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ABSTRACT 

The purpose of the study was to investigate the factors that juveniles sentenced to institutional care or 
community work perceive as important for their decision to give up a criminal life style. The study 
approach was based on a few specific questions: (1) What aspects of the treatment have contributed to 
a motivation to abandon the criminal life style? (2) What have motivated the juveniles to make a 
decision to leave the criminal life style? (3) Are there any specific internal or external protectional 
factors that have been decisive for the rehabilitation process and, if so, are they linked to intrinsic or 
extrinsic motivation? The study rests on the theoretical foundation created by earlier research on 
institutional care, motivation and protectional factors. Interviews were chosen as a method to secure 
qualitative data and the interview manual was designed on the basis of themes that reflect the 
questions of the study. Six young people’s perception of their treatment is documented in the study, as 
well as their opinion on the effectiveness of the treatment. The report also sheds light on the factors 
that have generated their motivation for change and on the protectional factors that were important, 
and on how these factors were linked to intrinsic and extrinsic motivation.  
 
The result indicates that in general the juveniles were unsatisfied with the treatment they had received 
at the institution. The supervisors at the organisation K.A.M.P., which they had all been in touch with, 
was perceived as being more important. All the six youth reported that they feel that they have 
changed and that their way of thinking is different. An important component in their process of change 
is the assessment they have made of the pros and cons of either continuing with the same behaviour or, 
alternatively, embark on another path. For several of the respondents the most important positive 
aspect attributed to a change was the expectation of freedom. The risk for further punishment was 
reported as the main negative consequence of continuing as in the past. In their final analysis the 
advantages with giving up the criminal life style outweighs the disadvantages, and so, they arrived at 
the conclusion that the criminal life style is not worthwhile. Their families and the supervisors at 
K.A.M.P have served as external protectional factors and extrinsic motivation. These factors have 
been synergetic with internal protectional factors such as reliance on their own general ability and on 
their ability to say no. A combination of all these factors has contributed to a process of developing 
intrinsic motivation. The respondents all describe a specific event, a turning point, as the starting point 
of this process. The result of the study and the theoretical analysis made indicate that there is a certain 
thematic pattern which is critical for a positive shift of behaviour. Support, trust, participation, 
reflection, attitudinal change and motivation are the positive themes that feature. Giving up a criminal 
life style is a process that is positively influenced by these themes and the outcome does in fact depend 
on all these parameters, which do also interact with each other. A conclusion is that, for an institution, 
it is important to create conducive conditions for the juveniles to generate intrinsic motivation. For 
such conditions to exist, individual approaches, emphasis on a family approach and a good relation 
between the youth and the care holder, are emphasized.  
 
Key words: juvenile, criminal life style, institution, treatment, motivation, protectional factors  
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SAMMANFATTNING 

Studiens syfte var att undersöka ungdomars uppfattning om vilka faktorer som bidragit till att de, efter 
en dom om institutionsplacering eller samhällstjänst, beslutat sig för att lämna sin kriminella livsstil. 
Utifrån detta har följande frågeställningar formulerats: (1) vilka aspekter i anslutning till 
behandlingsinsatsen har bidragit till ungdomens motivation till att lämna sin kriminella livsstil? (2) 
Vad har motiverat ungdomen till att bestämma sig för att lämna den kriminella livsstilen? (3) Finns det 
specifika interna eller externa friskfaktorer som varit avgörande för återhämtningsprocessen och är de i 
så fall länkade till intern eller extern motivation? Studiens teoretiska grund bygger på tidigare 
forskning om institutionsvård, motivation och friskfaktorer. Kvalitativa intervjuer har valts som metod 
och intervjumanualen är utformad efter teman som följer studiens frågeställningar. I studien redogörs 
för sex ungdomars upplevelse av behandlingsinsatsen och vad denna har bidragit till. Vidare belyses 
var ungdomarna har funnit sin motivation till förändring samt vilka friskfaktorer som varit av 
betydelse och hur dessa är kopplade till intern och extern motivation.  
 
Resultatet visar att ungdomarna överlag är kritiska till behandlingsinnehållet på institutionen. 
Kontaktpersonerna på organisationen K.A.M.P, som de alla varit i kontakt med, anses ha varit mer 
betydelsefulla. Alla ungdomar uppger att de har förändrats som person och nu tänker på ett nytt sätt. 
Vad som varit en viktig del i ungdomarnas förändringsprocess är den avvägning de gjort mellan för- 
och nackdelar med att fortsätta sitt beteende och med att genomföra förändringar. Den viktigaste 
positiva konsekvensen med en förändring uppger många vara friheten. Risken för påföljder anges vara 
den viktigaste negativa konsekvensen med att fortsätta som tidigare. Fördelarna med att lämna en 
kriminell livsstil har slutligen ansetts överväga nackdelarna, varför ungdomarna har kommit fram till 
slutsatsen att det kriminella livet inte är värt det. Familjen och kontaktpersonerna på K.A.M.P har 
fungerat som externa friskfaktorer och som extern motivation. Dessa har samverkat med interna 
friskfaktorer, såsom en tilltro till sin egen förmåga och en förmåga att kunna säga nej. En kombination 
av alla dessa faktorer har tillsammans bidragit till en process mot utvecklande av intern motivation. 
Ungdomarna beskriver alla en specifik situation, en vändpunkt, som varit början på denna process. I 
resultatredovisningen och analysen kan slutligen ett mönster urskiljas, där temana stöd, tillit, 
delaktighet, reflektion, attitydförändring samt motivation genomgående framträder. Processen att 
lämna en kriminell livsstil påverkas av och är beroende av alla dessa teman, vilka även i sin tur 
påverkar varandra. En av studiens slutsatser är att det är viktigt att på institutionen skapa 
förutsättningar för att ungdomarna ska kunna utveckla en intern motivation. För att en sådan ska kunna 
komma till stånd betonas vikten av individanpassning, inriktning på familjen och goda relationer 
mellan ungdom och behandlare.   
Nyckelord: ungdomar, kriminell livsstil, institutio n, behandling, motivation, friskfaktorer  
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INTRODUKTION 
 

Statistik visar att det är vanligt med återfall bland ungdomar som blivit föremål för rättslig 
åtgärd på grund av kriminella handlingar (Krantz & Lindsten 2005:57). Enligt uppgifter från 
Brottsförebyggande rådet (BrÅ) fanns den högsta andelen återfall bland de personer som 
lagfördes år 2000 i åldersgrupperna 18-24 år, respektive 30-39 år. I dessa åldersgrupper 
återföll 42% av de lagförda personerna inom tre år. Andelen återfall inom ett år följde i 
princip samma mönster (Brottsförebyggande rådet 2006:253f). Vidare är ett vanligt 
återkommande fenomen vid institutionsplacering av ungdomar, att de förbättringar som 
ungdomen uppvisar under placeringen går förlorade vid återgång till hemmiljön (Andreassen 
2003:11, Levin 1998:146, 248ff). Ett begrepp som är betydelsefullt i sammanhanget är 
motivation. I ett förändringsarbete krävs det att hänsyn tas till den process som föregår den 
nuvarande och eftersom motivation anses vara det första elementet i denna sammanhängande 
kedja, kan det antas påverka såväl behandlingsprocessen som vad som händer efter dess 
avslut. Högre grad av motivation till förändring har associerats med såväl ökat personligt 
engagemang i behandlingsprocessen som ökad personlig utveckling (Hiller m. fl. 2002:69ff), 
och har visat sig vara den starkaste prediktorn för upprätthållande av bland annat drogfrihet. 
Motivation till förändring påverkar således huruvida en ungdom väljer att återgå till en 
kriminell livsstil eller ej efter en påföljd. Den spelar en viktig roll för förståelsen av individers 
förmåga att förändra sitt beteende och för förmågan att upprätthålla denna förändring (Breda 
& Heflinger 2004:252ff, 263ff, Di Clemente 1999:209). Motivation är beroende både av 
externa drivkrafter från miljön och av interna drivkrafter som kommer från individen själv. En 
person kan med hjälp av externa drivkrafter, såsom faktorer i en institutionsvård, motiveras 
till förändring, men för att en verklig förändring ska uppstå och fortsättningsvis bestå över tid, 
krävs att personen utvecklar en intern motivation. För detta krävs att förutsättningar skapas 
för individen att utveckla intern motivation och därför är det av vikt att kunskap finns om 
motivationsprocesser (Di Clemente 1999:209ff). Den största delen av forskning kring 
incitament för behandling har varit fokuserad på missbruksbehandling (Hiller m. fl. 2002:56) 
och vuxna. Få studier har undersökt anledningarna till att ungdomar lämnar kriminella gäng 
(Caldwell & Altschuler 2001:21ff). Forskning pekar på att ungdomar tycks vara mindre 
motiverade än vuxna till att söka behandling och stanna kvar i denna. Den motivation 
ungdomar känner förefaller främst komma från externa faktorer, vilka ensamma endast har en 
liten chans att leda till en långvarig förändring (Breda & Heflinger 2004:252). En viktig 
förutsättning för att ungdomen ska känna sig motiverad till att arbeta för att förändra sin 
livsstil är delaktighet i vården. En individs motivation ökar om denne varit involverad i 
arbetet med målsättningen och fått kunskap om sin behandling (Melin & Näsholm 1998:91f, 
Claezon 2004:42ff). Andra faktorer som kan öka motivationen är att ungdomen under 
vårdtiden får hjälp med att arbeta med sig själv och med att förändra sitt sätt att tänka 
(Andreassen 2003:184).  
 
Förutom motivation kan en annan förklaring till hur ungdomar lyckas få till stånd en 
långvarig förändring av en kriminell livsstil sökas i närvaron av riskfaktorer respektive frisk- 
eller skyddsfaktorer och i kunskapen om dessa. Med riskfaktorer avses de faktorer inom 
individen och i dennes miljö som ökar risken för negativ utveckling och som kan bidra till att 
en ungdom återfaller i kriminalitet. Exempel på riskfaktorer är antisociala tendenser i 
barndomen, problem i skolan, låg problemlösningsförmåga och föräldrar med dålig 
föräldrakompetens (Andreassen 2003:392f, Caldwell & Altschuler 2001:23f, Little m.fl. 
2004:105, Långström 2003:10ff, Farrington 1996:7). Friskfaktorer skyddar istället individen 
från negativ utveckling och de har på detta sätt relevans i arbetet med att få till stånd och 
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vidmakthålla en förändring av en ungdoms kriminella beteende. Friskfaktorerna kan dels 
bestå av externa faktorer i individens omgivning, dels av interna faktorer som individens 
förmåga och egenskaper (Caldwell & Altschuler 2001:24ff, Claezon 1996:85). Gränsen 
mellan interna och externa friskfaktorer är svårdefinierad. Externa friskfaktorer såsom nära 
relationer till föräldragestalter och andra viktiga vuxna eller ett tryggt socialt nätverk kan på 
sikt leda till att individen internaliserar dessa och de blir följaktligen till interna friskfaktorer. 
Sådana kan vara exempelvis självkänsla och en tro på sin egen förmåga (Claezon 1996:84f). 
 
Socialarbetare och andra yrkesgrupper har av tradition oftare forskat kring riskfaktorer än 
kring friskfaktorer, speciellt när det gäller unga människor (Ander m.fl. 2005:18, Caldwell & 
Altschuler 2001:25, Kelley 2003:370). Detta håller dock långsamt på att ändras. I den s.k. 
salutogenesforskningen har fokus förskjutits från ett riskperspektiv mot ett friskperspektiv. Ur 
ett salutogent synsätt ligger tonvikten på förståelsen för varför personer, trots svår stress och 
andra påfrestande yttre omständigheter, kan bibehålla sin hälsa och fungera socialt (Lundgren 
& Persson 2003:18). Betydelsen av att undersöka individens friskfaktorer betonas alltså allt 
mer och flera forskare framhåller vikten av att studera dem (Ander m. fl. 2005:18, Caldwell & 
Altschuler 2001:30ff, Långström 2003:5). Att få ökad kunskap om vilka de är, möjliggör 
arbetet med få till stånd en positiv förändring som består över tid (Andreassen 2003:13, Little 
m.fl. 2004:114). Andreassen (2003:134f) menar att en institutionsbehandling som inte strävar 
efter att upprätthålla en positiv beteendeförändring även efter utskrivning är meningslös och 
endast fungerar som förvaring och eventuellt tillfälligt undvikande av negativ utveckling. 
Forskare poängterar att kunskap kring friskfaktorer också är en mycket viktig del av det 
förebyggande arbetet bland ungdomar (Ander m. fl. 2005:18, Caldwell & Altschuler 
2001:30). Det finns därför ett behov av forskning kring vilka faktorer som leder ungdomar in 
på en positiv bana i sin utveckling. När forskning kring ungdomars friskfaktorer sedan bedrivs 
är det viktigt att ungdomarnas subjektiva uppfattning tas till vara. Levin (1998:121) menar att 
det råder brist på forskning utifrån ungdomars perspektiv, men att det är viktigt att dessa 
åsikter förmedlas, eftersom det är individens upplevda erfarenhet som utgör den reella 
innebörden av dennes situation. Det är den subjektiva sanningen som ger faktiska 
konsekvenser för människans handlande. Även Claezon (1996:186f) poängterar att en persons 
personliga berättelse alltid är sann eftersom den speglar personens liv från insidan. Flera 
forskare instämmer i vikten av att spegla individens subjektiva uppfattning av sin situation 
(Kelley 2003:370, Little m.fl. 2004:111ff).  
 
I studier framkommer att de barn som upplevt många påfrestande livshändelser behöver flera 
friskfaktorer för att kunna utvecklas positivt. Till dessa hör bland annat externa faktorer 
såsom struktur i familjen, en stödjande vuxen i sin närhet och interna faktorer som självkänsla 
och en förmåga att styra sitt liv (Cederblad 2004:111f, 115f, Claezon 1996:36ff). Andra 
studier visar på att en viktig vändning för dem som slutat begå kriminella handlingar är att de 
lämnat den antisociala gemenskapen (Andreassen 2003:321f, Farrington 1996:21f, Caldwell 
& Altschuler 2001:23ff, Cederblad 2004:229). Ett flertal forskningsstudier betonar betydelsen 
av sociala relationer och menar att ungdomens familj spelar en stor roll för åt vilket håll 
utvecklingen går (Levin 1998:258f, 307, Claezon 1996:36ff). Detta stämmer överens med 
forskningsresultat kring institutionsplaceringar som pekar på att en behandling, för att vara 
framgångsrik, måste involvera ungdomens familj. Det finns även en rad andra aspekter i en 
institutionsbehandling som, enligt forskning, är betydelsefulla. Ungdomen behöver under 
vistelsen få kontakt med prosociala ungdomar och skaffa färdigheter för att kunna lyckas i 
skolan. Behandling på en institution bör, enligt responsivitetsprincipen, vara utformad efter 
ungdomens individuella egenskaper och behov. En viktig del i en institutionsbehandling är 
beaktandet av individens kriminogena behov. Dessa definieras som riskfaktorer för 
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kriminalitet inom individen eller i dennes miljö och hör samman med individens nivå av 
kriminell eller antisocial aktivitet. För att behandlingen ska fungera behöver följaktligen både 
ungdomen själv och dess miljö förändras (Andreassen 2003:341ff). 
 
I och med att fokus för tidigare forskning ofta legat på riskfaktorer, samtidigt som forskning 
som berör de friskfaktorer som främjat ungdomars positiva utveckling i många studier 
efterfrågas, är detta ett område som behöver ytterligare belysning. Av vikt är även att studera 
vad som motiverat en ungdom till att inte återfalla i en kriminell livsstil. Huvudsyftet med 
denna studie är därför att undersöka ungdomars uppfattning om vilka faktorer som bidragit till 
att de, efter en dom om institutionsplacering eller samhällstjänst, beslutat sig för att lämna sin 
kriminella livsstil. Syftet konkretiseras med följande frågeställningar: 
 

1. Vilka faktorer i anslutning till behandlingsinsatsen har bidragit till ungdomens 
motivation till att lämna sin kriminella livsstil?  

2. Vad har motiverat ungdomen till att bestämma sig för att lämna den kriminella 
livsstilen? 

3. Finns det specifika interna eller externa friskfaktorer som varit avgörande för 
återhämtningsprocessen och är de i så fall länkade till intern eller extern motivation? 

 
 

FAKTORER I INSTITUTIONSVÅRD FÖRKNIPPADE MED POSITIV BEHANDLINGS-
UTVECKLING 
 

Först och främst är det viktigt att poängtera att det inte finns något program som är effektivt 
för alla utan det är viktigt att behandlingen anpassas efter varje individs förutsättningar och 
behov (Andreassen 2003:191, Berglund m.fl. 2000:137). Enligt responsivitetsprincipen bör en 
framgångsrik behandling anpassas efter ungdomens individuella inlärningsstil och hänsyn bör 
tas till faktorer som begåvningsnivå, motivation och känslomässig mognad. Ett flertal studier 
om behandlingsmetoders effektivitet visar att det gemensamma för effektiva program är att de 
innehåller ett beteendeteoretiskt angreppssätt med en kognitiv del som kan ha inverkan på 
ungdomens sätt att tänka (Andreassen 2003:184, 248). Programmen inriktar sig på arbete med 
ungdomens beteende och sociala färdigheter. Den unge får lära sig att tänka rationellt utan att 
övergeneralisera eller frånsäga sig det egna ansvaret, lära sig att reflektera över det förflutna 
och hur det kunde ha varit annorlunda, lära sig att tänka på konsekvenser innan handling och 
att planera hur de egna behoven bäst ska tillgodoses. Vidare får ungdomen vid behov lära sig 
att förändra kognitiva uppfattningar om aggression för att minska sin aggressivitet 
(Andreassen 2003:184, Farrington 1996:19).  
 
En effektiv behandling bör även beakta individens kriminogena behov. Dessa definieras som 
riskfaktorer för kriminalitet och när flera riskfaktorer samlas hos en individ ökar risken för 
kriminell eller antisocial aktivitet. Till de kriminogena behoven hör egenskaper hos 
ungdomen och hos omgivningen såsom antisociala attityder i barndomen, otillräckliga 
föräldrafärdigheter, avsaknande av positiva relationer, drogberoende, problem i skolan och 
avvikande kamratmiljö (Andreassen 2003:342f, 392f, Caldwell & Altschuler 2001:23f). 
Behandlingen bör, för att vara effektiv, vara multimodal dvs. inriktas mot att omfatta så 
många riskfaktorer som möjligt samt öka antalet skyddsfaktorer. För att behandlingen ska 
fungera behöver följaktligen, förutom ungdomarna själva, även deras miljö förändras 
(Andreassen 2003:249). De yttre sociala förhållandena kan antas vara själva grundorsaken till 
kriminalitetsutveckling (Levin 1998:243). Flera forskningsstudier pekar på att en av de mest 
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betydelsefulla faktorerna som avgör om en institutionsvistelse blir framgångsrik eller ej, är i 
vilken utsträckning åtgärderna riktas mot den unges hemmiljö och familj (Andreassen 
2003:315, 319ff, Levin 1998:307). Om inte relationerna till viktiga vuxna i ungdomens miljö 
förbättras får den unge återvända till i princip samma sociala situation som denne lämnade. 
Det är därför viktigt att familjen och det sociala nätverket involveras i behandlingen (Levin 
1998:137) och att ett positivt samspel mellan ungdomen, vårdgivaren och andra betydelsefulla 
personer i ungdomens miljö kommer till stånd. Föräldrarna kan få hjälp med att lära sig sätta 
fasta gränser och ha konsistenta följder av negativt beteende, följa upp den unges aktiviteter 
och hjälpa ungdomen till begränsad kontakt med avvikande kamrater (Andreassen 
2003:322ff, 328, Farrington 1996:7ff). Påverkan från andra ungdomar, såväl på institutionen 
som utanför, influerar nämligen förutsättningarna för att en gynnsam utveckling ska kunna 
komma till stånd och upprätthållas. Den negativa effekten av avvikande kamrater kan 
neutraliseras genom kontakt med prosociala kamrater, vilket ungdomen bör få redan under 
institutionsvistelsen (Andreassen 2003:321, Farrington 1996:21f).  
 
För en framgångsrik behandling betonar ett flertal studier vidare betydelsen av att den unge 
får hjälp med att skaffa färdigheter för att kunna lyckas i skolan, social kompetens och andra 
kunskaper som är värdefulla ute i det riktiga livet (Andreassen 2003:328f, Claezon 1996:88, 
Levin 1998:168). Att få lära sig vardagskunskaper stärker upplevelsen av delaktighet och 
meningsfullhet som är förknippade med ökad motivation (Lindstein 2001:87). Längden på 
institutionsvistelsen har även visat sig påverka behandlingsresultatet. Enligt Andreassen 
(2003) är en adekvat behandlingstid ca ett halvår. Han betonar emellertid att ungdomarna inte 
bör färdigbehandlas på institutionen och att eftervården är en viktig faktor för hur ungdomen 
utvecklas efter utskrivning. Eftervård, enligt samma principer som presenterats för vård på 
institutionen, dvs. anpassad till individens egenskaper och kriminogena behov, och inriktad på 
att knyta an till miljön utanför, familjen och skolan, har uppvisat positiva resultat (Andreassen 
2003:333, 349).  
 
 

MOTIVATION 
 

Motivation till förändring har visat sig vara den starkaste prediktorn för upprätthållande av 
bland annat drogfrihet (Di Clemente 1999:209, Breda & Heflinger 2004:252). Den motivation 
ungdomar känner förefaller främst komma från externa faktorer såsom rättsliga konsekvenser 
eller från familjemedlemmar. Dessa externa faktorer har dock ensamma liten chans att leda 
till en långvarig förändring utan individen måste själv känna sig motiverad till förändring 
(Breda & Heflinger 2004:252, 263). När en individ känner sig redo för förändring är 
individuellt. Att veta om problemet eller att befinna sig i behandling behöver inte innebära en 
motivation till att genomföra förändringar. Behandlingseffekten är följaktligen beroende av 
tidpunkten för åtgärden (Di Clemente 1999:209ff, Melin & Näsholm 1998:28, 83, Claezon 
1996:122).  

Maslows behovshierarki  
Abraham Maslow menar att det finns vissa specifika behov som motiverar människan och att 
dessa kan rangordnas och på så sätt bilda en behovshierarki. En persons lägre behov i 
hierarkin måste tillgodoses innan denne kan börja se till de högre behoven. De lägre behoven 
är sådana som är nödvändiga för överlevnad. När dessa behov är tillfredsställda, utgör de inte 
längre en källa till ökad motivation. Personen strävar då efter att fylla behoven på nästa nivå, 
som är behov av säkerhet och trygghet. På följande nivå handlar behoven om en känsla av 
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grupptillhörighet och en känsla av att vara älskad. Nästa steg är behov av erkännande och 
självkänsla. Till sist framkallas en motivation till att uppnå självförverkligande, som är det 
behov som finns högst upp i hierarkin (Hwang m.fl 2005:107). Om detta resonemang 
appliceras på ungdomar som lämnat en kriminell livsstil, skulle deras motivation öka om de 
ges möjlighet till att gradvis nå de olika stegen i behovshierarkin. För en person som är socialt 
utslagen bör förändringsarbete i första hand inrikta sig på att tillfredsställa de grundläggande 
behoven. Inte förrän dessa är tillgodosedda kan behandlingen inriktas på personens inre 
(Melin & Näsholm 1998:27).  

Motivation och vändpunkter  
Motivation kan delas in i intern (intrinsic) och extern (extrensic). Extern motivation kan 
exempelvis vara en rädsla för negativa konsekvenser som leder till att en person upphör med 
ett visst beteende. När de yttre drivkrafterna försvunnit är dock risken för återfall stor (Di 
Clemente 1999:209ff). Detta fenomen kan förklara varför många ungdomar tenderar att falla 
tillbaka i kriminalitet. För att beteendeförändringen ska kunna upprätthållas över tid krävs att 
en intern motivation väcks hos ungdomen. Di Clemente (1999) ger exempel på en vändpunkt 
där detta sker: en alkoholiserad taxichaufför har i rätten blivit dömd till deltagande i Anonyma 
Alkoholister (AA) möten. Han går på dessa möten under en längre tid utan att i någon större 
utsträckning förändra sitt drickande. Mötena kan således tänkas fungera som en extern 
motivation. En dag berättar en annan AA medlem en historia så lik hans egen att en vilja till 
förändring, dvs. en intern motivation till att sluta dricka, väcks hos mannen (Di Clemente 
1999:212). För det mesta är dock inte vändpunkterna lika tydliga som i det här fallet, utan 
handlar om successiva, små förändringar över tid. Det viktigaste behöver inte vara själva 
händelsen i sig utan istället i vilket sammanhang den inträffar, hur den tolkas, upplevs och 
reageras på av individen själv. Trots att det är svårt att peka ut enstaka händelser som lett till 
att en förändringsprocess påbörjats, är det ändå av intresse att utforska vilka situationer som 
kan bidra till en vändning (Melin & Näsholm 1998:144ff), eftersom det är där en verklig 
förändring kan ha sin utgångspunkt. Då det handlar om att använda sig av externa incitament 
för att åstadkomma en långsiktig beteendeförändring hos en individ, är det nödvändigt att inse 
skillnaden mellan extern och intern motivation och förstå hur de externa motiven ska kunna 
ersättas med interna (Di Clemente 1999:209ff). Det är emellertid ingen enkel process att göra 
en person motiverad, eftersom motivation är ett spontant beteende som inte kan frambringas 
av någon annan än individen själv. Däremot kan förutsättningar skapas för att en individ ska 
bli motiverad (Engqvist 2005:108).  

Förutsättningar för intern motivation  
Att övertala någon till förändring lyckas sällan utan all förändring måste ha sin utgångspunkt i 
den förståelse individen har av sin situation. Insikt och förståelse leder ofta, men inte alltid till 
förändrat beteende (Melin & Näsholm 1998:83, 151, 157, 180ff). Även förväntan på 
känslotillstånd av olika slag styr en persons beteende. En person som förväntar sig en negativ 
känsla som följd av en handling försöker att undvika denna handling. Omvänt strävar 
personen sannolikt efter att utföra en handling om förväntan finns på att denna leder till en 
positiv känsla (Hwang m.fl. 2005:109, Passer & Smith 2003:566). Breda & Heflinger 
(2004:263ff) presenterar en studie rörande ungdomars incitament till upphörande av missbruk, 
som visar att en av de faktorer som starkast hade samband med förändring var mängden 
negativa följder som ungdomen upplevde av missbruket. Även andra studier visar att de 
ungdomar som slutat med droger angett egna negativa effekter av drogerna och avskräckande 
exempel som skäl (Levin 1998:253, Caldwell & Altschuler 2001:23). Om resonemanget 
appliceras på kriminalitet krävs det, för att sluta begå kriminella handlingar, således att 
ungdomen upplever situationen eller beteendet som problematiskt och att det innebär 
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nackdelar för denne själv. För att en förändring av livsföringen sedan ska kunna upprätthållas, 
krävs det att ungdomen ser de positiva konsekvenserna av att lämna den kriminella livsstilen 
som överordnade nackdelarna. Detta bidrar till en intern motivation att vidmakthålla 
beteendeförändringen. Förändringsprocessen är emellertid inte enkel. Att lämna en kriminell 
livsstil kan medföra nackdelar, som att personen förlorar eller är tvungen att välja bort något 
(Melin & Näsholm 1998:83f, Farrington 1996:15). En ungdoms tvekan inför behandling 
behöver inte bero på att vilja och ambition saknas utan på den avvägning som görs. Tvekan 
kan även bero på tidigare erfarenheter av misslyckanden. Negativt bemötande i den aktuella 
situationen kan också leda till tveksamhet. Relationen mellan behandlare och klient har visat 
sig ha stor betydelse för goda behandlingsresultat, till och med större betydelse än enskilda 
metoder. För att kunna bemöta den tvekan som kan finnas hos ungdomen behöver därför 
personalen, på exempelvis en institution, arbeta för att få till stånd en trygg relation. I den 
relationen får ungdomen hjälp med att utforska fördelar och nackdelar med tillvaron och med 
att se skillnaden mellan hur den är och hur den skulle kunna vara. Detta skapar förutsättningar 
för att en intern motivation ska utvecklas. Tillit, förtroende och samförstånd är förutsättningar 
för en trygg relation (Melin & Näsholm 1998:28, 85, 148f).  
 
Trygghet kan anses vara särskilt viktigt för personer som genomgår stora förändringar i livet 
eftersom förändringar kan vara skrämmande och innebära en osäkerhet, ovisshet och ibland 
en avsaknad av sociala kontakter (Melin & Näsholm 1998:210). Trygghet i sig är även en 
förutsättning för att känna motivation till att sträva efter högre mål (Hwang m.fl. 2005:107). 
Känslan av trygghet kan främjas genom att individen får mer information, något som också 
ökar dennes kontroll över situationen. Mer information gör att individen lättare kan förstå 
fakta och samband (Engqvist 2005:108, 200). Om en individ förstår problemen blir detta till 
en motivation till att söka resurser för förändring (Antonovsky 1987:21ff). Delaktighet i, 
inflytande på och information om vården är därför ett villkor för att vården ska ses som 
meningsfull och för att ungdomen därmed ska kunna utveckla en intern motivation till att ge 
upp sin kriminella livsstil (Melin & Näsholm 1998:92, Claezon 2004:42ff, Passer & Smith 
2003:351, Antonovsky 1987:17). Ytterligare en faktor som främjar känslan av meningsfullhet 
är att personer med liknande erfarenheter samlas runt en gemensam problematisk erfarenhet, 
vilket kan fungera identitesstärkande (Lindstein 2001:85) och motiverande (Hiller m.fl. 
2002:70).  
 
En tro på sin egen förmåga spelar en avgörande roll för om en person förmår att ändra sitt 
beteende. En person som upplever stora problem med en vana men som inte tror på den egna 
förmågan att göra något åt problemet är sannolikt inte motiverad till att ens försöka (Melin & 
Näsholm 1998:84). Målsättningarna bör därför anpassas till varje individ eftersom 
motivationen ökar när människor får sträva efter mål som de finner meningsfulla och som 
ligger på en sådan realistisk nivå att de kan förvänta sig klara dem (Melin & Näsholm 
1998:92, Claezon 2004:42ff, Passer & Smith 2003:351, Antonovsky 1987:18). Tilltron till 
den egna förmågan att uppnå mål och till de egna färdigheterna påverkar sålunda graden av 
motivation och kan främjas genom att individen bemöts med respekt, empati och positiva 
resultatförväntningar. Positiva förväntningar på en individ och tilltro till dennes förmåga kan 
fungera som självuppfyllande profetior. En förutsättning för att intern motivation ska kunna 
komma till stånd kan således vara omgivningens stöd och positiva inställning (Melin & 
Näsholm 1998:84, 159, 181) och regelbunden bekräftelse är viktig (Passer & Smith 
2003:351). En person med positiv självbild som känner sig bekräftad av andra och av sig själv 
är sannolikt mer motiverad till att utsätta sig för den osäkerhet och oro som förändringar alltid 
i viss mån innebär (Melin & Näsholm 1998:84).   
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EXTERNA OCH INTERNA FRISKFAKTORER 
 

Friskfaktorer kan, enligt Garbarino (1992) vara dels individuella faktorer, dels faktorer i 
individens omgivning (Claezon 1996:35f). Dessa faktorer presenteras nedan under två 
huvudgrupper, externa och interna friskfaktorer. Begreppen är emellertid en aning 
problematiska och kan vara svåra att hålla isär eftersom de interna friskfaktorerna i många fall 
är en produkt av externa friskfaktorer som internaliserats. Forskning visar exempelvis att en 
sådan faktor som närvaron av en förälder med förmåga att ge barnet en grundläggande 
trygghet och stöd, kan leda till att barnet internaliserar en känsla av trygghet (Claezon 
1996:96, 168f, Lundgren & Persson 2003:18f). Ett annat exempel är självkänslan, som i hög 
grad är beroende av ungdomens omgivning. I det sociala samspelet får ungdomen stöd och 
social kompetens och blir genom detta förstärkt i att denne är en värdefull person, vilket leder 
till en positiv föreställning om sig själv och sina möjligheter (Claezon 1996:182).  
 
God utveckling efter en livsstil präglad av exempelvis kriminalitet har visat sig vara beroende 
av en kombination av externa och interna friskfaktorer (Andreassen 2003:247, Lundgren & 
Persson 2003:19, Caldwell & Altschuler 2001:24ff). Enligt Kauaistudien (Cederblad 
2004:111) behövde de barn som upplevt flera påfrestande livshändelser ha flera friskfaktorer 
för att kunna utvecklas positivt. Ett flertal studier bekräftar denna komplexa bild (Andreassen 
2003:249, Claezon 1996:167). En ungdoms förmåga att lämna en kriminell livsstil kräver 
följaktligen en närvaro av och en växelverkan mellan flera olika friskfaktorer. Vad som 
emellertid också är avgörande, är friskfaktorerna i relation till riskfaktorerna. Studier pekar på 
att det är balansen mellan riskfaktorer och friskfaktorer hos barnet och i dess omgivning som 
avgör hur barnet utvecklas, och att närvaron av friskfaktorer kan neutralisera effekten av 
riskfaktorer (Cederblad 2004:111, Andreassen 2003:24, Lundgren & Persson 2003:19, 
Caldwell & Altschuler 2001:30). Claezon (1996) har studerat ungdomar som vuxit upp med 
missbrukande föräldrar och belyser, i likhet med föregående forskare, att det är summan av 
riskfaktorer minus summan av positiva erfarenheter som avgör om ungdomen klarar sig eller 
ej. Hon illustrerar detta genom att föreställa sig en bild av en gungbräda som vippar åt ena 
eller andra hållet beroende på var belastningen för tillfället är störst. Vidare menar hon att 
livet med säkerhet är som tryggast när individen själv kan påverka brädets balans (Claezon 
1996:32ff). Dessa fynd visar att behandlingsåtgärder är effektivast när de strävar efter att 
återupprätta balansen mellan de olika faktorerna. Behandlingen bör riktas mot att antingen 
minska antalet riskfaktorer eller stressande livshändelser eller öka antalet friskfaktorer 
(Cederblad 2004:111).  

Externa friskfaktorer  
Externa friskfaktorer, som här presenteras, är institutionsbehandling, kontakt med prosociala 
jämnåriga kamrater, struktur och stöd från någon vuxen i närmiljön, engagemang i aktiviteter 
eller religion, möjlighet till arbete eller utbildning och väl fungerande familjeförhållanden.  
 
För att en institutionsbehandling ska kunna fungera som en friskfaktor krävs det att denna är 
inriktad på ungdomens individuella kriminogena behov och syftar till att eliminera 
riskfaktorerna. Institutionen kan fungera som en ställföreträdande förälder och hjälpa 
ungdomen att utveckla en inre styrka och nya strategier till att hantera olika situationer (Little 
m.fl. 2004:114). I lyckade fall kan institutionen därför utgöra en säker och trygg miljö där den 
unge får hjälp och stöd, möjlighet att mogna och att utveckla en mer positiv självbild. Den 
kan även hjälpa ungdomen till kontakt med det mer konventionella samhällslivet genom 
deltagande i fritidsaktiviteter och genom att sköta vardagssysslor. Sådan kontakt har denne 
kanske saknat tidigare i livet. (Levin 1998:130).  
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Positiva förändringar kan alltså initieras under en institutionsvistelse men de kan lika gärna, 
eller troligare, bero på faktorer som ligger utanför anstalten och behandlingen (Levin 
1998:170). En sådan faktor som hjälper ungdomen att ge upp en kriminell livsstil är en 
stödjande uppväxtmiljö (Levin 1998:258f, Caldwell & Altschuler 2001:25). Familjen har i 
flera studier visat sig spela en viktig roll i ungdomens utveckling. Föräldrarna har redan tidigt 
i barnets liv en viktig möjlighet att påverka barnets framtida förmåga till att känna motivation. 
När föräldrar uppmuntrar och belönar framgångar hos barnet, samtidigt som misslyckanden 
inte bestraffas, bidrar de till att barnet utvecklar en motivation till att sträva efter att lyckas. 
Tar föräldrarna däremot framgångar för givna men straffar misslyckanden så utvecklar barnet 
i stället en rädsla för att misslyckas (Passer & Smith 2003:350). Andreassen (2003:323) 
understryker betydelsen av föräldrakompetens, omsorg familjemedlemmarna emellan, 
fungerande familjekommunikation och problemlösande färdigheter till att bemästra konflikter 
för att öka sannolikheten för gynnsam utveckling. Även Claezon (1996:37) betonar att 
kvaliteten på barn-föräldrainteraktionen kan vara avgörande för det förhållningssätt barnet 
utvecklar för att skydda sig och reducera ångesten inför stressfyllda livssituationer. De vuxnas 
tankar och attityder införlivas i barnet och bidrar till dess självbild. Viktiga vuxna som funnits 
till för den unge fungerar på så sätt inte bara som ett yttre socialt nätverk utan också som ett 
inre (Claezon 1996:91f, Lundgren & Persson 2003:20). Erfarenheterna under uppväxten kan 
alltså komma att spela en avgörande roll för hur ungdomen handskas med stress och 
påfrestningar i framtiden. Flera studier pekar på att sannolikheten för en positiv prognos är 
störst bland de individer som inte kommer från kriminella familjer. Även en sådan förändring 
som att flytta ungdomen från en destruktiv familjemiljö har visat sig ha betydelse för 
utvecklingen. Att problemen i hemmet löses kan också bli till en ny start för en ungdom 
eftersom föräldrarna då får mer kraft över till att ägna sig åt den unge (Cederblad 2004:211, 
227). I och med att familjen har ansetts vara så viktig för en ungdoms utveckling är det viktigt 
att familjen och det sociala nätverket involveras i behandlingen och att behandlarna får till 
stånd ett positivt samspel mellan ungdomen, vårdgivaren och andra betydelsefulla personer i 
ungdomens miljö (Andreassen 2003:328). 
 
Det tycks finnas en samvariation mellan vilket socialt umgänge en individ har och hur denne 
klarar sig senare i livet (Levin 1998:259, Caldwell & Altschuler 2001:25). Goda 
känslomässiga band med andra människor är en förutsättning för att kunna söka deras stöd i 
stressituationer. Vikten av att ha en känslomässigt stabil relation med åtminstone en vuxen 
under uppväxten framhålls som en av de viktigaste friskfaktorerna. Positiva vuxna förebilder 
som förmedlar normer och värderingar kan kompensera för otillräckliga föräldrarelationer 
(Claezon 1996:35f, 194). Dessa informella stödpersoner kan förmedla en hoppfull framtidstro 
som har betydelse för en gynnsam utveckling. En stödjande vuxen inom eller utanför hemmet 
som accepterar barnet som det är kan även öka barnets självkänsla och förmåga till att styra 
sitt liv. Den vuxna kan vara en släkting, en vän, en lärare eller en ungdomsledare (Cederblad 
2004:115ff).   
 
Kontakter med prosociala vuxna, och även med andra ungdomar, kan således reducera risken 
för negativ påverkan från antisociala bekantskaper (Andreassen 2003:322, Farrington 
1996:21f). Även Lundgren & Persson (2003:19) menar att goda kamratrelationer är en 
friskfaktor och de poängterar att det är betydelsefullt att ungdomen har en bästa vän. Chylicki 
(1992) har gjort en studie om ungdomsbrottslingar och anger relationer med prosociala 
personer som en av de viktigaste faktorerna när det gäller att sluta med brott. I studien kom 
han fram till att de ungdomar som upphört med brott hade relationer både i och utanför den 
kriminella kretsen. Av rädsla för att förstöra relationerna utanför denna bröt de sina kriminella 



 

 9 

förbindelser. Ett fängelsestraff tycktes vara avskräckande endast för den som hade icke-
kriminella relationer (Claezon 1996:122). Att inte fortsätta hänga med ett antisocialt pojkgäng 
verkade även, enligt andra studier, vara en viktig vändning för de ungdomar som slutat begå 
kriminella handlingar. Det kan möjliggöras genom att ungdomen byter miljö. Flytt utanför det 
ursprungliga innerstadsområdet har i en studie visat sig vara av betydelse. Den uppmätta 
kriminaliteten hos varje ungdom minskade bland de ungdomar som hade flyttat. Forskarna 
tolkade detta som en följd av att ungdomen släppte kontakten med ett kriminellt gäng. En 
annan tolkning var att det möjligen fanns färre tillfällen att begå brott på den nya bostadsorten 
(Cederblad 2004:211, 227ff). Även andra studier visar att möjligheten för ungdomen att börja 
om på nytt i en annan stad har betydelse för ungdomens utveckling (Caldwell & Altschuler 
2001:23).  
 
Det är viktigt att hjälpa ungdomen att hitta alternativ till det gamla levernet och i och med 
detta även ge den unge mer att förlora på det destruktiva beteendet. Tid som tidigare fylldes 
med missbruk eller kriminella aktiviteter behöver struktureras och fyllas med mening. Ibland 
är det inte primärt behandling som behövs utan ett konkret livsalternativ (Melin & Näsholm 
1998:185f, Levin 1998:118). En friskfaktor som bidrar till en gynnsam utveckling har enligt 
ett flertal studier visat sig vara engagemang i olika slags aktiviteter. I en studie visade det sig 
att en betydande vändning för en ungdom med en destruktiv livsstil kunde vara att denne 
utvecklade något slags talang eller förmåga som ökade möjligheten för honom eller henne att 
komma in i ett konventionellt socialt system och att bli accepterad av jämnåriga och vuxna. 
Ett starkt engagemang i intressen och hobbies visade sig i en annan studie kunna bidra till 
utveckling av interna friskfaktorer såsom en ökad självkänsla och ett förändrat tankesätt. 
Vidare kan ett engagemang i hemmet, på så vis att ungdomen har vissa arbetssysslor eller får 
ta ansvar för yngre syskon, ha en positiv effekt på utvecklingen (Cederblad 2004:116f, 211. 
Även religion (Cederblad 2004:115f, Caldwell & Altschuler 2001:25) eller engagemang i 
frivillighetsorganisationer kan fungera som friskfaktorer (Lundgren & Persson 2003:19).  
 
Studier visar att en vändning för den som uppvisat en negativ utveckling även kunde vara 
plötsliga chanser till utbildning (Cederblad 2004:116, Caldwell & Altschuler 2001:23). Också 
Claezon (1996:88) belyser skolans betydelse och har i sina studier funnit att de ungdomar som 
klarat sig bäst är de som tagit sig igenom skoltiden på ett tillfredsställande sätt. En positiv 
inställning till skolan är enligt Lundgren & Persson (2003:19) en friskfaktor och samband har 
hittats mellan intresse för skolan initierat under institutionsvistelsen och prosocialt beteende 
sex månader efter utskrivning (Andreassen 2003:329f). Vad som kan påverka ungdomens 
inställning till skolan är dess arbetsmiljö och inre verksamhet. Detta kan ha en stor betydelse 
för barn och ungdomars hälsa. Relationer mellan elever och mellan elever och lärare är 
viktiga komponenter, liksom förhållandet mellan de krav som ställs i skolan och barn och 
ungdomars möjligheter till inflytande och kontroll över sin situation. Att få beröm, att bli 
uppmärksammad och att känna att lärarna bryr sig om vad eleven själv tycker är 
betydelsefulla friskfaktorer (Lundgren & Persson 2003:19). Slutligen understryker Melin & 
Näsholm (1998:57) vikten av att ha ett arbete och de menar att detta utgör en struktur i 
tillvaron som för många människor bildar en grund till självkänsla och identitet.  

Interna friskfaktorer  
Hur individen påverkas av svåra situationer och av den stress som dessa medför, är beroende 
av både personliga egenskaper och den sociala omgivningen. En del ungdomar har 
egenskaper som gör dem bättre rustade till att möta och hantera sådana händelser och 
förhållanden som för andra får förödande effekter (Claezon 1996:85, Little m.fl. 2004:109). 
För att kunna hantera svåra situationer krävs att ungdomen kan tillgodogöra sig de externa 
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faktorerna genom exempelvis en förmåga att tillvarata möjligheterna hos det sociala nätverket 
(Claezon 1996:87). De sätt på vilket en ungdom framgångsrikt hanterar svårigheter räknas till 
de interna friskfaktorerna.  
 
Forskning har bedrivits kring interna friskfaktorer, vilka kan vara en förmåga att begripa, se 
en mening i och hantera sin livssituation (Claezon 1996:173ff, Lundgren & Persson 2003:19). 
Synsättet är baserat på Aaron Antonovskys salutogeniska modell som bygger på att det finns 
tre komponenter som bidrar till att vissa människor håller sig friska och klarar svåra 
livssituationer bättre än andra: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet (Antonovsky 
1987:16ff). Olika personer har olika hög grad av dessa komponenter. En individ med hög 
grad av alla tre komponenterna kan sägas ha en påtaglig känsla av sammanhang vilket innebär 
en ljus syn på tillvaron och på framtiden och en upplevelse av att vara förstådd av andra och 
av att själv förstå andra människor (Antonovsky 1987:16ff, Hwang m.fl. 2005:360f).  
 
Komponenten begriplighet innebär en upplevelse av ordning, struktur, klarhet och av att 
förstå det som inträffar i sitt liv (Antonovsky 1987:16ff, Hwang m.fl. 2005:360f, Claezon 
1996:172). Med hanterbarhet avses en subjektiv upplevelse av att ha tillräckliga resurser för 
att kunna möta olika situationer i livet, både vardagliga och extrema och inte se sig själv som 
ett offer för olika omständigheter (Antonovsky 1987:16ff, Hwang m.fl. 2005:360f). En sådan 
upplevelse speglar de ungdomar i Claezons (1996:114) studier som klarat sig bäst. De 
förmedlar en positiv tilltro till sin egen förmåga. Också Berglund m.fl. (2003:138) hävdar att 
människor som förklarar interna faktorer såsom viljestyrka, motivation och egna värderingar, 
som det avgörande till personlig förändring, uppnår mer varaktiga lösningar på olika 
livsproblem än personer som ser yttre faktorer, såsom professionella hjälpare, omgivningen 
eller ödet, som avgörande. När människor upplever att de kan hantera sin situation och 
därmed har kontroll över vad som sker, och tillskriver framgångar den egna kompetensen så 
ökar självförtroendet (Passer & Smith 2003:447f). Dessa individer ser i högre grad på sig 
själva som benägna att åstadkomma något positivt och konstruera ett önskvärt liv (Claezon 
1996:167). En upplevelse av delaktighet, förmåga till påverkan och engagemang i det som 
sker i det dagliga livet leder till den sista komponenten, som är meningsfullhet. Den innebär 
en tendens att se en mening i det som sker och att se svårigheter som utmaningar. Att se en 
mening i det som sker framhävs särskilt som en motivationskomponent (Antonovsky 
1987:16ff, Hwang m.fl. 2005:360f). Meningsfullheten ger individen en förmåga att hantera 
händelserna mer framgångsrikt och en makt till att kunna påverka sitt liv (Claezon 1996:172).  
 
Flera forskare nämner den sociala förmågan och intelligensen som faktorer förknippade med 
positiv utveckling (Claezon 1996:33f, Långström 2003:20, Caldwell & Altschuler 2001:25). 
Garbarino (1992) har gjort en studie på barn som ansetts klara sig mot alla odds. Enligt 
resultaten karaktäriseras dessa barn av kognitiv kompetens och av goda erfarenheter av sin 
egen prestationsförmåga vilket bidragit till gott självförtroende. De har en positiv självkänsla 
och ett temperament som är till deras fördel i försöken att klara sig och att skapa positiva 
relationer med andra. Barnen beskrivs som populära både hos vuxna och hos jämnåriga, de 
har en stark känsla av kontroll och kan ta ansvar för sina handlingar (Claezon 1996:33f). 
Även Lundgren & Persson (2003:19) nämner förmåga att förstå och komma överens med 
andra, problemlösningsförmåga och att vara omtyckt av vuxna som betydelsefulla 
skyddsfaktorer. Vidare är de motståndskraftiga barnen enligt Garbarino (1992) bra på att 
påverka sin omgivning och på att inrätta sig efter de nödvändiga kraven. De är bättre på att 
tolerera frustration, handskas med oro och att be om hjälp när det behövs. Barnen kan i högre 
grad än de som klarat sig sämre begripliggöra påfrestande traumatiska händelser och låta sig 
konfronteras med dem (Claezon 1996:33f). 
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TILLVÄGAGÅNGSSÄTT FÖR STUDIEN 

Val av metod 
En kvalitativ forskningsstrategi har använts i studien. Tonvikten ligger då på att fånga 
egenarten hos den enskilda individen och dennes speciella livssituation beskrivet med 
personens egna ord (Holme & Solvang 1997:82, Silverman 2005:6, Patton 1987:10, Kvale 
1997:13,18,34f). Forskningsstrategin präglas av synsättet att vissa fenomen endast kan förstås 
genom att forskaren försöker se fenomenet inifrån, eller med andra ord genom att sätta sig in i 
den undersöktes situation (Holme & Solvang 1997:92). Enligt Silverman (2005:122) bör den 
generella forskningsstrategin såväl som studiens syfte sedan spegla valet av metod, vilket har 
gjort att studien utförts genom semistrukturerade intervjuer med öppna svar (Kvale 1997:94). 
Kvale (1997:13) beskriver denna metod som ett strukturerat samtal med syfte. Till skillnad 
från det vardagliga spontana samtalet, ställer intervjuaren emellertid på förhand uttänkta 
frågor och tar emot information genom lyhört lyssnande. Styrkan med kvalitativa intervjuer är 
att de ger en möjlighet att förstå ett fenomen utifrån respondentens eget perspektiv, dennes 
tankar och erfarenheter (Kvale 1997:32, Silverman 2005:113, 154, Trost 2005:14, Ejvegård 
2003:47, Patton 1987:109). Genom semistrukturerade intervjuer har intervjuaren en möjlighet 
att följa upp respondenten genom att ställa följdfrågor (Kvale 1997:94, Marlow 2005:158). 
Frågor med öppna svar tillåter respondenten att beskriva vad denne själv tycker är 
meningsfullt genom att själv kunna utveckla samtalet (Patton 1987:11, Marlow 2001:158). 
Det tillåter en djupare förståelse för respondentens upplevelse (Silverman 2005:110, Patton 
(1987:11), vilket alltså innebär en djupare förståelse för vilka faktorer ungdomarna anser har 
hjälpt dem att lämna en kriminell livsstil. Resultatet som presenteras i denna studie bygger 
således enbart på ungdomarnas egna uppfattningar. Dessa utgör grunden för författarnas 
tolkning och analys.  
Litteraturanskaffning  
Att studera tidigare forskning och litteratur är användbart både för att knyta 
forskningsfrågorna till teori och för att få idéer till studiens riktning. Genom att studera 
tillgänglig forskning får författarna reda på om en liknande eller likadan studie redan har 
gjorts och undviker på så sätt att ”återuppfinna hjulet” (Marlow 2001:50f). Även Kvale 
(1997:91) understryker vikten av att på förhand söka kunskap om det aktuella ämnet.  
Litteratur har därför studerats och insamlingen av denna har genomförts vid Örebro 
Universitetsbibliotek. Litteraturen har i huvudsak bestått av tryckta källor. Referenslistor på 
tidigare uppsatser med liknande syfte har studerats, vilket enligt Marlow (2001:54) är en bra 
metod för att finna relevant litteratur. Databaserna Sage Publications och Social Service 
Abstract har använts för att finna forskning som inte är tillgänglig på biblioteket. Sökorden 
som då kombinerats är youth/ juvenile, protective factors och intrinsic motivation. På 
databasen Sage Publication resulterade sökningen i 84 träffar och av dem valdes två för 
studien relevanta artiklar ut. På Social Service Abstract gav denna sökning 45 träffar med 
avgränsningen Peer-Rewied Journals. Av dessa valdes två artiklar ut som överrensstämde 
med studiens syfte. Ytterligare en sökning har gjorts på den sistnämnda databasen, med 
sökorden youth/juvenile, crime/delinquency och to give up/to leave. Sökningen resulterade i 5 
träffar, av vilka en relevant artikel valdes ut. Författarna har även tagit del av artiklar och 
böcker som tillhandahållits av handledaren.  
Källkritik  
Källornas tillförlitlighet och tryckt material måste bedömas utifrån saklighet och objektivitet. 
En generell huvudregel är att primärkällor är bättre än sekundärkällor för att hålla god 
vetenskaplig kvalitet. Därför har primärkällor använts i så hög grad som möjligt. På så vis 
reduceras risken för de förvridningar som kan uppstå när något tas från sitt sammanhang 
(Ejvegård, 2003:62f, Holme & Solvang 1997:136). I studien förekommer emellertid även 
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några sekundärkällor, då primärkällan inte alltid varit möjlig att tillgå. Det är vidare bättre att 
använda sig av nyare källor än äldre (Ejvegård 2003:64, Holme & Solvang 1997:136). I 
studien har det strävats efter att använda den senaste versionen av en källa i de fall flera 
upplagor funnits. I ett fåtal fall har den senaste upplagan dock inte funnits tillgänglig, varför 
äldre litteratur använts då denna bedömts som tillförlitlig. Författarna har strävat efter att 
presentera tidigare forskning från mer än en källa, vilket enligt Holme & Solvang (1997:135) 
är en strategi för att stärka källornas trovärdighet.  

Urval av respondenter  
Vad som ansågs vara den främsta aspekten att ta hänsyn till gällande respondenternas 
lämplighet i förhållande till studiens syfte, var att de blivit dömda till institutionsplacering 
eller samhällstjänst men att de själva uppgav sig ha intentionen att lämna det kriminella livet 
bakom sig. K.A.M.P är en ideell förening som hjälper ungdomar att lämna sin kriminella 
livsstil genom att bland annat erbjuda en alternativ gemenskap och sysselsättning (Internet 1). 
Denna organisation valdes för att på ett enkelt sätt komma i kontakt med respondenter 
lämpliga för studiens syfte. Genom ansvariga på K.A.M.P kom författarna i kontakt med nio 
ungdomar, som alla antingen deltar i K.A.M.Ps verksamhet eller i ett annat projekt som leds 
av en av föreningens ansvariga. Trost (2005:120) menar att en risk med att använda sig av 
nyckelpersoner som väljer ut respondenterna, är att de försöker styra urvalet så att 
respondenterna blir intressanta och kunniga personer med åsikter. En annan risk är att det kan 
ta tid att få fram namn eller att nyckelpersonerna plötsligt inser att de inte kan hjälpa till av 
olika etiska anledningar. Denna risk har författarna dock valt att ta i beaktande på grund av 
svårigheterna att annars få tag i respondenter passande för studiens syfte.  
 
I de fall någon ungdom var under 18 år begärdes målsmans tillstånd via telefon. Ungdomarna 
fanns på två olika orter i Sverige. Sex av ungdomarna kom till intervjun. Bortfallet var således 
tre ungdomar, som av någon anledning inte kom till intervjun. Med stöd av litteratur ansåg 
författarna emellertid att antalet respondenter var tillräckligt, varför sex intervjuer 
genomfördes. En gyllene regel är nämligen att intervjua så många som krävs för att uppnå 
studiens syfte. I vanliga intervjustudier brukar antalet intervjuer ligga mellan fem och 
tjugofem. Då studiens syfte inte är att göra statiska generaliseringar, kunde ett mindre antal 
intervjuer med fördel väljas. Därigenom räckte tiden till för att höja kvaliteten på arbetet 
(Kvale 1997:97ff). Ett mindre antal intervjuer gjorde också att författarna kunde få en 
överblick över informationen då metoden innebär ett intensivt studerande av varje enskild 
respondent (Holme & Solvang 1997:79).   
 
På grund av svårigheter att få tag på respondenter har författarna fått kompromissa när det 
gäller tidsaspekten. Enligt Ander m. fl. (2005:198) bestämmer forskaren själv hur lång tid 
som ska ha förflutet sedan en åtgärds avslut, men minst ett år rekommenderas. Enligt 
Andreassen (2003:315) visar forskning att beteendeproblem generellt återvänder inom två år 
efter utskrivning från en institution. I denna studie har det strävats efter att ett halvår ska ha 
förflutit sedan utskrivning från institution eller avslutande av samhällstjänst. På sex månader 
uppskattar författarna att ungdomarna ska ha hunnit få en viss distans till den kriminella 
livsstilen. Vid den här tidpunkten har förhoppningsvis ungdomarna också hunnit få en viss 
uppfattning om vilka faktorer som hjälpt dem att kunna bibehålla en gynnsam utveckling.  

Konstruktion av intervjumanual  
Efter att ha fastställt studiens syfte och frågeställningar har författarna utformat teman som 
ligger till grund för intervjumanualen. Detta följer den process som Kvale (1997:32) och 
Marlow (2001:158) presenterar för semistrukturerade intervjuer. Förslag på intervjufrågor har 
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erhållits från en intervjumanual tillhandahållen av handledaren. Intervjufrågorna i det första 
temat handlar om aspekter i anslutning till vården som har bidragit till ungdomens motivation 
att lämna sin kriminella livsstil. Frågorna berör, med stöd främst av Andreassen (2003), Levin 
(1998) och Farrington (1996), bland annat själva behandlingsinsatsen, personalen och 
kontakten med andra ungdomar på institutionen. Nästa tema handlar om vad som generellt har 
motiverat ungdomarna. Bland annat Melin & Näsholm (1998) redogör för studier om vad som 
motiverar ungdomar till förändring, varför de har spelat en stor roll i utvecklandet av 
intervjufrågor under detta tema. Slutligen handlar tema tre om specifika friskfaktorer som 
varit avgörande för återhämtningsprocessen. Claezon (1996), Levin (1998) och Andreassen 
(2003) är exempel på författare som beskriver såväl externa som interna friskfaktorer och de 
har bland andra bidragit med kunskap i utvecklandet av frågorna till temat. 
 
Kvale (1997:118ff) skriver att det är de första minuterna av en intervju som är viktigast och 
att intervjuarens uppgift är att skapa en trygg miljö där respondenten utan hinder kan uttrycka 
sina upplevelser. Trost (2005:70, 99f) menar att ett sätt att skapa trygghet är att börja intervjun 
med frågor som får respondenten att känna sig uppmärksammad. Dessa frågor bör aldrig vara 
allmänna utan mer specifika. Vidare bör frågorna hellre handla om händelser och beteenden 
än om vad den berörda personen kände eller tyckte. En inledande fråga kan vara att be 
respondenten berätta om hur en vanlig dag ser ut. Denna idé har tillvaratagits i denna studie. 
Som ett komplement till frågemanualen bestämdes att penna och papper skulle användas och 
att ungdomen skulle ombedjas rita ner viktiga personer i sitt sociala nätverk. Detta dels för att 
få respondenten att känna sig mer avslappnad, dels för att kunna se det sociala nätverket på ett 
mer överskådligt sätt, vilket förhoppningsvis gör det lättare att beskriva och förstå det. Kvale 
(1997:137) menar att en pilotintervju är ett sätt att förbereda sig för intervjusituationen och att 
träna på att skapa ett tryggt samspel. En sådan har genomförts med en oberoende respondent i 
samma åldersgrupp som de tänkta respondenterna. Därefter har ett antal korrigeringar skett 
för att i högre grad anpassa intervjumanualen till studiens syfte och göra frågorna mer 
lättydliga och enklare att svara på. Trost (2005:51f) skriver att det finns en risk för att 
materialet blir oöverskådligt om frågorna är för många och att det då är bättre att ha få frågor 
och göra något bra av det. Författarna har försökt att gallra och ha så få frågor som möjligt 
utan att riskera att missa något som är relevant för studiens syfte, både för att få ett 
överskådligt material och för att intervjun inte ska bli för lång.   

Intervjugenomförande 
Författarna träffade de aktuella ungdomarna en dag innan intervjun skulle äga rum för att lära 
känna dem lite. I det fall detta inte var möjligt hade författarna och ungdomarna 
telefonkontakt med varandra innan intervjun. Vid dessa tillfällen bestämdes tid för intervjuer. 
Vidare informerades var och en, såväl då som vid själva intervjutillfället, om att uppgifterna 
skulle behandlas under sekretess, att deltagandet var frivilligt, att de när som helst kunde välja 
att avbryta intervjun samt att det insamlade materialet endast skulle användas till denna studie 
(Vetenskapsrådet 2002:7). Respondenterna informerades även om att intervjun, om de gav sitt 
samtycke, skulle spelas in för att underlätta bearbetningen av materialet och för att författarna 
inte skulle missa värdefull information (Silverman, 2005:183, Patton 1987:137, Ejvegård 
2003:50, Kvale 1997:147).  I de fall respondenten inte samtyckte till inspelning har ingen 
sådan skett, utan den författare som inte ställt frågor har antecknat. Att den intervjuade kände 
sig trygg med situationen ansågs väga tyngre än fördelarna med inspelning. Intervjuerna 
genomfördes i två olika städer och varje intervju varade i ca 75 minuter. Intervjuerna ägde 
rum i en föreningslokal, på ett cafè och i ett bibliotek. Inga andra personer förutom 
respondenten och författarna fanns närvarande i rummet om inte respondenten så önskat.  
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Databearbetning och analys   
Analys och bearbetning av intervjumaterialet har skett med studiens syfte och frågeställningar 
som grund. Materialet har först ordagrant transkriberats (Kvale 1997:155ff, Marlow, 
2001:202, Patton 1987:138). Intervjumaterialet har sedan lästs igenom för att få ett 
helhetsintryck av ungdomarnas berättelser. För att göra svaren från varje ungdom mer 
överskådliga har de strukturerats upp i olika teman som följer studiens frågeställningar (Kvale 
1997:174). På så vis är det lättare att kunna hitta mönster, likheter och skillnader i deras 
berättelser (Marlow 2001:208). De delar som inte ansetts relevanta för studiens syfte och 
frågeställningar har här sorterats bort (Kvale 1997:171). Därpå har långa uttalanden 
sammanfattats och den viktigaste innebörden av dem har formulerats mer kortfattat, vilket 
enligt Kvale (1997:174) är en användbar metod för att göra materialet mer lätthanterligt. 
Talspråk har, i de fall detta varit möjligt utan att förvränga respondentens berättelse, ersatts 
med en mer flytande skriftlig form. Kvale (1997:158) menar att detta stärker 
intervjupersonens konfidentialitet och även gör materialet mer lättläst. Ordagranna citat har 
valts ut för att belysa generella likheter och även skillnader. Trost (2005) menar att det är av 
vikt att ej använda citat som kan avslöja identiteten hos den intervjuade. Citaten har därför 
använts med försiktighet och endast i de fall dessa har ansetts vara viktiga för analysen (Trost 
2005:109, 134). Därefter har materialet i respektive tema analyserats med hjälp av studiens 
tidigare forskning.  
Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet  
För att en studie ska räknas som en vetenskaplig undersökning, måste reliabilitet, validitet och 
generaliserbarhet beaktas. Endast genom kontinuerlig kritisk prövning och noggrannhet vid 
bearbetning av materialet kan en tillfredsställande grad av reliabilitet och validitet uppnås 
(Holme & Solvang 1997:163).  
 
Reliabilitet innebär att en studiens mätinstrument är tillförlitligt och användbart (Trost 
2005:111ff, Ejvegård 2003:70). För hög reliabilitet krävs att en studie av samma fenomen ska 
kunna genomföras vid ett senare tillfälle eller av en annan forskare och uppnå samma resultat 
(Silverman, 2005:210, Marlow, 2001:181, Holme & Solvang 1997:163). Trost (2005) menar 
att om en kvalitativ mätning ska ha högsta reliabilitet, innebär det att alla intervjuare frågar på 
samma sätt och att intervjusituationen är likadan för alla. För detta skulle förutsättas ett 
statiskt förhållande. Människan är dock inte statisk utan är hela tiden deltagare och aktör i en 
process. Reliabilitetsbegreppet kan därför vara problematiskt i kvalitativa studier, eftersom 
forskaren själv är det huvudsakliga instrumentet i insamlingen, bearbetningen och tolkningen 
av informationen (Kvale 1997:118, Larsson m. fl. 2005:102, 115, Patton 1987:12, Trost 
2005:112). Vissa åtgärder har emellertid vidtagits för att i största möjliga mån öka studiens 
reliabilitet. En och samma intervjumall med öppna frågor har använts i samtliga intervjuer. 
Frågorna har från början skrivits ner exakt så som de ska sägas på intervjun (Patton 
1987:113). Båda författarna har varit väl insatta i frågorna och ständigt varit närvarande vid 
intervjutillfällena. Vidare har intervjuerna ordagrant transkriberats, om möjligt med 
bandspelare. För att underlätta en replikering och därmed öka reliabiliteten av studien har 
tillvägagångssättet för den, med litteraturinsamling, intervjuundersökning och analys, 
noggrant beskrivits (Silverman 2005:221, 224). Att en intervjusituation skulle kunna vara helt 
lik en annan är emellertid en omöjlighet. Alla individer är olika och intervjun måste också 
anpassas till ungdomarnas olika förutsättningar och detta gäller även vid en eventuell 
replikering av studien.  
 
Validitet innebär att studien mäter det som är avsett att mätas (Kvale 1997:215, Silverman 
2005:210, Trost 2005:113, Marlow, 2001:185, Ejvegård 2003:73). Enligt Kvale (1997:220) 
bestäms validiteten i en intervjuundersökning utifrån olika stadier. Det är bland annat viktigt 
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att teoretiska utgångspunkter för studien är förenliga med dess syfte. För att beakta detta har 
ständig hänsyn tagits till syftet med studien vid dess utformande. För att garantera validiteten 
är det enligt Trost (2005:113) också viktigt att forskaren kan påvisa att informationen som 
ligger till grund för tolkningarna är seriös och relevant för frågeställningen. Det har 
eftersträvats i och med att studien genomgående följer samma ordningsföljd som 
frågeställningarna. På så vis redogörs tydligt den information som använts som grund till 
tolkning för respektive frågeställning. Då kvalitativa undersökningar syftar till att redogöra 
för den enskilda individens unika erfarenhet eller upplevelse av ett fenomen, strävar forskaren 
efter att få veta vad den intervjuade menar med det den säger eller hur denne uppfattar ett ord 
eller en företeelse (Trost 2004:114 Holme & Solvang 1997:76, Larsson m fl. 2005:92, Kvale 
1997:117). Resultaten kan emellertid aldrig vara helt objektiva och validiteten i en kvalitativ 
undersökning kommer således till stor del vara beroende av forskarens kompetens, skicklighet 
och empati (Kvale 1997:138, 136ff, Patton 1987:8, 13,108). Validiteten påverkas även av 
författarnas förförståelse samt förmåga att dra korrekta slutsatser (Larsson m.fl. 2005:117). 
För att författarna i större utsträckning ska kunna garantera att de uppfattat informationen 
korrekt har de exempelvis bekräftat det som intervjupersonen säger. Även tillgång till 
handledning har främjat såväl validitet som reliabilitet.  
 
Då resultaten i den här studien endast omfattar ett fåtal ungdomar, kan de inte bidra till några 
statistiska generaliseringar. Den här studien gör alltså inte några anspråk på att redovisa en 
objektiv verklighet. Syftet med kvalitativa intervjuer är istället att öka informationsvärdet och 
skapa en grund för djupare och mer fullständiga uppfattningar om det fenomen som studeras 
(Holme & Solvang 1997:101). Resultatet kan användas i andra liknande situationer och kan 
alltså bidra med idéer till vad som kan vara viktigt att beakta för att en ungdom ska kunna 
lämna sin kriminella livsstil (Patton 1987:168).  

Etik- och  metoddiskussion   
Enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer måste en ständig avvägning göras mellan 
det så kallade forskningskravet och individskyddskravet, det vill säga värdet av det förväntade 
kunskapstillskottet mot möjliga risker i form av negativa konsekvenser för berörda 
undersökningsdeltagare. Individskyddskravet omfattar informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Författarna har informerat såväl ansvariga på 
K.A.M.P, som ungdomarna, om studien och dess etiska villkor. Ett av de viktigaste etiska 
övervägandena som gjorts i studien gäller samtyckeskravet, som innebär att ungdomarna 
själva har haft rätt att bestämma över sin medverkan. Om ungdomarna vid något tillfälle 
skulle säga att de inte vill svara på en fråga har det ansetts av största vikt att de inte utsatts för 
någon otillbörlig påtryckning eller påverkan. Konfidentialitetskravet har beaktats i största 
möjliga mån. Samtliga namn, persondata och andra känsliga uppgifter har strukits från alla 
intervjuer för att försvåra identifiering av ungdomarna. Vidare har namn på bostadsområden, 
boendeorter, skolor och andra personer strukits. Men trots att intervjuerna avidentifierats, är 
det omöjligt att avidentifiera människors livssammanhang. Det är därför av yttersta vikt att 
materialet förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av det. Intervjumaterialet har 
under studiens gång förvarats inlåst. Efter avslutad studie har samtliga intervjuer som skrivits 
ner på papper makulerats och de band som använts har förstörts. Vidare ställer studien också 
etiska krav på läsaren att använda undersökningen i syfte att få ökad kunskap och inte i syfte 
att försöka identifiera de olika ungdomarna. Vad gäller nyttjandekravet har informationen 
som kommit fram endast använts för den här studien. Enligt Vetenskapsrådets 
forskningsetiska principer rekommenderas det att forskaren vid lämpligt tillfälle hör efter med 
berörda personer i studien i fall de vill ta del av studiens resultat. Detta gjordes i slutet av 
intervjun (Vetenskapsrådet 2002:5ff, 9f, 12, 14f).  
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Det är viktigt att ha i åtanke att den här studien ska användas i syfte att få ökad kunskap och 
för att föra en diskussion om hur det sociala arbetet kan utvecklas. Författarna har därför 
ständigt gjort en bedömning om de frågor som ställts under intervjuerna har varit relevanta för 
att uppnå syftet (Holme & Solvang 1997:33). De har vidare varit uppmärksamma på att 
ungdomen har gett så mycket information som de varit villiga att ge, samtidigt som författarna 
varit på sin vakt beträffande sin egen strävan att få så mycket information som möjligt. En 
medvetenhet har funnits om att många av frågorna kan vara känsliga att svara på. Genom att 
informera ungdomarna om studiens etiska villkor samtidigt som hänsyn har tagits till den 
enskilda ungdomen, har författarna försökt undvika risken för att ungdomarna efter en 
intervjusituation ångrar eller känner att vad de berättat eller avslöjat var mer än de tidigare var 
beredda på (Holme & Solvang 1997:32, 107, Kvale 1997:110).  
 
Enligt Holme & Solvang (1997:30f, 324) existerar inte den neutrala och värderingsfria 
forskningen. Valet av teorier och litteratur påverkar vilka slutsatser som dras och detta val har 
sin grund i värderingar och normer hos författarna själva. I den mån det är möjligt, måste 
forskaren beskriva sina värdepremisser och ta sig tid att kritiskt granska vilka konsekvenser 
dennes värderingar kan medföra i det vetenskapliga arbetet (Kvale 1997:37, Holme & 
Solvang 1997:324). I den här studien hade teoretiska utgångspunkter redan gjorts innan 
intervjuerna ägde rum, varför det är sannolikt att författarna hade en viss förväntan på vilka 
uppgifter som skulle presenteras av ungdomarna. Hade författarna för den här studien valt 
andra teorier och litteratur, hade förmodligen tolkningarna och slutsatserna varit annorlunda. 
Då författarna själva utgör ett mätinstrument kan deras förhållningssätt och framtoning vad 
gäller aspekter som intervjuarens ålder, kön och kläder ha påverkat respondenterna (Marlow 
2001:159). Dessa faktorer har varit svåra att påverka, men författarna har i möjligaste mån 
försökt att hålla en neutral framtoning.  
 
Vad som i mångt och mycket påverkat studiens utfall i det här fallet är den kontakt som 
funnits mellan författarna och ungdomarna. Intervjuaren måste bygga upp en atmosfär där den 
unge känner sig trygg nog att tala fritt om sina upplevelser (Kvale (1997:118). Det tar tid att 
bygga upp ett sådant här förtroende. Vad som kan tänkas ha påverkat skapandet av ett 
förtroende mellan ungdomarna och författarna är exempelvis könsskillnader, kulturella och 
religiösa skillnader. Även författarnas socionomutbildning kan vara en tänkbar försvårande 
faktor då flera av ungdomarna har negativa erfarenheter av socialarbetare. Vissa åtgärder har 
vidtagits för att främja förtroendet, bland annat kontakt med ungdomen innan själva 
intervjutillfället. För att få till stånd en trygg stämning, måste författarna vidare uppträda 
välvilligt och uppmuntrande mot respondenterna (Ejvegård 2003:52). Författarna måste 
vidare ha en stor förmåga att kunna sätta sig in i och förstå hur den intervjuade upplever sin 
situation (Holme och Solvang 1997:105). Författarna har under intervjuernas gång verkligen 
försökt förstå vad ungdomarna sagt. Om intervjuaren inte förstått, har det ansetts vara viktigt 
att denne frågat respondenten. Att författarna har lagt ner fokus på att vilja förstå har bottnat i 
en tro på att ungdomens tillit till författarna och möjligheten för denne att berätta om sin 
upplevelse då ökat (Holme & Solvang 1997:105. Om ytterligare en studie skulle göras anses 
det vara önskvärt att ha mer tid till förfogande, vilket skulle ge en möjlighet till ökad kontakt 
med samtliga ungdomar före intervjutillfället. Anledningen till detta är att författarna upplever 
att det bortfall som skedde i studien beror på att en sämre kontakt kommit till stånd med dessa 
ungdomar till följd av tidsbrist. 
 
 



 

 17 

RESULTAT OCH ANALYS 
 

Nedan följer en presentation av resultaten från intervjuerna med ungdomarna. Resultaten 
redovisas i teman och följer samma ordning som studiens frågeställningar. Citat har valts ut 
under respektive tema, som speglar generella åsikter, belyser poäng eller utmärker sig. En 
symbol skiljer citaten från de olika ungdomarna åt. Materialet analyseras i löpande text utifrån 
tidigare forskning. Samtliga respondenter är pojkar, som antingen har varit föremål för en 
institutionsplacering enligt Lag (1998:603) om verkställighet av Sluten Ungdomsvård (LSU) 
eller annan rättslig påföljd i form av samhällstjänst. Vidare har många av dem haft en 
händelserik bakgrund med andra institutionsplaceringar och vistelser i häkte med mera. 
Samtliga vill emellertid lämna sin kriminella livsstil bakom sig och sedan det beslutet har det 
gått alltifrån några månader till något år.  

Behandlingsinsatsen  

Tid att tänka 
Av intervjumaterialet framgår att ungdomarna överlag är kritiska till behandlingsinnehållet. 
Baserat på ungdomarnas svar verkar det som att institutionsplaceringen har saknat 
genomtänkta och uttalade behandlingskomponenter. Det är därför tveksamt om det är själva 
innehållet i behandlingsinsatsen som har bidragit till att ungdomarna har lämnat sin kriminella 
livsstil bakom sig, eller om andra faktorer varit avgörande. Institutionsplaceringen anses med 
denna utgångspunkt, främst ha tjänat som en förvaringsplats.  
 

Behandlingen var löjlig, det fanns ingen vård. ♦ Jag fick ingen vård, men det är ingen 
vård. Bara förvaring. Stoppa in dej där, vara tio månader, sen hej då. ♦ Det där stället 
var mer som förvaring.  

 
Respondenternas negativa uppfattning om behandlingsinnehållet talar emot den idag gängse 
uppfattning om att ett positivt behandlingsresultat generellt utgår ifrån att institutionen 
tillämpar en strukturerad behandlingsidé grundad på väsentliga teorier och 
behandlingsprinciper (Andreassen 2003). Vidare är responsivitetsprincipen en central 
utgångspunkt. En framgångsrik behandling ska vara anpassad efter varje individs 
förutsättningar och behov (Andreassen 2003:191, Berglund m.fl. 200:137) för att främja en 
långsiktig förändring. En institutionsplacering utan vård, som inte syftar till att upprätthålla en 
positiv beteendeförändring, anser Andreassen (2003:134f) vara meningslös. Även om 
ungdomarna i den här studien till synes menar att behandlingen främst varit en förvaring, så 
finns det emellertid nyanseringar i deras skildringar av institutionsvistelsen. Att de placerades 
på institution uppfattar de inte enbart som negativt. Insatsen har, för flera ungdomar, inneburit 
en tid att tänka och de uppger själva frihetsberövandet som något som fått dem att reflektera 
över sin situation. Många insåg exempelvis vilka som var deras viktiga vänner och vad de 
förlorade genom frihetsberövandet. Att ungdomarna blev placerade på institution har 
samtidigt inneburit att de skiljts från en destruktiv miljö/livsstil, vilket är en aspekt av 
väsentlig betydelse i lämnandet av den kriminella livsstilen. Detta kan ses som en del av syftet 
med en institutionsplacering och därmed ingå som en behandlingskomponent.  
 

Det är inte institutionen själv som har gjort det men jag har haft tid att tänka. ♦ Det är 
fel. Det var det enda jag insåg. Det var av mej själv, att jag var inlåst. Inte att dom 
övertalade mej. Det var just det att familj, vänner och friheten togs ifrån mej, det var 
det som fick mej att inse att det var fel, att det inte är värt det. Men det var inte själva 
vården som gjorde det, för det finns ingen vård.  
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Citatet speglar en ungdom som började tänka igenom sin situation under sin vistelse på 
institutionen. Dock finns det exempel på ungdomar som började reflektera över sitt liv först 
efter det att de blivit utskrivna: 
  

När jag var där inne så brydde jag mej inte, jag var helt i min egen värld. När jag kom 
ut började jag tänka mer. Man hade missat ett helt år. Det kändes som om man levde i 
koma ett helt år. Jag tänkte att jag inte ville missa mer.  

 
Att inte alla ungdomar började reflektera över sin situation under själva vistelsen, speglar att 
de behöver olika lång tid på sig för att bli mottagliga för en behandlingsinsats och starta en 
förändringsprocess. Det kan delvis förklara varför många ungdomar upplevde att de inte fick 
någon vård på institutionen: en del av dem var helt enkelt inte redo för det. Dessa resultat 
visar på vikten av att varje behandlingsinsats är individuellt anpassad (Andreassen 2003:191, 
Berglund m.fl. 200:137) såtillvida att den är anpassad till den nivå av färdighet för behandling 
som ungdomen befinner sig på. Vidare är fortsatta insatser i form av eftervård av stor vikt, då 
ungdomarna efter utskrivning inte kan anses vara färdigbehandlade. Forskningsresultat visar 
att eftervård är avgörande för hur utvecklingen förlöper efter utskrivning (Andreassen 
(2003:333). Speciellt viktigt torde det vara om situationen är sådan som en ungdom beskriver 
den: ”egentligen börjar straffet när man kommer ut i samhället”. Citatet speglar att den 
situation ungdomarna många gånger möter efter en utskrivning inte är enkel. De ungdomar 
som varit placerade svarar dock entydigt att någon eftervård inte har funnits, men flera anser 
att sådan skulle behövas.  
 

Det var tack och hej. Det finns ingen eftervård på LSU. ♦ Jag fick ingen eftervård. 
LSU är inte tvungna att följa upp med något. För mej hade det inte funkat med 
eftervård men det borde finnas.  

 
Även om ett behov av eftervård poängteras i det sista citatet, uppges att det inte hade varit 
effektivt i det egna fallet. En aspekt är att ungdomen i det här fallet inte var redo för eftervård. 
En ungdom som inte är redo för eftervård, kanske inte heller kan se de eventuella möjligheter 
som finns till sådan. I det här fallet förefaller det som om ungdomen inte förstått innebörden 
av eftervård. Eftervården måste anpassas individuellt så att den upplevs som meningsfull. En 
förutsättning för detta är att information ges om både vården och eftervården (se bland andra 
Melin & Näsholm 1998:92).  
 
Med tanke på vad den forskning som presenterats säger och det budskap som ungdomarna 
förmedlar är det, ur såväl ekonomisk som etisk synvinkel, anmärkningsvärt att någon vård 
eller eftervård inte tycks finnas. Det kan tyckas att detta endast är ungdomarnas subjektiva 
uppfattning, men budskapet är likväl viktigt eftersom det är ungdomarnas subjektiva sanning 
som ger faktiska konsekvenser för deras handlande (Levin 1998:121). Om situationen är som 
ungdomarna presenterar den är det inte förvånande att återfallsfrekvensen efter återgång är 
hög (se bland andra Andreassen 2003:11, Krantz & Lindsten 2005:57, Brottförebyggande 
rådet 2006:253f). Kanske hade ungdomarna kunnat bli redo för förändring tidigare om 
institutionsbehandlingen hade sett annorlunda ut, exempelvis om den varit mer fokuserad på 
anpassning till samhället utanför institutionen eftersom många ungdomar ger uttryck för 
svårigheter att förändra sitt beteende och anpassa sig till samhället. Med en sådan behandling 
hade de tidigare kunnat se alternativ till den kriminella livsstilen.  

Delaktighet 
Det är svårt att avgöra graden av delaktighet som ungdomarna har haft i 
institutionsbehandlingen. Ingen av de som varit placerade tycker att de har haft mycket att 
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säga till om på institutionen. Alla uppger att de inte heller ville och att personer som är 
placerade inte bör vara mer delaktiga. 

 
Det var bra som det var. ♦ Man blir dömd till vård egentligen, man ska inte få 
bestämma så mycket. ♦  Nej, jag ville inte bestämma mer. Då hade jag fått för mycket 
frihet och saknat ut.  

 
Att ungdomarna uppger att de inte ville vara mer delaktiga är något som inte tidigare nämnts i 
den forskning som presenterats i denna studie. En diskussion kan föras kring anledningarna 
till att ungdomarna har uppgett detta. Beror det på att det är enklare att låta någon annan styra 
livet då det många gånger kan vara svårt att ta tag i sitt eget liv, på att ungdomarna inte har 
förstått meningen med delaktighet, eller beror det snarare på attityden gentemot placeringen? 
Återigen är information om vården viktig. För att en ungdom bättre ska förstå innebörden av 
att vara delaktig, krävs information om vården på ett sätt som ungdomen förstår.  
 
Det förekommer dock fall där ungdomarnas berättelser tyder på att de varit delaktiga till en 
viss del. En ungdom uppger att han fick hjälp med att ”ordna sådana saker som han ville 
fixa”.  En annan ungdom berättar att vid slutet av vistelsen, då han kommit till den öppna 
avdelningen, fick han vara med och planera sin vistelse lite mer. Han fick bland annat planera 
hemresan tillsammans med socialtjänsten. ”Men att jag skulle planera själv, det var det inget 
snack om saken. Det var nej bara”. En av ungdomarna som blivit dömd till samhällstjänst, 
uppger att han fick vara med och påverka valet av arbetsplats och att han ser detta som 
positivt då han inte trodde att något sådant gick. Om det faktum att ungdomarna till viss del 
har fått vara delaktiga bidragit till att öka deras motivation till förändring framgår ej, men en 
upplevelse av delaktighet kan, enligt forskning, göra att behandlingsinsatsen framstår som 
meningsfull, vilket främjar motivation (Antonovsky 1987:16ff, Hwang m.fl. 2005:360f, 
Claezon 2004:42ff).  

En omtyckt personal  
Ungdomarna har delade uppfattningar om personalen. De menar att det finns de som är bra 
och de som är mindre bra. Flera ungdomar uppger dock att det fanns en i personalen de hyste 
större tycke för än de andra, vilket är en faktor i anslutning till behandlingsinsatsen som kan 
ha spelat roll för lämnandet av den kriminella livsstilen. Vad som poängteras av ungdomarna 
är att den omtyckta personen bedömde dem på ett rättvist sätt och accepterade dem som de 
var och inte efter de handlingar de begått. Forskningsresultat styrker att en accepterande 
vuxen kan öka ungdomarnas självkänsla och förmåga att styra sitt liv (Cederblad 2004:115ff). 
En ungdom beskriver en i personalen som en mycket bra människa men han säger också att 
det är mycket svårt att hitta en sådan människa på en institution. Vad som kännetecknar en 
”bra” människa, tycks vara bland annat respektfullhet och ärlighet.  
 

Han var rättvis, han såg oss inte efter det vi gjort. Dom andra bedömer oss efter dom 
handlingar vi gjort. Han var ärlig och rakt på sak. Han var skön och visade respekt 
och jag visade respekt tillbaka. Man pratar ju med honom. Men dom andra brydde sig 
ingenting. Personalen där var inte intresserade av oss, dom ville bara köra sina skift 
och gå.   
 

I följande citat uppger ungdomen att han fortfarande tänker på vad en i personalen sa. Denna 
person kan, i och med att ungdomen uppger att han numera tänker på konsekvenserna av sitt 
handlande, tolkas ha hjälpt honom att utveckla nya strategier för att hantera olika situationer. I 
det här fallet förefaller det som att personen blivit till en vuxen förebild där normer och 
värderingar förmedlas (Claezon 1996:35f, 194).  
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Min kontaktperson fick mej att öppna ögonen, han sa bra grejer och jag tänker 
fortfarande på vad han sa och så fort någon gör mej arg så brukar jag alltid tänka på 
konsekvenser, förut gjorde jag inte det. // Även när jag förflyttades till en annan 
anstalt så ringde han och frågade hur jag mådde.  

 
Det som många gånger kännetecknat den omtyckta personalen är vidare att de har en 
bakgrund som liknar ungdomarnas:  
 

Man kan inte lita på någon i den här världen. Ok, man kan komma överens med en 
del. Dom var bra, dom var som oss. Dom med utbildning har inte sett något. Dom 
som sett och upplevt saker är mycket bättre. ♦ Man märkte att han inte var någon 
vanlig person, att han gått igenom samma som mej. Och så märkte man det på hans 
snack. Han kunde alla slangord. Och så brukade han prata kriminalitet med oss. Vad 
han gjort och hit och dit. Då lyssnade jag mycket mer när han snackade.// Folk har 
gått och läst på, dom har studerat, men vad fan vet dom om mina problem? För dom 
är jag bara en brottsling. Man lyssnar aldrig på poliser eller såna personal, bara på 
folk som haft det tungt bakom sig.  

 
Det tycks finnas ett samband mellan en omtyckt och stödjande personal och en gynnsam 
utveckling. Detta är viktigt att poängtera och förhållandet styrks av den forskning som visar 
att relationen mellan behandlare och klient har en stor betydelse för behandlingsresultatet 
(Melin & Näsholm 1998:148f). Kanske kan den personal som ”är som ungdomarna” hjälpa 
till att motivera dem till förändring eftersom en person med liknande bakgrund, dvs. en sådan 
som har gett upp sin kriminella livsstil, kan fungera som ett identifieringsobjekt. Detta stöds 
av forskning som visar att identiteten stärks när personer med liknande historia samlas runt en 
gemensam erfarenhet (Lindstein 2001:85).  

K.AM.P 
Flera ungdomar uppger, som tidigare nämnts, en brist på eftervård från institutionen. Samtliga 
har däremot varit i kontakt med organisationen K.A.M.P. Sättet ungdomarna kom i 
förbindelse med föreningen varierar. En del blev kontaktade av organisationen då de var 
placerade, andra tog själva kontakt.   
 
De ungdomar som har haft samhällstjänst uppger att kontaktpersonerna på K.A.M.P har haft 
betydelse genom att de därigenom sluppit institutionsplacering. Vad gäller de ungdomar som 
varit placerade på institution förefaller det som om kontaktpersonerna på K.A.M.P har hjälpt 
dem mer än vad vården på institutionen gjort. Samtliga uppger att dessa personer har varit 
betydelsefulla för dem, på så vis att de stöttat dem i att förändra sin livsstil och hjälpt dem att 
kunna hantera det nya vardagslivet.  
 

Dom har hjälpt mej med den svåraste biten. Dom har fått mej att inse att det inte är så 
svårt som man tror. // Att inte ge upp. // Dom hängde med mej till 
arbetsförmedlingen, kronofogdemyndigheten, allt det här praktiska som man inte 
orkar göra. // Man kan ringa dom när som helst, både på fritiden och så. ♦ X 
(kontaktperson på K.A.M.P) har ringt mej när morsan sagt att jag mått dåligt och jag 
har aldrig vart den personen som sagt till någon att jag mår dåligt, men X har märkt 
det och frågat hur jag mår. När det har varit kris i ekonomin har X hjälpt mej för att 
jag inte skulle behöva göra ett rån eller nått för att få pengar. Visat att X tror på mej. 
Redan när jag satt inne bestämde X sig för att hjälpa mej och var den första som 
sträckte sin hand.  
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Alla ungdomar uppger att de har blivit erbjudna jobb eller annan sysselsättning genom 
kontaktpersonerna på K.A.M.P, vilket många menar har varit av stor betydelse. Att 
ungdomarna fått en sysselsättning, tycks ha hjälpt dem att hantera skillnaden mellan den 
strukturerade tillvaron på exempelvis en institution och den ostrukturerade tillvaron i livet 
utanför. Följande citat speglar vikten av att ha något att komma tillbaka till efter utskrivning. 
Citatet speglar vidare, i likhet med aktuell forskning, att en riskfaktor är att många ungdomar 
får återvända till samma miljö som de lämnade (Andreassen 2003:320). 
 

En del kanske inte har något att komma tillbaka till överhuvudtaget. Men vissa 
kommer tillbaka på ett bra sätt, men det är svårt. Men jag har haft tur. Jag fick jobba 
på K.A.M.P. 
 

Genom olika övningar och rollspel på K.A.M.P har ungdomarna bland annat fått träna på 
konflikthantering och på att kunna ta kritik. En ungdom anger bättre självkänsla som en 
konsekvens av övningarna på K.A.M.P. En annan uppger att han har fått träna sig på saker 
som han har haft nytta av såväl i vardagslivet som när han söker jobb. Forskning betonar 
betydelsen av att den unge får träna på social kompetens och skaffa färdigheter som är 
värdefulla i det ”riktiga” livet (Andreassen, 2003:328f, Claezon 1996:88, Levin 1998:168). 
Att få lära sig vardagskunskaper stärker upplevelsen av delaktighet och meningsfullhet vilket 
i sin tur kan bidra till ökad motivation (Lindstein 2001:87). Dessa kunskaper ger även 
färdigheter att kunna hantera sin nya livsstil och de attityder som finns ute i samhället, vilka 
många gånger kan vara negativa.  
 
De flesta ungdomar anser således att kontaktpersonerna på K.A.M.P har varit viktiga för dem, 
både gällande rent praktiska saker och mentalt stöd. Vad gäller det mentala stödet säger en 
ungdom att kontaktpersonerna har varit betydelsefulla eftersom de fått honom att inse att en 
förändring inte är omöjlig, utan att han kan klara det. Enligt Melin & Näsholm (1998:181) är 
allt förändringsarbete beroende av omgivningens stöd och positiva inställning, varför 
K.A.M.P på så vis kan ha spelat en viktig roll i ungdomens arbete med att lämna den 
kriminella livsstilen bakom sig. Kontaktpersonerna har genom sitt stöd förmedlat en hoppfull 
framtidstro, vilket har betydelse för en gynnsam utveckling (Cederblad 2004.115ff). Att 
kontaktpersonerna är betydelsefulla för ungdomarnas motivation till att lämna en kriminell 
livsstil stöds av forskning som säger att positiva förväntningar på en individ och tilltro till 
dennes förmåga i sig är motivationsskapande och kan fungera som självuppfyllande profetior 
(Melin & Näsholm 1998:159).  
 
Flera ungdomar uppger att de litar på kontaktpersonerna på K.A.M.P. Anledningen till detta 
anger en ungdom genom att säga att ”de har hållit vad de lovat. De har inte bara snackat en 
massa skit. De har stöttat mej och så där. De har bara pushat och pushat.” En annan ungdom 
säger:  
 

Det är en helt annan sak mellan X (kontaktperson på K.A.M.P) och mej än med en 
socialsekreterare. Man litar på dom på ett helt annat sätt. Man lyssnar på dom. // X 
bryr sig och lyssnar på en väldigt mycket.  

 
Att ungdomarna litar på kontaktpersonerna är en förutsättning för att de ska kunna tro på och 
ta till sig det som dessa förmedlar, dvs. internalisera den tro på ungdomens förmåga som 
kontaktpersonerna har. Vidare skapar tillit en trygghet, vilket är en förutsättning för att kunna 
känna motivation till att sträva efter högre mål som innebär personlig utveckling (Hwang m.fl. 
2005:107, Melin & Näsholm 1998:148f).  
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Personlig förändring 
Alla ungdomar säger att de har förändrats som person och att de tänker annorlunda i och med 
domen. Några säger att de mognat, både fysiskt och mentalt. En del uppger även att de har fått 
bättre självförtroende.  Andreassen (2003:184) skriver att en faktor som kan öka ungdomens 
motivation till förändring är att denne, under vårdtiden, får hjälp med att arbeta med sig själv 
och med att förändra sitt sätt att tänka. Ungdomarna uppger dock att förändringen inte är ett 
resultat av faktorer i anslutning till själva behandlingsinsatsen utan snarare beror på att de har 
haft tid till eftertanke och påverkats av frihetsberövandet. Andra orsaker som nämns till ett 
förändrat tankesätt är övningar på K.A.M.P eller egen insikt genom exempelvis samvetskval 
gentemot familjen.  

 
Jag har förändrats mycket. Har vuxit som person och tänker inte som förr. Är 
smartare nu. // Mitt tänkarbeteende förändrades. // Innan tänkte jag bara på pengar 
och hade inte tid för annat. Nu tänker jag på frihet, familj, vänner och jobb. Att ha ett 
liv. Det är det som är det viktiga och jag inser det nu. 

 
De två följande citaten speglar att flera ungdomar lärt sig att pengar inte är allt och att det 
många gånger kan kännas bättre att tjäna sina pengar på ett ärligt sätt:  

 
Det känns bättre att jag sliter för mina pengar, att jag svettas för dom. ♦ Det man har 
jobbat ihop är svårt att slösa. 

 
Det framkom inte under intervjuerna om ungdomarna på institutionen deltagit i några 
specifika program som främjat deras förståelse för pengar men tankesättet har likväl ändrats.  
Ett annat förändrat tankesätt förmedlar ungdomarna då de säger att de har börjat tänka mer på 
konsekvenserna av sina handlingar. Forskning pekar på att effektiva inslag i en 
institutionsbehandling innehåller en del där ungdomen vid behov får lära sig just detta 
(Andreassen 2003:184, Farrington 1996:19). Vare sig ungdomarnas förändrade tankesätt vad 
gäller konsekvenser har varit en medveten del i den behandlingsinsats de fått eller har andra 
förklaringar, kan det tolkas ha varit en viktig del i lämnandet av en kriminell livsstil, bland 
annat genom att de nu försöker att undvika konflikter och bråk.  

 
Innan, om det skulle bli något tjafs eller om det skulle bli något bråk, så hoppade jag 
in direkt förstår du. Nu tar jag avstånd från det. Jag kunde söka mej till problem. Nu 
är det inte så. ♦ Jag tänker mer på konsekvenser. Man kan inte bara gå och slå någon 
utan då kanske det blir så eller så. // Placeringen gjorde att jag började tänka mer på 
detta. ♦ Jag pratade inte förr. Antingen var det bråka inte eller slå ut hans skalle. För 
det mesta brukade jag slå. // Sen efter så tänker man att jag har gjort fel. Man agerar 
och sen tänker man. // Jag brukar alltid få en bild. Om jag åker in i arresten och så, 
kommer domaren att ge mej en till (påföljd). 

Förändrad relation till sina föräldrar 
Flera av ungdomarna berättar att relationen till deras föräldrar har förändrats i och med 
institutionsplaceringen och att föräldrarna har haft en stor betydelse för dem. En orsak som 
uppges till en förändrad relation är att ungdomarna själva har hittat andra sätt att vara och 
förhålla sig, vilket påverkar föräldrarnas förhållningssätt gentemot ungdomarna. En ungdom 
belyser detta när han berättar att hans föräldrar ser och bemöter honom på ett annat sätt nu än 
innan och att de kan lita mer på honom. De ser honom som en allvarligare person och låter 
honom få mer ansvar. Han säger vidare:  
 

Förut när man sa att man skulle ut kanske man kom hem en annan dag. Nu vet dom 
att när dom ger mej pengar så går det till mat och inte till andra grejer. 
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Flera ungdomar säger att de respekterar och lyssnar mer på sina föräldrar nu än förut. Några 
uppger att deras föräldrar har blivit mer medvetna om vad ungdomarna gör och vilka de 
träffar. De berättar att detta har möjliggjorts i och med att de nu kommunicerar med sina 
föräldrar i större utsträckning. Värdet av kommunikation med sina föräldrar har betonats av 
Andreassen (2003:323). En mycket vikig faktor för att en beteendeförändring ska kunna 
upprätthållas även efter utskrivning är att behandlingsinsatser riktas mot den unges hemmiljö 
och familj. Om inte ungdomens miljö och relationerna till viktiga vuxna förbättras får den 
unge återvända till i princip samma miljö som denne lämnade (Andreassen 2003:315, 319f, 
Levin 1998:137, 307) vilket kan vara förödande. En ungdom berättar att institutionen 
uppmuntrade besök av föräldrarna och även erbjöd sig att betala resan, vilket är det enda som 
framkommit om att institutionen medvetet verkat för att underlätta för ungdomarna att knyta 
an till sin normala miljö. Ingen av ungdomarna menar att deras familj involverades i 
behandlingen. Dock uppger alla att familjen, under vistelsen, funnits där för dem och besökt 
dem när detta varit möjligt. En av de viktigaste faktorerna för att en beteendeförändring ska 
kunna bibehållas, stöd från familjen, har alltså enligt de flesta ungdomar funnits trots en 
upplevd brist på familjeinriktade behandlingsinsatser från institutionens sida.  

Motivation till förändring 
För att en beteendeförändring ska kunna upprätthållas över tid krävs att en intern motivation 
väcks hos ungdomen (Di Clemente 1999:209ff). Ungdomarna har i sina berättelser inte använt 
ordet motivation utan har istället benämnt drivkraften som ”vilja”. I och med att viljan anges 
vara något som kommer inifrån dem själva och anses vara ett villkor för förändring, tolkas 
denna vara lika med ungdomarnas interna motivation. Enligt denna tolkning är det viljan som 
driver dem till att över tid lyckas hålla sig borta från kriminella aktiviteter.  

 
Har man vilja så funkar det. Har du inte viljan kommer du ingenstans. // Efter att jag 
fått viljan, jag börjar förändra mej. Då kommer allt som små pusselbitar. Det kom 
bara så. Det var viljan som startade det. ♦ Det finns två vägar och man står alltid vid 
ett vägskäl. Man kan byta när man vill, bara man vill det.  

Vändpunkter 
Vad som kan tolkas ha framkallat intern motivation/vilja hos ungdomarna är de specifika 
händelser som samtliga kan redogöra för och som har fått dem att bestämma sig för att lämna 
den kriminella livsstilen bakom sig. Sett ur det här perspektivet är vändpunkterna början på en 
förändringsprocess. Alla händelser är olika varandra men de har gemensamt att de berört 
ungdomarna på insidan, vilket enligt Di Clemente (1999:212) är en förutsättning för att en 
verklig förändring ska kunna komma till stånd. Det viktigaste är inte händelsen i sig utan hur 
den tolkas, upplevs och reageras på av varje enskild individ (Melin & Näsholm 1998:144ff). 
Detta belyser det komplexa i utvecklandet av intern motivation eftersom vad som krävs för att 
en person ska utveckla en sådan är individuellt. I två fall kom vändpunkten redan i häktet:   
 

När jag satt häktad. Det är inte värt det helt enkelt. Jag var där för min egen skull, 
inte för dom andra ungdomarnas skull. ♦ När jag satt i häktet. Fick inte ha kontakt 
med någon under den tiden jag satt där. Det är som psykisk tortyr. // Man vet inte vad 
man har förrän då.  

 
En ungdom tycks vid vändpunkten ha insett konsekvenserna av frihetsberövningen. Han 
redogör för två viktiga händelser under institutionsvistelsen: dels när det var begravning, dels 
när familjen kom på besök första gången. Vid båda dessa tillfällen insåg ungdomen att han 
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inte var fri att göra det han ville göra.  Den insikt som fått honom att definitivt bestämma sig 
tycks emellertid ha kommit efter institutionsvistelsens slut:  
 

Det började när det var begravning, då jag inte fick ta ett sista farväl. Han 
(personalen) kunde ha väntat bara fem minuter till. // Då började jag tänka. Sen när 
min familj kom på besök första gången. Det var inte själva hårdheten, stället, det var 
det att man inte kunde komma ut. Du var inlåst, punkt slut. Det var det som fick mej 
att börja tänka. // När jag kom ut, man vaknar, man jobbar, äter frukost, sitter med sin 
familj, träffar kompisar. Då blev det bara nej. Men det började när det var 
begravning.   

Ungdomen citerad nedan tycks vid sin vändpunkt uppmärksamma de positiva konsekvenserna 
med ett nytt beteende, vilket enligt forskning fungerar motiverande (Melin & Näsholm 
1998:83f, Farrington 1996:15). I det här fallet handlade det om de positiva konsekvenserna 
med att vara ärlig. När han sedan insåg att han hade en talang och därmed hade hittat ett 
alternativ till det gamla levernet, förefaller det som att han bestämde sig för ett förändrat 
levnadssätt. Att fortsätta med sin kriminella livsstil skulle bland annat ha inneburit att han inte 
kunde utnyttja de talanger han upptäckt hos sig själv (se även Melin & Näsholm 1998:185f):  
 

Det var väl efter ett snack med X (kontaktperson på K.A.M.P). Det var något jag 
erkände. // Det var första gången jag var ärlig, innan hade jag alltid haft ursäkter. Jag 
brukade aldrig erkänna att jag gjorde fel, det var det som var fel med mej. // Jag 
märkte att det kändes mycket lättare och skönare när man var ärlig. // Efter resan 
märkte jag att jag verkligen kunde komma långt på (mitt intresse) och så tänkte jag 
att det är lika bra att lägga av. 
 

En annan ungdom anger avskräckande exempel som anledning till att han bestämt sig för att 
lämna sin kriminella livsstil. Avskräckande exempel är något som även nämnts i forskning 
som en motiverande faktor (Levin 1998:253, Caldwell & Altschuler 2001:23). Ungdomen 
förefaller tänka på sin framtid och inse att en förändring är nödvändig:  
 

Jag har ju släktingar här också och en kusin, han fick tre år. Då tänkte jag en hel del 
på det också. Och så har jag massa kompisar som har åkt in, så det kändes som att 
förr eller senare är det min tur.  

 
Slutligen säger en ungdom att han på ett möte insåg att hur han än vände och vred på sin 
situation så krävde den en förändring. Ungdomen berättar att han vid detta tillfälle med en 
hårsmån undkom en institutionsplacering, vilket för honom tycks ha blivit en tankeställare. 
Hans drivkraft bottnade i en rädsla för att bli placerad, vilket även detta kan sägas ha fungerat 
som ett avskräckande exempel.  
 

Tänker på att man inte vill att det ska bli så där. Men det blir fel. Man vill inte att det 
ska bli fel. Men det är fel. Man inser inte det men när jag satt där borta (på ett möte 
med socialtjänsten) så bröt jag alltså ihop, jag var helt körd. Det var bara att byta 
spår.  

Avvägning 
Vad som har gjort att ungdomarna alls nått en vändpunkt som lett till intern motivation och 
som således också gjort att en beteendeförändring blivit möjlig, tycks vara den avvägning de 
gjort mellan för- och nackdelar med att fortsätta sitt beteende och med att genomföra 
förändringar (Melin och Näsholm 1998:83f). Samtliga ungdomar kan redogöra för såväl 
positiva som negativa konsekvenser med att lämna sin kriminella livsstil. Eftersom dessa 
speglar fördelarna och nackdelarna med att ha en kriminell livsföring, kan ungdomarna även 
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antas ha gjort en avvägning utifrån denna aspekt. Många ungdomar uppger risken för 
ytterligare påföljder som den viktigaste negativa konsekvensen med att fortsätta som förut. 
Att nackdelarna med ett kriminellt levnadssätt överväger fördelarna leder, enligt forskning, till 
en motivation till förändring (Levin 1998:253, Caldwell & Altschuler 2001:23). Det gäller, 
som en ungdom säger, att ”väga lite”. En fras som flera ungdomar använder för att redogöra 
för resultatet av en sådan avvägning är att begå brott ”inte är värt det”.  

 
För att det är inte värt det man gör. Det är inte värt. Det slutar ändå alltid 
liksom…man vet vart det slutar. Det slutar bakom lås. Lönar sig inte. ♦ Jag vet att 
förr eller senare åker man fast igen och då blir det inte ett år utan massor. Det är inte 
värt det.  

 
Samtliga ungdomar uppger frihet som en av de viktigaste positiva konsekvenser av att lämna 
den kriminella livsstilen. En ungdom säger att ”frihet är det viktigaste. Jag skiter i alla pengar 
i världen, jag vill ha frihet”. Frihet tycks vara viktigare än pengar, men flera nämner även 
pengars betydelse. De har dock funnit mer legitima vägar att införskaffa dessa, såsom arbete, 
vilket de uppger har haft mycket stor betydelse. Pengar kan anses höra till de grundläggande 
mänskliga behov som är nödvändiga för överlevnad. I det konsumtionssamhälle vi lever i kan 
pengar även inge en känsla av säkerhet och trygghet, vilket också är ett steg i behovshierarkin 
(Hwang m.fl. 2005:107). Detta resonemang kan förklara varför pengar fortfarande spelar en 
stor roll i ungdomarnas liv. Vidare anger en del av dem möjligheten till utbildning. En säger 
att ”livet är som bäst just nu” och syftar på att han har fått jobb och klarat det mesta i skolan. 
Det framgår emellertid i ungdomarnas berättelser att det inte bara är ekonomisk trygghet som 
är av betydelse utan även trygghet i livet generellt. Detta belyses i ett citat:  

 
Det känns bra, det känns tryggt att jobba så här. Det känns skönt. Man kan sova gott 
om nätterna och man går runt ute utan att tänka på att något ska hända. Man behöver 
inte ha två telefoner istället för en, man behöver inte snacka i koder av rädsla för att 
polisen ska avlyssna telefonen. // Att må bra är en gåva man har fått och en känsla 
man ska försöka hålla om. 
 

Ungdomarna berättar att förändringarna de genomgått även medfört att de har förlorat något 
(se även Melin & Näsholm 1998:83f, Farrington 1996:15), vilket kan ses som en nackdel med 
att lämna en kriminell livsstil. Flera ungdomar uppger pengar och vänner som givna förluster. 
Vad gäller graden av reflektion kring eventuella förluster syns dock vissa nyanseringar i 
ungdomarnas berättelser:  
 

Klart man förlorar alltid någonting. Har inte tänkt på det så mycket men viss tid med 
kompisar. Har inte alltid pengar i fickan. ♦ Det var nog vännerna. Men jag har inte 
förlorat några vänner. Jag trodde att vännerna skulle säga att jag förändrat på mej, 
blivit feg eller nått sånt.  
 

Slutligen uppger en ungdom att han inte hade ”något att förlora på en förändring men allt att 
vinna”. Detta tyder på att han anser att de positiva konsekvenserna med att lämna sin 
kriminella livsstil överväger nackdelarna. Forskningsresultat visar att en sådan insikt krävs för 
att en beteendeförändring ska kunna upprätthållas (Melin & Näsholm1998:83f, Farrington 
1996:15). Även de andra ungdomarna kan sägas ha insett att vinsterna med att lämna en 
kriminell livsstil är större än förlusterna, eftersom de lyckats förändra sin livssituation. En 
ungdom säger:  
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Jag har bestämt mej för att aldrig mer gå tillbaka. Men det är mycket man förlorar på 
att lägga av också. Men man vinner mer. // Varför lämna ett lyxliv när man mår bra, 
varför lämna ett lyxhus jämfört med ett kartonghus?  

Målsättningar 
Samtliga ungdomar har, efter att ha bestämt sig för en förändring, utformat mål som de strävar 
efter att uppnå. Målsättningarna kan tolkas fungera som en motiverande faktor till att fortsätta 
en icke kriminell livsstil. Arbete eller studier anges av flera ungdomar som sådana 
målsättningar, vilket speglas i det första citatet. Många uppger även körkort som ett mål, 
vilket framkommer i det andra citatet.   
 

Klart man vill ha familj och jobb och allt det där. // Gå den rätta vägen. // Få ett bra 
liv. // Och sen vad jag ska jobba med och sånt, det vet jag inte. // Jag har alltid velat 
ta studenten. Jag har massa släktingar som har gjort det. Det känns förnedrande och 
taskigt mot mina föräldrar om jag inte skulle klara det. Jag har ändå bott här och haft 
alla förutsättningar. Jag tycker att jag borde kunna gå ut.  
  
Jag hade satt upp vissa mål i livet. Jag märkte ju att jag inte kunde ta körkort på 
grund av vissa grejer. // Jag ville ha det här jävla körkortet. Kunde inte det. Började 
sätta upp mål. Märkte att jag inte kunde göra vissa saker på grund av att jag gjort 
annat.  

 
Flera forskare har visat att motivationen ökar när människor får sträva efter mål som de finner 
meningsfulla (Melin & Näsholm 1998:92f, Claezon 2004:42ff, Passer & Smith 2003:351, 
Antonovsky 1987:18). De mål som ungdomarna presenterar kan anses vara meningsfulla för 
dem. En anledning till detta är att det är de själva som har satt upp dem. Vidare rör det sig om 
realistiska mål som bidrar till deras eget välbefinnande och som kan leda till att, som en 
ungdom säger, ”få ett bra liv”. Ett par ungdomar säger uttryckligen att det som motiverat dem 
är tanken på sitt eget bästa. Ytterligare en ungdom säger:  
 

Det är klart man vill leva så bra liv som möjligt. Typ köpa en telefon eller nåt senare i 
livet…utan att någon säger till dej att registret hit och dit och att du har massa 
skulder. Sånt är ju viktigt.  

 
Flera av ungdomarna uppger tillvägagångssätt för hur de planerar att uppnå sina mål. En av 
ungdomarna illustrerar detta då han säger att han ska ”fortsätta som nu”. En ungdom säger att, 
för att uppnå sina mål, krävs det att han är stark. ”Det är svårt att förändra något som man 
gjort hela sitt liv men det är ändå nio miljoner människor som klarar det.” Att ungdomarna 
uppger tillvägagångssätt för hur de tänker uppnå sina mål kan tolkas som att de förväntar sig 
kunna klara dem. Alla ungdomar förmedlar därmed en tilltro till sin egen förmåga, vilket i sin 
tur påverkar graden av motivation (Melin & Näsholm 1998:84).  En ungdom visar denna 
tilltro tydligt då han säger: ”jag tror att jag kan uppnå det, annars hade jag aldrig gett mej in 
på det här spåret”. Ungdomarna förefaller således uppleva att de har tillräckliga resurser för 
att kunna hantera olika situationer, något som enligt Antonovsky (1987:16ff) bidrar till att 
vissa människor klarar svåra livssituationer bättre än andra.  

Friskfaktorer och motivation 
Den förändring som ungdomarna genomgått tycks vara beroende av både externa och interna 
friskfaktorer. Detta har stöd i den forskning som säger att god utveckling beror på en 
kombination av interna och externa friskfaktorer (Andreassen 2003:247, Lundgren & Persson 
2003:19). Det är problematiskt att skilja friskfaktorerna åt, då de i hög grad samverkar med 
varandra. Ungdomarna presenterar en rad externa friskfaktorer som på något sätt bidragit till 
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utvecklandet av interna friskfaktorer. En ungdom uppger exempelvis att kontaktpersonen på 
K.A.M.P uppmuntrat honom och fått honom att inse att en förändring är möjlig. Samma 
ungdom säger att han aldrig ens skulle ha försökt ändra sig om han inte trodde att han skulle 
klara det. Den tro han hyser inför sin egen förmåga, kan tolkas bero delvis på att 
kontaktpersonens tillförsikt har internaliserats. Forskning stöder detta, då tilltro kan skapas 
genom att en person bemöts med respekt, empati och positiva resultatförväntningar (Melin & 
Näsholm 1998:84, 159, 181).  
 
Det är således svårt att urskilja om det främst är externa eller interna friskfaktorer som varit 
avgörande för återhämtningsprocessen. Dock förefaller det vara så att externa friskfaktorer, så 
som familjen, kan fungera som extern motivation. De externa frisk- och motivationsfaktorerna 
samverkar med de interna friskfaktorerna, där exempelvis en tro på sin egen förmåga, gör att 
ungdomen blir mer motiverad till att prova på nya saker. En tolkning är att de här faktorerna 
tillsammans driver ungdomen till en vändpunkt, där en process mot utvecklande av intern 
motivation startar. Ungdomarna kallar den interna motivationen för vilja.  
 
Nedan följer en presentation av de externa och interna friskfaktorer som ungdomarna uppgett 
vara viktiga för dem.   

Familjen 
”Vad hade man gjort utan sin familj?” De allra flesta ungdomar uppger familjen, speciellt 
föräldrarna, som den viktigaste faktorn som har hjälpt dem att komma dit de är idag. 
Forskning pekar på att familjen kan fungera som en extern friskfaktor (Andreassen 2003:323). 
Att föräldrarna spelar en viktig roll i ungdomens förändringsprocess speglas då samtliga 
ungdomar uppger föräldrarna som något som motiverat dem till att uppnå de mål de har och 
till att vilja lämna sin kriminella livsstil (se även Breda & Heflinger 2004:252, 263). 
Föräldrarna kan, som framgår av de två följande citaten, fungera motiverande både som 
positiv rollmodell vilken bland annat kan ge ungdomen förmaningar och som negativ 
rollmodell vilken kan fungera som avskräckande exempel. Föräldrarna förefaller således, 
förutom att fungera som en extern friskfaktor, även fungera som extern motivation. Denna har 
på sikt internaliserats i ungdomen och blivit till intern motivation. Resonemanget stöds av 
forskning som säger att föräldrar har en viktig möjlighet att påverka sitt barns förmåga att 
utveckla en motivation till att sträva efter att lyckas (Passer & Smith 2003:350). Samma 
funktion kan även andra familjemedlemmar tänkas ha. Citatet från ungdomen nedan är även 
ett exempel på en situation där en vuxens tankar och attityder, i det här fallet faderns, har 
anammats av ungdomen. På detta sätt har fadern fungerat inte bara som ett yttre socialt 
nätverk utan också som ett inre (Claezon 1996:91f, Lundgren & Persson 2003:20). 
 

Jag har haft min farsa, jag har tagit mycket av honom. // Mycket som också ligger 
bakom att jag ens började försöka lägga av, det är min farsa. Han har alltid sagt att 
det kommer hända så här och så här, jag har skitit i det, men sen har det hänt. Sen har 
han sagt det ska hända så och så igen, han har haft rätt. Han har haft rätt typ varenda 
gång.  

 
I följande citat har fadern fungerat motiverande i det avseendet att ungdomen inte vill bli som 
honom.  

 
Jag har haft en ganska dålig uppväxt, min pappa har inte varit en bra förebild, han har 
vart en slags gangster i X-land och jag har alltid tänkt att jag ska aldrig bli som han. 
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I nästkommande citat redogör en annan ungdom för föräldrarna som den viktigaste 
bidragande faktorn till att han har kunnat lämna sin kriminella livsstil. Han berättar om en 
moder som, oavsett vad han gjort, alltid funnits kvar. Hon tycks ha skapat trygghet och 
bidragit till hans motivation till att lämna den kriminella livsstilen (Hwang m.fl. 2005:107).   
 

Mina föräldrar är den viktigaste anledningen till att jag har förändrats. Kanske inte så 
kul att veta att man har en son som inte sköter sig så bra. Det är ju för min skull men 
dom är också viktiga för mej. // Jag har sett mina föräldrar och deras sämsta sidor och 
det är inget man vill se igen. När dom har haft det som värst. Då vill man inte svika 
dom igen. // Mamma är bäst helt enkelt. Oavsett vad jag gjort eller sagt har hon alltid 
varit kvar. 
 

Familjen kan också fungera motiverande i det avseendet att ungdomarna inte vill göra dem 
besvikna. En ungdom säger att han ”hellre tar stryk än att slå tillbaka och åka in och såra 
familjen”. Många ungdomar uppger att kriminalitet och droger är smutsigt och innebär en 
skam för familjen. En ungdom säger att han vill vara en bra förebild för andra, speciellt för sin 
bror. Genom att vara en god förebild kan ungdomen tolkas uppnå en känsla av erkännande, 
vilket är ett av stegen i Maslows behovstrappa (Hwang m.fl. 2005:107).  
 
En huvudsaklig anledning till att familjen har varit så pass betydelsefull, kan vara att de har 
accepterat ungdomarna som de är. En ungdom säger att inte bara hans mamma, utan också 
hans syskon har hjälpt honom, eftersom ”de ser inte mej som kriminell och har aldrig gjort 
det”. Att bli accepterad som man är kan öka självkänslan och förmågan att styra sitt liv 
(Cederblad 2004:115ff).  

Andra ungdomar och flickvänner 
Påverkan från andra ungdomar influerar förutsättningarna för att en gynnsam utveckling ska 
kunna komma till stånd och upprätthållas. Att ha kamrater som respekterar deras beslut att 
lämna den kriminella livsstilen anger ungdomarna som en viktig faktor som hjälpt dem att 
komma dit de är idag. Alla ungdomar svarar nekande på frågan om de under vistelsen har fått 
någon kontakt med andra ungdomar förutom dem de träffat på institutionen. Detta är inte i 
linje med den forskning som säger att kontakt med prosociala ungdomar är något de bör få 
under vistelsen för att neutralisera effekten av avvikande kamrater (Andreassen 2003:321, 
Farrington 1996:21f). Forskning visar att relationen med prosociala vänner tycks vara en av 
de viktigaste faktorerna när det gäller att sluta begå brott. De ungdomar i studier som upphört 
med brott hade relationer både i och utanför den kriminella kretsen (Claezon 1996.122). Detta 
har även flera ungdomar i den här studien. En ungdom illustrerar detta i ett citat. Han belyser 
också varför dessa vänner är betydelsefulla och anger tryggheten som en viktig aspekt.  
 

Samtidigt som jag begick kriminella handlingar så umgicks jag med dom som inte 
var kriminella heller. Så nu umgås jag med dom som inte är kriminella. Man märker 
att man kan lita på dom mer. Det är det som är saken. Om man säger till någon som 
är kriminell att vi ska träffas så kan det hända att dom går och röker en joint och så 
glömmer dom det. Eller så lämnar dom en i sticket när som helst.// När jag slutade 
vara med dom kändes det bra. Jag har ju andra trevliga kompisar också. // Det känns 
mer tryggt att vara med sådana som inte begått kriminella handlingar.  

 
En vän som inte ”glömmer” eller ”lämnar en i sticket” kan med stöd av Maslows 
behovshierarki fungera motiverande då en sådan kan hjälpa till att fylla behoven av säkerhet, 
trygghet och en känsla av att vara älskad (Hwang 2005:107). Detta kan vara en anledning till 
att ungdomen uppger att det kändes bra när han slutade umgås med de vänner som begick 
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kriminella handlingar. Sådana vänner hjälper honom uppenbarligen inte att nå de olika stegen 
i behovstrappan.  
 
Någonting i det sociala samspelet som ett par ungdomar slutligen uppger vara av betydelse är 
en flickvän. Det kan tolkas som att en flickvän kan fylla samma funktion som en annan 
stödjande vuxen eller som en prosocial ungdom.  
 

En flickvän är faktiskt viktig. Är man kär i en tjej är det lättare att komma ifrån allt. // 
Jag hade en tjej som var envis och som aldrig gav upp och det hjälpte mej mycket. 
Hon ville inte att jag skulle gå runt med vissa kompisar. // Till slut så vann hon. ♦ 
Kan lita på henne. Det är det bästa tycker jag, det viktiga. // Det räcker ju bara med 
att hon finns där. Det stärker ju en själv.  

Alternativ till kriminella aktiviteter 
Flera ungdomar menar att mycket av den tid som tidigare fylldes av kriminella aktiviteter nu 
är tom. Det bidrar enligt en ungdom till tristess. Många av ungdomarna uppger att det är svårt 
att fylla ut all den tomma tiden, men enligt studier är det viktigt att denna tid struktureras och 
fylls med mening (Melin & Näsholm 1998:185f, Levin 1998:118). Det är inte primärt 
behandling som behövs utan ett konkret livsalternativ (Levin 1998:118). Ett konkret 
livsalternativ som ungdomarna uppger kan vara arbete och de flesta ungdomarna säger att de 
har ett jobb. Vikten av att ha ett arbete framhävs även av Melin & Näsholm (1998:57), vilka 
menar att detta utgör en struktur i tillvaron som för många människor bildar en grund till 
självkänsla och identitet. Varför många ungdomar uppger arbete som viktigt, kan med stöd av 
detta tolkas bero på att de där känner att de finner stabilitet och en annan identitet än den som 
kriminell. En ungdom säger att han nu när han arbetar märker att andra människor litar på 
honom: ”de tror på mej, det är något nytt”. Vidare säger han att detta påverkar honom mycket 
genom att ”man känner sig mer som en människa, som en i samhället”. En annan positiv 
aspekt med arbete anger ungdomarna vara lönen: 
 

Jag jobbar och får en lön som jag kan leva på. Behöver inte göra brott. // Annars om 
jag inte fått jobb hade jag nog sålt knark. 

 
Förutom jobb kan även engagemang i andra aktiviteter fungera som en friskfaktor (Lundgren 
& Persson 2003:19, Cederblad 2004:116f, 211). En ungdom betonar betydelsen av att hålla på 
med något man är intresserad av. Han menar att ”hittar man något som man tycker om så kan 
man byta riktning snabbt”. Ett annat engagemang kan handla om religion (Cederblad 
2004:115ff, Caldwell & Altschuler 2001:25). De flesta av ungdomarna uppger inte att de 
aktivt engagerat sig i religiösa aktiviteter, utan att religion snarare fungerat som något de har 
funnit styrka i genom den egna tron. I och med att kriminalitet går emot vad ungdomarnas 
religiösa tro säger, kan det tolkas som att ungdomarna i sin religion finner skäl till att lämna 
sin kriminella livsstil.  
 

Gud hjälper ju en faktiskt hur mycket som helst. // Den (religionen) är skitviktig 
faktiskt. Allt som har med brott att göra, det är ju olagligt. Så det är ju respekten för 
sin religion, man vill ju inte hamna i helvetet. // För man vet ju att Gud alltid håller 
koll på en och förlåter en för vad man gör. Inte alltid förlåter en, om man fortsätter att 
göra samma sak hela tiden. ♦ Gud kommer att straffa mej. Det vet jag att han 
kommer att göra, men jag tar mitt straff. Gud har alltid störst betydelse.  
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En tro på sin egen förmåga 
Alla ungdomar i denna studie förmedlar en tro på den egna förmågan att uppnå mål, något 
som kan tolkas som en faktor som hjälpt dem att komma dit de är idag. Detta belyses i citatet 
nedan. Även de ungdomar i Claezons (1996:114) studier som klarat sig bäst förmedlar en 
positiv tilltro till sin egen förmåga, vilket har visat sig öka motivationen (Melin & Näsholm 
1998:84).  
 

Om jag vill göra något så tänker jag inte att jag kan inte, utan tror på mej själv.  
 

Två av ungdomarna anger specifikt sig själva som viktiga personer i förändringsprocessen. En 
av dem säger att ”ingen har hjälpt mej, bara jag själv”. Det kan tolkas som att han förklarar 
sin personliga förändring med interna faktorer, något som enligt forskning innebär en större 
chans att få till stånd en varaktig beteendeförändring (Berglund m.fl. 2003:138). Flera 
ungdomar uppger att de har ett bra självförtroende, vilket innefattar en tro på sin egen 
förmåga, och att detta har ökat under den senaste tiden. En ungdom berättar att när 
självförtroendet ökar så orkar han göra sådant som han inte orkade göra förut. Ett antagande 
är således att ett ökat självförtroende gör att en person orkar pröva på en förändrad livsstil. 
Om personen sedan lyckas med det, ökar tron på den egna förmågan och självförtroendet 
ytterligare. Antagandet stöds av forskning som visar att goda erfarenheter av sin egen 
prestationsförmåga är en faktor som bidrar till gott självförtroende (Claezon 1996:33f, Passer 
& Smith 2003:447f). En ungdom illustrerar detta då han säger: 
 

Mitt självförtroende har förändrats faktiskt en hel del. Särskilt nu på sista tiden när 
man vet att man kan hålla sig borta från saker och vet att man kan göra vissa grejer.  

Målmedvetenhet och beslutsamhet 
Flera av ungdomarna uppger målmedvetenhet och beslutsamhet som viktiga egenskaper, 
vilket tyder på att de inte ger upp vid eventuella motgångar. Dessa är sannolikt viktiga 
egenskaper då förändringar ofta innebär en viss osäkerhet och oro (Melin & Näsholm 
1998:210). Att egenskaperna varit betydelsefulla bevisar en ungdom då han säger: 
 

När jag väl bestämt mej för att lägga av så gjorde jag allt för att kunna göra det. Det 
är det som har hjälpt mej bland annat.  

Förmåga att säga nej 
De flesta ungdomarna berättar att de kan säga nej, vilket tyder på en subjektiv upplevelse av 
att ha en resurs för att kunna möta olika situationer. Att ungdomarna har en förmåga att säga 
nej speglar att de upplever en känsla av kontroll över sin situation. Även i Claezons 
(1996:33f) studie karaktäriserar de motståndskraftiga barnen av en känsla av kontroll. Att ha 
kontroll över en situation innebär en känsla av att kunna hantera situationen och inte se sig 
själv som offer för olika omständigheter (Antonovsky 1987:16ff, Hwang m.fl. 2005:360f). En 
följd av detta är, som ungdomen i följande citat säger, att han kan ta avstånd från kriminalitet: 
 

Alla har ett val. Ingen påverkar mej, man kan säga nej, det är lätt att säga nej. Jag vill 
göra rätt. Tar avstånd. 

Egenskaper som underlättar det sociala samspelet 
En ungdom berättar att han var omtyckt av personalen på institutionen eftersom han är lugn 
och snäll. Flera ungdomar berättar att de har egenskaper som underlättar det sociala 
samspelet, till exempel omtänksamhet, ärlighet och mognad. Andra egenskaper av vikt när det 
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gäller kontakt med andra människor nämns av en annan ungdom, som säger att han är 
fantasifull, bra på att prata och på att lyssna, på att övertala och på att be om ursäkt. Vikten av 
ett temperament som är till ens fördel när det gäller att skapa relationer med andra och av att 
vara omtyckt av andra framhålls i studier som friskfaktorer (Lundgren & Persson 2003:19, 
Claezon 1996:33f). En annan ungdom berättar att han är anpassningsbar, vilket även det kan 
underlätta det sociala samspelet. Värdet av anpassningsbarhet har påvisats av Claezon 
(1996:33f). 

Teman som samverkar till förändring  
I resultatredovisningen och analysen kan urskiljas ett mönster, där ett flertal teman 
genomgående berörs på olika sätt. De teman som framträder är stöd, tillit, delaktighet, 
reflektion, attitydförändring samt motivation. Processen att lämna en kriminell livsstil tycks 
vara beroende av en samverkan mellan dessa teman, vilka redovisas i följande modell:   

 
Betydelsen av varje tema varierar från person till person. Varje individ behöver olika hög grad 
av dem för att en förändring ska kunna komma till stånd. Stöd från personal, familj och 
vänner framkommer upprepade gånger i olika sammanhang som något betydelsefullt för 
lämnandet av en kriminell livsstil. En gemensam faktor för de personer som fungerat 
stödjande är att ungdomarna känt tillit för dem. Graden av tillit kan avgöra huruvida en 
individ uppfattar en person som stödjande eller inte. Detta är ett exempel på att de olika 
temana även påverkar varandra. Delaktighet är en viktig aspekt i förändringsprocessen 
eftersom all förändring utgår ifrån individen själv. För att en individ ska komma till insikt om 
att en förändring kan vara nödvändig krävs det att denne reflekterar över sin situation. 
Slutligen är en attitydförändring och motivation nödvändiga för att någon ska vilja och lyckas 
förändras.   
 

DISKUSSION 
Syftet med denna studie var att undersöka ungdomars uppfattning om vilka faktorer som 
bidragit till att de, efter en dom om institutionsplacering eller samhällstjänst, beslutat sig för 
att lämna sin kriminella livsstil. Studien undersökte dels vilka aspekter i anslutning till 
behandlingsinsatsen som har bidragit till ungdomens motivation, dels vad som generellt har 
motiverat ungdomen till att lämna den kriminella livsstilen. Slutligen undersöktes om det 
funnits specifika friskfaktorer som varit avgörande för återhämtningsprocessen och om de i så 
fall varit länkade till intern eller extern motivation.  

Förändring 
av livsstil 

Reflektion 

Stöd 

Attitydförändring 

Delaktighet 

Motivation 

Tillit 
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Sammanfattningsvis visar studiens resultat följande: Beträffande behandlingsinsatsen har de 
ungdomar som varit placerade på institution överlag varit kritiska till behandlingsinnehållet. 
Det är tveksamt om det är själva innehållet i behandlingsinsatsen som har bidragit till att 
ungdomarna har lämnat sin kriminella livsstil bakom sig, eller om andra faktorer varit 
avgörande. Det finns emellertid nyanseringar i deras skildringar av institutionsvistelsen. Även 
om de menar att placeringen främst varit en förvaring, så uppger många att de där har fått tid 
till eftertanke och reflektion över sin livssituation, och att de har förändrats som person. Även 
de som dömts till samhällstjänst menar att denna inneburit en tankeställare. Alla ungdomar 
har efter domens avslut kommit i förbindelse med kontaktpersonerna på K.A.M.P, av vilka de 
har fått såväl praktiskt som mentalt stöd. Samtliga uppger att detta på något sätt varit viktigt 
för dem, då bland annat en tro på att förändring är möjlig har internaliserats.  
 
Vad som varit betydelsefullt i ungdomarnas förändringsprocess är den avvägning de gjort 
mellan för- och nackdelar med att fortsätta sitt beteende och med att genomföra förändringar. 
Den viktigaste positiva konsekvensen med en förändring uppger många vara friheten. Risken 
för påföljder anges vara den viktigaste negativa konsekvensen med att fortsätta som förut. 
Fördelarna med att lämna en kriminell livsstil har slutligen ansetts överväga nackdelarna, 
varför ungdomarna har kommit fram till slutsatsen att det kriminella livet inte är värt det.  
 
Alla beskriver en händelse som för dem fungerat som en vändpunkt. Vad som lett till den här 
vändpunkten är såväl interna som externa friskfaktorer. Det är emellertid svårt att utskilja 
vilka av faktorerna som varit mest betydelsefulla för den förändring ungdomarna genomgått. 
De externa friskfaktorerna som har varit av störst betydelse har visat sig vara samma externa 
faktorer som motiverat ungdomen, varav de främsta har varit familjen och kontaktpersonerna 
på K.A.M.P. De externa faktorerna samverkar med de interna friskfaktorerna. Interna faktorer 
som tycks finnas hos alla ungdomarna är en tro på sin egen förmåga och en förmåga att säga 
nej, vilket leder till en upplevelse av att kunna styra sitt liv. En tolkning är att de externa och 
interna friskfaktorerna driver ungdomen till vändpunkten, där en process mot utvecklande av 
intern motivation startar. Ungdomarna kallar den interna motivationen för vilja. Samtliga 
ungdomar har, efter att de bestämt sig för att förändras, utformat målsättningar, vilka kan 
tolkas fungera som en motiverande faktor till att fortsätta en icke-kriminell livsstil.  
 
I resultatredovisningen och analysen kan urskiljas ett mönster, där ett flertal teman 
genomgående berörs på olika sätt. De teman som framträder är stöd, tillit, delaktighet, 
reflektion, attitydförändring samt motivation. Processen att lämna en kriminell livsstil tycks 
vara beroende av en samverkan mellan dessa teman. Betydelsen av varje tema varierar från 
person till person. Varje individ behöver olika hög grad av dem för att en förändring ska 
kunna komma till stånd. De olika temana påverkar även varandra.  
 
Av studien kan slutsatsen dras att dessa teman är viktiga att ha som grund i det sociala arbetet 
med ungdomar som lever en kriminell livsstil. För detta krävs bland annat ett ökat innehåll av 
genomtänkta och uttalade behandlingskomponenter i institutionsvården, vilket skulle kunna 
öka förutsättningarna för god utveckling. Det är vidare viktigt att skapa förutsättningar för att 
ungdomarna ska nå en vändpunkt och därmed kunna utveckla en intern motivation. Här spelar 
individanpassningen en viktig roll eftersom vad som motiverar ungdomarna är mycket 
individuellt. Vad som är viktigt för en lyckad förändringsprocess är stöd från bland annat 
familjen, varför denna genomgående bör has i åtanke. Vad som också är betydelsefullt är att 
en god relation skapas mellan ungdomar och personal, speciellt då det under intervjuernas 
gång framkommit att många ungdomar har dåliga erfarenheter av socialarbetare, både på 
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socialkontor och på institutioner. Ungdomarna berättar att de socialarbetare som de haft 
förtroende för, ofta har en bakgrund liknande deras egen. Även om det kan förefalla som att 
personer med en bakgrund liknande ungdomarnas egen, har större förutsättning till att skapa 
ett förtroendefullt förhållande, är det inte omöjligt för andra socialarbetare att få till stånd ett 
sådant. De positiva egenskaper som främst kännetecknar den omtyckta personalen tycks 
nämligen vara sådana egenskaper som alla socialarbetare bör ha, till exempel respekt, ärlighet, 
omtänksamhet och att inte på förhand döma personer efter deras handlingar. Enligt 
ungdomarna präglade emellertid dessa egenskaper inte majoriteten av den personal de kom i 
kontakt med på institutionen.  
 
Även eftervården är mycket viktig för att en förändring ska kunna upprätthållas. För de 
ungdomar som inte hinner komma till insikt under placeringen, kan en eftervård vara 
avgörande för att en förändring ska komma till stånd och för att denne ska utvecklas 
gynnsamt. De flesta ungdomar säger att K.A.M.P har spelat en viktig roll i att de lyckats 
lämna sin kriminella livsstil, varför det förefaller finnas ett behov av flera liknande 
organisationer. Inte bara har ungdomarna här tränat upp vissa färdigheter och fått praktisk 
hjälp, det engagemang som de lägger ner i K.A.M.P innebär även ett alternativ till det gamla 
levernet, där tiden som tidigare fylldes med kriminella aktiviteter fylls med ny mening.  
 
Vad som emellertid är viktigt att poängtera är att möjligheten till att dra några generella 
slutsatser begränsas av att resultatet endast bygger på ett fåtal respondenters berättelser. 
Studiens resultat grundar sig helt och hållet på ungdomarnas egna uppfattningar. Då det är den 
reella innebörden av ungdomarnas situation som ger faktiska konsekvenser för deras 
handlande (Levin 1998:119ff), är det deras versioner som är viktiga. Den kunskap som 
inhämtats om vad som varit betydelsefullt för ungdomarna då de beslutat sig för att lämna sin 
kriminella livsstil, kan användas som ett komplement till den samstämmiga forskning som 
belyser vikten av friskfaktorer och motivation. Den kan appliceras på socialt arbete med den 
berörda målgruppen (se bland andra Andreassen 2003, Ander m.fl. 2005, Melin & Näsholm 
1998).  
 
Enligt forskning som presenterats i denna studie (se bland annat Brottsförebyggande rådet 
2006:253f, Andreassen 2003.11) är återfall i kriminalitet vanligt och institutionsplaceringar 
uppvisar många gånger dåligt resultat. Det finns dock gott om studier som visar på vad en 
framgångsrik behandlingsinsats bör innehålla. I den här studien har vikten av intern 
motivation för en förändringsprocess belysts som en nödvändighet för att en ungdom ska 
kunna lämna en kriminell livsstil. Ett förslag till framtida studier är därför en undersökning av 
i vilken grad institutioner i praktiken implementerar de forskningsresultat som finns. Hur kan 
institutionerna i högre grad skapa förutsättningar för att intern motivation ska utvecklas och 
därmed motverka att ungdomar återfaller till en kriminell livsstil? Ett annat förslag på 
forskning är att undersöka huruvida den modell som presenterats i studien är tillämpningsbar 
på andra typer av personliga förändringsprocesser. Är de begrepp som framkommit av 
relevans även på andra områden? 
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Bilaga 1 (1) 
INTERVJUMANUAL 1 - Institutionsplacering 
 
Inledning 
Presentation av författarna och studien samt etiska villkor.   
 

1. Hur gammal är du? 
2. Berätta lite om hur en vanlig dag ser ut (Familj, Boende, Sysselsättning, Kompisar, 

Fritidsaktiviteter) 
3. Bor du kvar på samma ställe som innan du var placerad? 
4. Vilken institution var du placerad på? 
5. Varför blev du placerad på institution?  

a. Förstod du då varför du blev placerad? 
6. Enligt vilken lag blev du placerad? 
7. När blev du inskriven? 
8. När blev du utskriven? 
9. Har du tagit droger/begått brott efter utskrivning? 
10. Berätta om en vanlig dag innan du blev placerad på institutionen. 
11. När började problemen? 

 
Faktorer i behandlingen 
      1. Berätta om en vanlig dag på institutionen. 

2. Ansåg du när du kom till institutionen att du hade problem som du behövde hjälp 
med? 

a. Om ja, vilka var problemen?  
b. Om nej, när började du inse att du hade problem? 
c. Vad fick dig att inse detta? 
d. Fick du hjälp med det på institutionen?  
e. Hur har du fått hjälp med det? 

3. Vad hade du att vinna på förändring? (Skola, familj, fritid) 
4. Vad hade du att förlora på förändring? 
5. Fick du vara med och planera din egen vård på institutionen? (ex skola, fritidsaktiviteter, 

möten med anhöriga).  
a. Om ja, på vilket sätt? 
b. Vad har det betytt för dig att vara delaktig? 

6. Ville du vara mer delaktig? 
a. Om ja, vilket sätt? 

7. Har institutionen erbjudit dig någon samtalskontakt/terapi? 
a. Om ja, vad gjorde ni i den? 
b. Har det hjälpt dig? 

8. Pratade ni under vistelsen om hur du hade det innan du hamnade på institutionen?  
a. Om ja, vad sades? 

9. Förändrades något hos dig som person genom att vara placerad på institution? 
a. Om ja, vad? 

10. Fanns det något i din omgivning som förändrades under tiden du var på institutionen? 
11. Lärde du dig något på institutionen som du har haft nytta av? 
12. Fanns det något på institutionen du tyckte var negativt? 

a. Om ja, hade du möjlighet att påverka detta? 
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Bilaga 1 (2) 
Personalen 

1. Vad tyckte ni ungdomar om personalen? 
2. Kände du att du kunde lita på personalen? 
3. Tyckte du särskilt mycket om någon i personalgruppen? 

a. Om ja, hur har den här personen hjälpt dig? 
4. Om du var orolig över något, fanns det någon att anförtro sig åt?  
5. Tyckte du att personalen var engagerad?  
6. Borde de ha engagerat sig oftare? 

 
Fritidsaktiviteter 

1. Har du några fritidsaktiviteter? 
a. Om ja, fick du ägna dig åt dem under tiden på institutionen? 

2. Hjälpte institutionen dig att hitta några andra fritidsaktiviteter du ägnade dig åt? 
a. Om ja, har du fortsatt med dessa? 

 
Andra ungdomar 

1. Hur var sammanhållningen i gruppen? 
2. Har du haft kontakt med någon i gruppen efter utskrivning?  

a. Om ja, vad gör ni tillsammans? 
b. Vad har den här kontakten betytt för dig? 

3. Om det blev bråk i gruppen, hur löstes det? 
4. Fick du under vistelsen lära dig lösa konflikter på nya sätt? 
5. Fick du under vistelsen träffa ungdomar som inte var på institution? 

a. Om ja, vad har dessa personer betytt för dig? 
b. Har du efter utskrivning behållit kontakten med någon av dessa? 

 
Familj, anhöriga 

1. Brukade du tillsammans med personalen prata om hur relationen såg ut mellan dig och 
dina föräldrar? 

2. Blev du uppmuntrad av personalen att hålla kontakten med föräldrar och andra 
anhöriga? 

 
Utskrivning 

1.   Kan du berätta om hur det gick till när du skrevs ut från institutionen?  
a. Fick du vara med och planera hur eftervården skulle se ut? 
b. Vad bestämdes? 
c. Hade du önskat att det varit på något annat sätt? 

2.    Har du haft några stödpersoner från institutionen? 
d. Om ja, har du haft kontakt med dessa efter utskrivning? 
e. Om ja, vad har dessa betytt? 
f. Har du känt och känner du att du kan kontakta dem vid behov? 

3. Har du haft kontakt med socialtjänsten efter utskrivning? 
a. Om ja, vilken hjälp har du fått?  
b. Vad har denna kontakt betytt för dig? 

4. Har institutionen hjälp dig att knyta kontakter med någon annan instans? 
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Bilaga 1 (3) 
Avslutande frågor om institutionen 

1. Om du ser på ditt liv idag jämfört med innan du placerades på institution, vad har 
förändrats? (blivit bättre och sämre) 

a. Vad är den huvudsakliga anledningen till dessa förändringar? 
 

2. Vad tror du har hjälpt dig att komma dit du är idag? 
a. Faktorer inom dig själv? 
b. Faktorer i din miljö? 

 
Motivation 

1. Vad hade du för mål när du skrevs ut från institutionen?  
2. Hur skulle du uppnå dessa mål? 
3. Vad behövde förändras hos dig själv för att nå dessa mål? 
4. Vad behövde förändras hos omgivningen? 
5. Var har du funnit motivation till att sträva efter dessa mål? 

 
Externa faktorer 
Här får ungdomen en penna och ett papper och ombeds först att rita sig själv i mitten på 
pappret. Ungdomen placerar sedan i tur och ordning in de personer i sitt sociala nätverk som 
denne anser har varit, och är, mest betydelsefulla i processen att lämna den kriminella 
livsstilen. Personerna kan vara exempelvis föräldrar, släktingar, vänner och socialarbetare. De 
som står ungdomen närmast och har hjälpt till mest under och efter vistelsen, placeras närmast 
denne på pappret. Ungdomen ombeds även att motivera varför de olika personerna placeras 
just där denne väljer att rita in dem och en rad frågor ställs kring personerna.  
 

1. Vem är det? (Börjar med personen närmast ungdomen själv) 
2. Varför har du placerat denna just här? 
3. Hur beskriver du den här personen? 
4. Hur har den här personen varit betydelsefull för dig när det gäller att inte återfalla? 
5. Hur ofta träffar du den här personen? 
6. Vad brukar ni prata om?  
7. Brukar du vända dig till den här personen om du behöver  

a. Hjälp med något? 
b. Har något problem? 
c. Prata om något roligt? 

8. Har personen funnits där när du behövt den? 
9. Brukade du få besök av denne under tiden på institutionen?  

a. Om ja, hur ofta? 
10. Kände du att du fick något stöd av denne under vistelsen? 

a. Om ja, på vilket sätt? 
b. Vad betydde det här för dig?  

11. Har er kontakt ändrat sig jämfört med före institutionsplaceringen? 
a. Om ja, på vilket sätt och vad tror du är orsaken till detta? 
b. Tycker du att institutionsvistelsen på något sätt bidragit till att du och denna 

person idag har en annorlunda relation till varandra? 
12. Har denna person samma bakgrund som dig?  

a. Hur påverkar det er relation? 
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Bilaga 1 (4) 
Föräldrar 

1. Har dina föräldrar varit viktiga för dig när det gäller att inte återfalla? 
a.    Om ja, hur? 

2. Hur är relationen till dem? 
3. Hur har de varit som föräldrar? 
4. Har de funnits där när du behövt dem? 
5. Har dina föräldrar koll på vad du gör på fritiden, vilka du umgås med etc? 
6. Brukar du vända dig till dina föräldrar om du behöver 

a.   Hjälp med något? 
b. Har något problem? 
c. Prata om något roligt? 

7. Brukade du få besök av dem under tiden på institutionen?  
a. Om ja, hur ofta? 

8. Kände du att du fick något stöd av dina föräldrar under vistelsen? 
a. Om ja, på vilket sätt? 

9. Har er kontakt ändrat sig jämfört med före institutionsplaceringen? 
a. Om ja, på vilket sätt och vad tror du är orsaken till detta? 
b. Tycker du att institutionsvistelsen på något sätt bidragit till att du och denna 

person idag har en annorlunda relation till varandra? 
10. Hur regerar dina föräldrar om du gjort något otillåtet? 

a. Regerade de likadant innan du placerades på institution? 
 
Religion 

1.  Har du någon religion? 
a.    Om ja, vilken? 

2.  Vad har den betytt för dig under och efter institutionsvistelsen? 
 
Skola/Jobb 

1.   Hur har det gått för dig i skolan? 
2.   Pratade ni på institutionen om framtiden? (Om skola, arbete etc.) 
3. Fick du någon undervisning under den tiden du var på institutionen? 
4. Fick du någon arbetsträning på institutionen som föreberett dig för kommande 

yrkesliv? 
a. Om ja, hur gick den till? 

5. Fick du hjälp att hitta kontakter på arbetsförmedlingen/med arbetsgivare? 
 

Interna faktorer 
1. Hur skulle du beskriva dig själv?  
2. Vad är du bra på? 
3. Hur tror du att den person som du placerat närmast i nätverkskartan skulle beskriva 

dig? 
4. Tycker du att du har bra självförtroende? 

a. Hur yttrar sig det? 
5. Har du förändrats som person i och med institutionsvistelsen? 

a. Om ja, hur? 
6. Det låter som du gått igenom mycket i ditt liv. Vad är det som gör att du orkat med 

allt? (Inre egenskaper, socialt stöd etc.)  
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Bilaga 1 (5) 
7. Hur tänker du om framtiden?  

a. Ser du positivt på den? 
b. Vad planerar du att göra? 
c. Hur ska du göra det? 

8. Hur skulle du vilja att ditt liv såg ut?  
a. Hur kan du uppnå det? 

9. Ser/såg du någon mening med att du blev placerad på institution?  
10. Vad anser du vara den huvudsakliga anledningen till att du har velat förändras? 

 
Har vi glömt något viktigt som du vill tillägga? 
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Bilaga 2 (1) 
INTERVJUMANUAL 2- Samhällstjänst 
 
Inledning 
Presentation av författarna och studien samt etiska villkor.   
 

1.  Hur gammal är du? 
      2.  Berätta lite om hur en vanlig dag ser ut. (Familj, Boende, Sysselsättning, Kompisar,   
               Fritidsaktiviteter)  

3. Bor du kvar på samma ställe som innan du fick domen? 
4. Varför blev du dömd till samhällstjänst?  

a. Förstod du då varför? 
5. När blev du dömd till samhällstjänsten och när påbörjade du den? 
6. Har du tagit droger/begått brott efter domen? 
7. Berätta om en vanlig dag innan du blev dömd till samhällstjänst.  
8. När började problemen? 

 
Faktorer i behandlingen 
      1. Berätta om en vanlig dag på samhällstjänsten. 

2. Ansåg du när du blev dömd att du hade problem som du behövde hjälp med? 
a. Om ja, vilka var problemen? 
b. Om nej, när började du inse att du hade problem? 
c. Vad fick dig att inse detta? 
d. Har du fått hjälp med det? 

3. Vad hade du att vinna på förändring? (Skola, familj, fritid) 
4. Vad hade du att förlora på förändring? 
5. Fick du vara med och planera din egen samhällstjänst?  

a. Om ja, på vilket sätt? 
b. Vad har det betytt för dig att vara delaktig? 

6. Ville du vara mer delaktig? 
a. Om ja, vilket sätt? 

7. Har du blivit erbjuden någon samtalskontakt/terapi? 
a. Om ja, vad gjorde ni i den? 
b. Har det hjälpt dig? 

8. Förändrades något hos dig som person genom att du blev dömd till samhällstjänst? 
a. Om ja, vad? 

9. Fanns det något i din omgivning som förändrades under denna tid? 
 
Andra ungdomar 

1. Fick du under samhällstjänsten träffa andra ungdomar? 
a. Om ja, vad har dessa personer betytt för dig? 
b. Har du behållit kontakten med någon av dessa? 
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Bilaga 2 (2) 
Avslutande frågor om samhällstjänsten 

1. Om du ser på ditt liv idag jämfört med innan du blev dömd till samhällstjänst, vad har 
förändrats? (blivit bättre och sämre) 

a. Vad är den huvudsakliga anledningen till dessa förändringar? 
2.  Vad tror du har hjälpt dig att komma dit du är idag? 

b. Faktorer inom dig själv? 
c. Faktorer i din miljö? 

 
Motivation 

1. Vad hade du för mål när du blev dömd till samhällstjänst?  
2. Hur skulle du uppnå dessa mål? 
3. Vad behövde förändras hos dig själv för att nå dessa mål? 
4. Vad behövde förändras hos omgivningen? 
5. Var har du funnit motivation till att sträva efter dessa mål? 

 
Externa faktorer 
Här får ungdomen en penna och ett papper och ombeds först att rita sig själv i mitten på 
pappret. Ungdomen placerar sedan i tur och ordning in de personer i sitt sociala nätverk som 
denne anser har varit, och är, mest betydelsefulla i processen att lämna den kriminella 
livsstilen. Personerna kan vara exempelvis föräldrar, släktingar, vänner och socialarbetare. De 
som står ungdomen närmast och har hjälpt till mest under och efter samhällstjänsten, placeras 
närmast denne på pappret. Ungdomen ombeds även att motivera varför de olika personerna 
placeras just där denne väljer att rita in dem och en rad frågor ställs kring personerna.  
 

1.   Vem är det? (Börjar med personen närmast ungdomen själv) 
2. Varför har du placerat denna just här? 
3. Hur beskriver du den här personen? 
4. Hur har den här personen varit betydelsefull för dig när det gäller att inte återfalla? 
5. Hur ofta träffar du den här personen? 
6. Vad brukar ni prata om?  
7. Brukar du vända dig till den här personen om du behöver  

a. Hjälp med något? 
b. Har något problem? 
c. Prata om något roligt? 

8. Har personen funnits där när du behövt den? 
9. Kände du att du fick något stöd av denne under samhällstjänsten? 

a. Om ja, på vilket sätt? 
b. Vad betydde det här för dig?  

10. Har er kontakt ändrat sig jämfört med före domen? 
a. Om ja, på vilket sätt och vad tror du är orsaken till detta? 
b. Tycker du att samhällstjänsten på något sätt bidragit till att du och denna 

person idag har en annorlunda relation till varandra? 
11. Har denna person samma bakgrund som dig?  

a. Hur påverkar det er relation? 
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Bilaga 2 (3) 
Föräldrar 

1.  Har dina föräldrar varit viktiga för dig när det gäller att inte återfalla? 
a.    Om ja, hur? 

2.   Hur är relationen till dem? 
3. Hur har de varit som föräldrar? 
3. Har de funnits där när du behövt dem? 
4. Har dina föräldrar koll på vad du gör på fritiden, vilka du umgås med etc? 
5. Brukar du vända dig till dina föräldrar om du behöver 

a.   Hjälp med något? 
a. Har något problem? 
b. Prata om något roligt? 

6. Har er kontakt ändrat sig jämfört med före domen? 
a. Om ja, på vilket sätt och vad tror du är orsaken till detta? 
b. Tycker du att samhällstjänsten på något sätt bidragit till att du och denna 

person idag har en annorlunda relation till varandra? 
7. Hur regerar dina föräldrar om du gjort något otillåtet? 

a. Regerade de likadant innan du blev dömd till samhällstjänst? 
 
Religion 

1.  Har du någon religion? 
a.    Om ja, vilken? 

2.  Vad har den betytt för dig under den här tiden? 
 
Interna faktorer 

1.  Hur skulle du beskriva dig själv?  
2.  Vad är du bra på? 
3.  Hur tror du att den person som du placerat närmast i nätverkskartan skulle beskriva 
dig? 
4.   Tycker du att du har bra självförtroende? 

a. Hur yttrar sig det? 
5.  Har du förändrats som person i och med domen om samhällstjänst? 

b. Om ja, hur? 
6. Det låter som du gått igenom mycket i ditt liv. Vad är det som gör att du orkat med 

allt? (Inre egenskaper, socialt stöd etc.)  
7. Hur tänker du om framtiden?  

a. Ser du positivt på den? 
b. Vad planerar du att göra? 
c. Hur ska du göra det? 

8. Hur skulle du vilja att ditt liv såg ut?  
a. Hur kan du uppnå det? 

9. Ser/såg du någon mening med att du blev dömd till samhällstjänst?  
10. Vad anser du vara den huvudsakliga anledningen till att du har velat förändras? 

 
Har vi glömt något viktigt som du vill tillägga? 

 
 


