver en ”övervakning” som förekommer på Sesam i form av urinprovstagningar, 

husrannsakningar och personal som lägger sig i för mycket. Det arbete som bedrivs på Sesam kan 

därför inte anses vara antingen eller, det vill säga, vården kan inte enbart anses handla om omsorg 

och den kan heller inte anses handla om enbart kontroll. Istället tycks dessa två begrepp leva i 

symbios.  

 

Resultatet av analysen visar även att ungdomarna talar medvetet och rationellt om sina “problem” 

och livssituationer. Vid flera tillfällen framkommer en bild av ungdomarna som överensstämmer 

med den symboliska interaktionismens syn på människan: tolkande och agerande. Bland annat är 

AFs motståndsstrategier ett exempel på detta. Jag tycker dessutom att det är väldigt intressant att 

höra ungdomarna, speciellt de med ett missbruk, resonera om dels varför ungdomar i allmänhet 

vänder sig till alkohol- och droger och varför de själva gjorde det. Ungdomarna berättar även vad 

de anser att man behöver för stöd i de situationer de själva befunnit sig i. Till exempel menade en 

av ungdomarna att det behövs stöd från vuxna människor som vet vad det handlar om, inte från 

dem som tror de vet vad det handlar om. Vad informanten eftersöker, så som jag förstår det, är 

alltså någon som har verklig erfarenhet av vad ett missbruk innebär. Detta är ett stöd som denne 
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tror skulle kunna vara till hjälp och jag tror detta är viktigt att ta fasta på. Det faktum att 

ungdomar i behov av vård har definierats av samhället som avvikare som endast med hjälp av 

behandling kan återanpassas till normerna i samhället, anser jag bortser från individens 

självkännedom och handlingsförmåga. Istället blir ungdomarna föremål för olika modeller och 

metoder som ska leda dem tillbaka på ”den rätta vägen”. Även om vård i många fall är vad 

ungdomar med problem behöver finns samtidigt en risk att den inte tas på allvar om den inte 

möter ungdomarna halvvägs. Motivation är i det här sammanhanget ett centralt begrepp. En av 

ungdomarna uttryckte det som att man själv måste vilja för att behandlingen ska fungera. Att göra 

ungdomarna delaktiga i sin egen behandling, är i min mening även ett sätt att motivera dem. Jag 

tror att verksamheter som Sesam gör nytta, jag tror de behövs. Men om behandlingssfären ska 

präglas av kontroll, uppfostran och normaliseringsarbete tror jag det kan bli svårt för klienten att 

känna sig som någon annan än just den ”på andra sidan skrivbordet”.  

 

I analysen av intervjuerna har det framkommit hur ungdomarna upplevt vården på Sesam och det 

visar sig att vissa av ungdomarna har uppskattat den mer än andra. Men även om erfarenheterna 

från Sesam ser olika ut visar resultatet att Sesam har haft betydelse för samtliga ungdomarnas 

livssituationer idag. I ett av fallen har tiden på Sesam haft sådan effekt att den ungdom som hade 

problem hemma har fått en betydligt förbättrad relation till sin förälder efter flytten till Sesam. I 

andra fall rör det sig om värdefull information och praktiska kunskaper som ungdomarna tagit 

med sig. Men även om ungdomarnas livssituationer ser bättre ut idag kan inte allt anses vara 

Sesams förtjänst, istället handlar det om personliga livsval som ungdomarna gjort. I vilken 

utsträckning Sesam har haft betydelse är svårt att säga men en intressant fråga att ställa är var 

ungdomarna hade befunnit sig idag om de inte varit inskrivna i Sesam. Kanske hade 

livssituationerna för flera av dem varit värre. När man diskuterar effekterna av behandling måste 

man även ha i åtanke att alla individer fungerar olika. Den behandling som Sesam erbjuder passar 

därför inte alla. I den tidigare forskningen påpekar Stenström och Söderholm Carpelan att hur 

man svarar på behandlingen ser olika ut från individ till individ och är ingenting som kan ses som 

enhetligt för alla ungdomar. Här spelar motivationen åter en viktig roll. Man måste själv vilja. 

Men som jag ser det är motivationen inte begränsad till individen. Själva behandlingen måste 

också motivera. Ställer man sig frågan om behandlingen på Sesam motiverar skulle nog svaret, 

utifrån föreliggande undersökning, förmodligen bli både ja och nej. 

 

Avslutningsvis skulle jag vilja säga någonting om resultatets generaliserbarhet. Det jag har gjort i 

den här studien är att titta på ungdomars upplevelser av behandling från en viss enskild 

verksamhet. Kan då materialet generaliseras mer än till öppenvårdsverksamheten Sesam? Mitt 

spontana svar på frågan är nej. Jag tror att det som framkommit i denna studie framför allt bör 

betraktas som en nyanserad berättelse av ungdomars upplevelser av en komplicerad verksamhet. 

Erfarenheterna som dessa fyra ungdomar har tagit med sig från Sesam kan inte antas vara 

gällande för andra vårdinstanser i samhället. Däremot befinner sig verksamheter av detta slag i en 

och samma ”behandlingsdiskurs”. Naturligtvis finns där skillnader mellan exempelvis tvångsvård 
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och frivilligvård, och även mellan varje enskild verksamhet, men jag tror ändå att arbetet inom 

ungdomsvården i mångt och mycket ser detsamma ut. Kanske skulle därför liknande studier av 

liknande verksamheter visa att en del av de erfarenheter som ungdomarna tar med sig trots allt 

inte ser så olika ut. Men huruvida så är fallet överlåter jag till någon annan att utreda.  
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Sammanfattning 

I den här magisteruppsatsen beskriver jag ungdomars erfarenheter av den behandling de fått på 

öppenvårdsverksamheten Sesam samt undersöker hur ungdomarna resonerar kring sina egna 

livssituationer. Studien bygger på intervjuer med fyra ungdomar som varit inskrivna för 

drogmissbruk eller andra sociala problem. I bearbetningen av materialet har jag använt mig av 

arbetssättet Grundad teori. Med GT som redskap har sex kategorier utvecklats. Dessa handlar 

om bilder av personalen, hjälpen från Sesam, motivation, orsaker till ungdomars alkohol- och 

drogmissbruk, ungdomarnas situation idag och slutligen om ungdomarnas självbild. 

 

Resultatet visar att den vård som ungdomarna beskriver framför allt kan sammanfattas i två 

punkter. En som handlar om omsorg och en som handlar om kontroll. Den första punkten 

innefattar stödjande och trevlig personal medan kontroll i det här sammanhanget innebär en slags 

övervakning i form av urinprovstagningar och husrannsakningar. Resultatet visar även att 

ungdomarna talar om sina livssituationer med en medvetenhet. Ungdomarna resonerar kring 

varför de vände sig till droger och vad de själva anser att de behövde för stöd i de situationer de 

befann sig i. Det visar sig även att Sesam har haft betydelse för ungdomarna där de befinner sig 

idag, bland annat i form av praktiska kunskaper och värdefull information. 
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