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ABSTRACT 
In Sweden juvenile delinquents shall in first hand be sentenced to youth care. This study is 
based on seven interviews with youth about their experiences of the consequence youth care. 
Youth care is an effort for juvenile delinquents that have committed a crime and the program 
means that the youth takes part in a series of meetings where conversation is the main focus. 
Youth care is an effort that has an individual design on the basis of which crime the youth has 
committed, and the youth’s current situation, motivation and resources. The study's purpose is 
to examine youth’s experience of the consequence youth care and examine if they think that 
the consequence has contributed to a change in their criminal behaviour. This study’s ap-
proach was based on four specific questions: (1) How do youth perceive the effort youth care 
and its content? (2) Has the youth care contributed to a change in their view of crime and its 
consequences? (3)Which part or factors in the effort youth care has according to the youths 
descriptions promoted respective prevented a relapse in crime? (4) Has the effort youth care 
contributed to change in the youth’s life?  The study has a qualitative approach and an inter-
view guide have been the base for all interviews. The interview guide is designed on the basis 
of the research questions, the description of the methodology of youth care and earlier re-
search. The results of the study show that the majority of the youths have had positive experi-
ences of youth care. The majority of the youths think that youth care is a good treatment for 
juvenile delinquents if the youth is motivated and have the will to complete the program oth-
erwise they don’t think that the program is going to lead to a positive outcome. All of the 
youths express the importance of a good relationship with their welfare officer, they mean 
that this is of great importance for the outcome of the treatment. Before the youths had com-
pleted the youth care they didn’t consider neither the consequences of their criminal behavior 
nor that their actions violated the law. Youth care has contributed to an insight on how a crim-
inal behavior affects the youth’s future and their surroundings. The majority of the youth’s 
think that the youth care has helped them to find tools to control their aggression. The main 
goal with youth care is to make sure that the youth doesn’t relapse in to crime.  One of this 
study’s conclusions is the importance of a god relationship between the welfare officer and 
the youth if the treatment is going to lead to a positive outcome and contribute to a positive 
change in the youth’s criminal behavior. It is also important for the treatments outcome that 
the youths are motivated to carry out their youth care.  
 
Keywords: juvenile delinquency, motivation, treatment, protection factors, risk factors   
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SAMMANFATTNING 
 

I Sverige ska unga lagöverträdare i första hand dömas till ungdomsvård. Denna studie bygger 
på sju intervjuer med ungdomar om deras erfarenheter av påföljden ungdomsvård. Ungdoms-
vård är en individuellt inriktad insats för unga som begått brott och innebär att den unge ska 
delta i en samtalsserie. Insatsen är individuellt utformad utifrån vilket brott den unge har be-
gått och den unges aktuella situation, motivation och resurser. Syftet med studien är att stude-
ra ungdomars beskrivningar av påföljden ungdomsvård och undersöka om de anser att påfölj-
den har bidragit till en förändring av deras brottsliga beteende. Utifrån syftet har följande frå-
geställningar formulerats: (1) Hur ser ungdomarna på påföljden ungdomsvård och dess inne-
håll? (2) Har ungdomsvård bidragit till en förändrad syn gällande brottslighet och dess konse-
kvenser, i så fall på vilket sätt? (3) Vilka delar av eller faktorer i påföljden ungdomsvård har 
enligt ungdomarnas beskrivningar främjat respektive hindrat återfall i brott? (4) Har påföljden 
ungdomsvård bidragit till förändringar i ungdomarnas liv, i så fall på vilket sätt? I studien har 
en kvalitativ metod använts och en intervjuguide har varit grunden för samtliga intervjuer. 
Intervjuguiden är utformad utifrån studiens frågeställningar, tidigare forskning samt ung-
domsvårdens verksamhetsbeskrivning. Resultatet visar att majoriteten av ungdomarna har 
positiva erfarenheter av ungdomsvård. Flertalet av ungdomarna anser att ungdomsvård är en 
bra påföljd om den unge själv är motiverad och har viljan att genomföra ungdomsvården an-
nars anser de att behandlingen inte kommer att ge någonting. Samtliga ungdomar upplevde att 
de hade en bra relation till sin kurator, vilket anses ha betydelse för resultatet av behandling-
en. Innan ungdomsvården tänkte majoriteten av ungdomarna inte på att deras brottsliga hand-
lingar stred mot lagen och inte heller på de konsekvenser som deras brottslighet fick. Ung-
domsvården har bidragit till att ungdomarna har fått insikt om vad ett brottsligt beteende har 
för påverkan på deras framtid och även på andra. En främjande faktor i ungdomsvården som 
flertalet ungdomarna uppger är att behandlingen har hjälpt dem att hitta verktyg för att kunna 
kontrollera sin aggression. Målet med ungdomsvård är främst att ungdomarna inte ska återfal-
la i brott, vilket ingen av ungdomarna har gjort. En av studiens slutsatser är att det är viktigt 
att ungdomarna har en bra relation med sin kurator om behandlingen ska kunna få ett lyckat 
resultat och bidra till en förändring i den unges brottsliga beteende. Det är även viktigt för 
behandlingens utgång att ungdomarna är motiverade till att genomföra sin ungdomsvård.  
 
Nyckelord: ungdomsbrottslighet, motivation, behandling, riskfaktorer, skyddsfaktorer 
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FÖRORD 
 

 
Vi vill först  och främst rikta ett stort tack till vår handledare Jürgen för ett mycket positivt 
stöd och bra handledning genom uppsatsarbetet.  
 
Ett stor tack även till de ungdomar som ställde upp och deltog i studien. Tack för att ni delade 
med er av era erfarenheter och även ett stort tack till personalen på Ungdoms- och familje-
teamet för ett trevligt bemötande och för all praktisk hjälp kring intervjuerna.  
 
Vi vill därtill tacka våra nära och kära för stöd och uppmuntran under uppsatsskrivandet och 
för att de har stått ut med oss under den här processen.  
 

 
Lina och Eva 
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INLEDNING 
 
Ungdomsbrottsligheten är ett ständigt aktuellt ämne i samhällsdebatten. Frågor som ställs är 
bland annat, ökar eller minskar ungdomsbrottsligheten, är åtgärderna för unga brottslingar 
verksamma och vad görs för att förebygga ungdomsbrottslighet? En viktig uppgift för krimi-
nalpolitiken är att förhindra att unga begår brott eller utsätts för brott (Prop. 2005/06:165, s. 
37). Det här är ett viktigt arbete för om ungdomsbrottsligheten bekämpas ökar möjligheterna 
att på längre sikt minska den totala brottsligheten i vårt samhälle. Brottspreventivt arbete kan 
ske på många olika sätt men något av det viktigaste är att arbeta för att barn och unga har 
goda uppväxtvillkor. Detta kan ske genom att ge stöd till familjer som har det svårt ekono-
miskt samt har svaga sociala resurser. Det kan även ske genom att se till att det finns välfun-
gerande skolor, genom att arbeta mot diskriminering samt arbeta för att minska arbetslösheten 
och drogberoendet.  

Socialtjänsten har den mest centrala rollen när det gäller att förebygga ungdomars 
brottslighet och drogberoende. Det är viktigt att socialtjänsten agerar snabbt när unga begår 
brott eftersom snabba insatser innebär att möjligheterna att förebygga brott eller återfall i brott 
ökar (Prop. 2005/06:165, s. 37). I Sverige ska unga lagöverträdare i första hand överlämnas 
till vård inom socialtjänsten. Vård inom socialtjänsten är ett individuellt utformat program för 
ungdomar som begått brott. Påföljden innebär att den unge deltar i en samtalsserie och antalet 
träffar bedöms utifrån den unges behov och brottet som han har begått. Vid årsskiftet 2007 
trädde vissa lagändringar i kraft gällande påföljden överlämnande till vård inom socialtjäns-
ten. Lagändringarna innebär bland annat att påföljden ändrade namn till ungdomsvård. Lag-
ändringarna innebar även att ungdomar endast kan dömas till ungdomsvård om det finns en 
oro för att den unge ska fortsätta att begå brott. Den unge ska dessutom anses vara i behov av 
vård eller annan åtgärd enligt Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) 
eller Socialtjänstlagen (SoL). I de fall då den unge inte anses vara i riskzonen för att fortsätta 
med ett brottsligt beteende ska andra påföljder användas, som till exempel ungdomstjänst 
(Prop. 2005/06:165, s. 55). Syftet med ungdomsvård är att unga lagöverträdare ska hållas 
utanför kriminalvården. En placering inom kriminalvården anses kunna öka den unges krimi-
nalitet genom att den unges bild av sig själv som kriminell bekräftas. Socialtjänsten har hög 
kompetens och mycket erfarenhet av att arbeta med ungdomar med sociala problem och detta 
är kunskap som kriminalvården inte besitter. Orsaken till att kriminalvården inte har denna 
kunskap är att det inte är så många ungdomar som döms till fängelse. Socialtjänsten är på 
grund av detta den instans som är bäst lämpad att arbeta för en förbättring hos dessa ungdo-
mar (Westfelt & Öberg, 2002, s. 9-10). Ungdomsvård är efter böter den vanligaste påföljden 
för unga lagöverträdare (Norman, 2005-2006, s. 5). År 2004 var det cirka 24 000 ungdomar i 
åldrarna 15-20 år som lagfördes genom dom, strafföreläggande eller åtalsunderlåtelse. Cirka 
2 650 av dessa ungdomar överlämnades till ungdomsvård (Prop. 2005/06:165, s. 36).  

En undersökning gjord av Brottsförebyggande rådet visade att en stor del av ungdomar-
na som döms till ungdomsvård återfaller i brott. Cirka 70 procent av de 15 till 17 åringar som 
år 1999 dömts till ungdomsvård, som då hette överlämnande till vård inom socialtjänsten, 
hade innan år 2001 slut dömts för ett nytt brott (SOU, 2004:122, s. 189). ”Nothing works” var 
förr en vanlig uppfattning gällande effekten av behandling av ungdomsbrottslingar. Begreppet 
innebär att forskare då hade inställningen att ingen behandling fungerar för att rehabilitera 
kriminella ungdomar. På senare tid har detta begrepp ändrats till ”What works” vilket innebär 
att man idag anser att vissa behandlingar av ungdomsbrottslingar faktiskt kan fungera (Sar-
necki, 2003, s. 384-386). De behandlingar som anses vara de mest verksamma är kognitiv 
beteendeterapi och interpersonell färdighetsträning. När en behandling för den unge ska ut-
formas ska hänsyn tas till brottets grovhet, risk för återfall samt vilket behov den unge har av 
behandling (Sarnecki, 2003, s. 384-386). Enligt Loeber och Farrington m.fl. (2001) är risker 
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för avvikande beteende hos barn något som kan upptäckas i tidig ålder. Dessa risker kan ses i 
barnets miljö och på barnets eget beteende. Arbete för att förebygga en kriminell utveckling 
hos barn är alltså enligt Loeber och Farrington m.fl. (2001) något som i allra högsta grad är 
möjligt. Under barnets utveckling påverkas han/hon av föräldrar, vänner, skola och närmiljö 
(Sundell, 2003, s. 13-14). Det är både miljön och biologiska faktorer som formar ett barns 
personlighet och beteende. Risker för ett avvikande beteende kan vara medfödda, uppkomma 
i fosterstadiet eller i barnets närmiljö. Exempel på riskfaktorer är föräldrars bristande om-
sorgsförmåga, impulsivitet, aggressivitet och inlärningssvårigheter hos barnet (Andersson, 
2001, s. 15).  

Denna studie undersöker ungdomars beskrivningar av påföljden ungdomsvård samt om 
ungdomarna anser att påföljden har bidragit till en förändring av deras brottsliga beteende. 
Målsättningen med ungdomsvård är främst att den unge inte ska återfalla i brott men även att 
minska den unges destruktiva gränsöverskridande och stärka den unges ansvarstagande. För 
att uppnå målen diskuteras olika teman: den unge får reflektera kring det aktuella brottet och 
brottes konsekvenser utifrån olika perspektiv, det görs en inventering av egna, familjens och 
nätverkets resurser. Ytterligare teman är attityder till alkohol och narkotika, utvecklande av 
redskap och kunskap som förhindrar nya brott och vid behov används ett särskilt program för 
aggressionsproblematik, samt tankar om framtiden. Fokus i denna studie är dock på följande 
teman: reflektion kring det aktuella brottet, brottets konsekvenser utifrån olika perspektiv och 
utvecklande av redskap och kunskap som förhindrar nya brott (Norman, 2005- 2006).      

  
Syfte och frågeställningar 
Studiens syfte är att studera ungdomars beskrivningar av påföljden ungdomsvård och under-
söka om de anser att påföljden har bidragit till en förändring av deras brottsliga beteende. Syf-
tet konkretiseras med utgångspunkt i följande frågeställningar: 
 

1. Hur ser ungdomarna på påföljden ungdomsvård och dess innehåll?   
2. Har ungdomsvården bidragit till en förändrad syn gällande brottslighet och dess kon-

sekvenser, i så fall på vilket sätt? 
3. Vilka delar av eller faktorer i påföljden ungdomsvård har enligt ungdomarnas beskriv-

ningar främjat respektive hindrat återfall i brott? 
4. Har påföljden ungdomsvård bidragit till förändring i ungdomarnas liv, i så fall på vil-

ket sätt? 
 
DISPOSITION 
 
Studien inleds med en kort presentation av Ungdoms- och familjeteamet som arbetar med 
ungdomar som dömts till ungdomsvård. Därefter följer en presentation av ungdomsvård för 
att ge läsaren en förståelse för vad påföljden innebär. Vidare beskrivs olika förklaringsmodel-
ler till ungdomsbrottslighet samt risk och skyddsfaktorer som ökar respektive minskar risken 
för ett brottsligt beteende. Efter detta presenteras olika behandlingsprogram som har visat sig 
fungera på ungdomskriminalitet. Därpå följer studiens metoddel där författarna redogör för 
val av metod, litteraturanskaffning och källkritik, urval och avgränsning, konstruktion av in-
tervjuguide, genomförande, databearbetning och analysförfarande, reliabilitet, validitet och 
generaliserbarhet samt etiska reflektioner och metoddiskussion. Därefter följer studiens resul-
tat och analysdel där intervjuerna presenteras och analyseras. Studien avslutas med en diskus-
sionsdel där författarna vidare granskar och diskuterar studiens resultat samt ger förslag på 
vidare forskning.   
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BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN  
 
Ungdoms- och familjeteamet är en del av Ungdoms- och familjeenheten i Örebro kommuns 
socialtjänst. Ungdoms- och familjeteamet vänder sig till ungdomar och deras familjer. De 
arbetar med ungdomar som blivit dömda till ungdomsvård eller ungdomstjänst, ungdomar 
med relationsproblem i familjen samt ungdomar med missbruksproblem.  
 
Beskrivning av ungdomsvård  
Ungdomsvård är en individuellt inriktad insats för unga som har begått brott och påföljden 
innebär att den unge deltar i en samtalsserie. Insatsen är individuellt utformad utifrån vilket 
brott den unge har begått och utifrån den unges aktuella situation, motivation och resurser. 
Arbetet har ett kognitivt beteendeinriktat förhållningssätt och ett systemiskt arbetssätt som 
utgångspunkt. I arbetet kartläggs den unges problematik, mål sätts upp och hinder och risker 
identifieras. Därefter diskuteras olika strategier och alternativ för att avlägsna hinder. Det är 
även viktigt att i ungdomsvården undersöka vilka resurser den unge har samt hans/hennes 
nätverk. Målsättningen med ungdomsvård är främst att den unge inte skall återfalla i brott. 
Men även att minska den unges destruktiva gränsöverskridande och stärka den unges ansvars-
tagande genom att ge honom/henne en möjlighet till konstruktiva val samt att öka den unges 
insikt om brottets konsekvenser. Målen ska uppnås genom att den unge får kunskap och fär-
digheter genom reflektioner och övningar vid träffarna. Hur många samtal den unge ska delta 
i bestäms utifrån den unges behov och brottet som har begåtts (Örebro kommun, 2007). Sam-
talsserien kan bestå av: 
 

• 6 träffar – Mini programmet 
• 10 träffar – Midi programmet 
• 18-25 träffar – Maxi programmet 

 
Vid träffarna diskuteras bland annat följande teman: 

• Reflektion kring det aktuella brottet 
• Brottets konsekvenser utifrån olika perspektiv 
• Inventering av egna, familjens och nätverkets resurser 
• Attityder till alkohol och narkotika och vid behov särskilt program utifrån missbruks-

problematik 
• Utvecklande av redskap och kunskap som förhindrar nya brott, vid behov ett särskilt 

program för aggressionsproblematik 
• Tankar om framtiden 

 
Ungdomsvård är en processinriktad behandling vilket innebär att den anpassas efter det som 
sker i processen och utifrån den unges behov. Även motivationsarbete och förändringsarbete 
används men fokus ligger på att snarast möjligt komma in i förändringsfasen (Norman, 2005- 
2006, s. 10). I ungdomsvården använder man sig av kognitiv beteendeterapi (KBT), motive-
rande samtal och Aggression Replacement Training (ART). KBT fokuserar på nuet och hur 
individen vill ha det i framtiden och denna terapiform är en kombination av beteendeterapi 
och kognitiv terapi. Beteendeterapi syftar till att förändra den unges yttre beteenden och syftet 
med kognitiv terapi är att förändra den unges tankemönster och tolkningar av problemen. 
Även kognitivt beteendebaserade problemlösningsstrategier används och två centrala aspekter 
i detta är kartläggning och träning. Kartläggning innebär att behandlaren och den unge till-
sammans tittar på vad han/hon skulle kunna göra för att lösa ett problem och hur den unge 
skulle kunna hantera situationen. Behandlaren och den unge skapar olika scenarier och disku-
terar vad den unge tror skulle kunna hända i denna kritiska situation. Därefter diskuteras even-
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tuella negativa resultat som detta scenario kan leda till och hur den unge kan agera för att 
undvika detta negativa resultat. Den andra centrala aspekten är att den unge tillsammans med 
behandlaren tränar på att hantera olika uppgifter och verkliga situationer på ett positivt sätt. 
Ungdomsvård består även av motiverande samtal. Syftet med motiverande samtal är att hjälpa 
människor att förändra olika beteenden som exempelvis missbruk, kriminalitet och aggres-
sionsproblematik. Motiverande samtal bygger på den unges tankar och upplevelser, samtalets 
innehåll bestäms utifrån den unges behov. Motiverande samtal går ut på att den unge och be-
handlaren tillsammans ska reflektera över klientens tankar, känslor, tolkningar, prioriteringar 
och upplevelser. Behandlarna kan även använda sig av ART som består av tre olika delar: 
socialfärdighetsträning, ilskekontrollträning och moralträning. Socialfärdighetsträning handlar 
om att träna upp sociala färdigheter så att den unge klarar av att interagera på ett bra sätt med 
andra människor. Ilskekontrollträning innebär att den unge ska lära sig olika tekniker för att 
känna igen signaler hos sig själv, för att kunna avstå från att bli arg. Ilskekontrollträning inne-
fattar även att den unge tränar på att hantera sin ilska på ett bra sätt. Moralträning är den sista 
delen i ART och syftar till att klienten ska utveckla sitt moraltänkande och att han/hon i fram-
tiden ska kunna fatta väl genomtänkta och mogna beslut (Örebro kommun, 2007). 
 
FÖRKLARINGSMODELLER TILL UNGDOMSBROTTSLIGHET 
 
Kontrollteorier behandlar frågan om social kontroll. Hur individer genom socialisering lär sig 
självkontroll och hur människors beteende kontrolleras genom den kontroll som samhället har 
över dem i form av straff för avvikande beteende samt belöningar för konformitet (Akers, 
1999, s. 81). Konformitet är ett begrepp som behandlar hur människor påverkas av varandra 
och anpassar sig till varandra (Estrada & Flyghed, 2001, s. 125). Detta är ett centralt begrepp i 
alla kontrollteorier. Den kontroll som samhället har över oss kan delas in i extern respektive 
intern kontroll. Den externa kontrollen finns redan i barndomen i form av de tillsägelser och 
förmaningar som barn får av sina föräldrar. Barns beteende styrs av de tillsägelser de får och 
så länge de som sätter gränser (oftast föräldrarna) är i närheten så försöker eller tvingas barn 
till att rätta sig efter det de säger. Den externa kontrollen kommer sedan undan för undan att 
internaliseras och styra individen inifrån. Denna process sker utan att individen är medveten 
om det och utan att individen förstår hur styrt hans/hennes beteende egentligen är. Vissa saker 
undviker individen att göra eftersom han/hon har lärt sig att så gör man inte eller för att und-
vika att få dåligt samvete. Detta innebär inte att individen aldrig bryter mot de normer som 
han/hon har lärt sig. Det händer att individen bryter mot normerna trots att han/hon vet att 
handlingen bryter mot normerna. I vilken utsträckning individen gör detta beror på vilka posi-
tiva följder handlingen får, hur stor risken är att bli upptäckt, vilken bestraffning som väntar 
om den normbrytande handlingen upptäcks och i vilken grad normen har internaliserats (Sar-
necki, 2003, s. 303).    

Kontrollteorierna är många men denna studie fokuserar på Travis Hirschis teori om so-
ciala band, Sykes och Matzas teori om neutraliseringstekniker och Travis Hirschi och Michael 
Gottfredsons teori om självkontroll.  
 
Sociala band  
Travis Hirschi är grundaren till teorin om sociala band. Denna teori undersöker inte varför 
vissa människor begår brott utan fokuserar istället på vad som hindrar de flesta av oss från att 
begå brott. Enligt teorin om sociala band är det den sociala kontroll som samhället har över 
människor som hindrar flertalet människor från att begå brott. När människors sociala band 
till det traditionella samhället försvagas ökar risken för att de ska begå brott. De människor 
som är fria från sociala band kan styra sitt eget beteende efter sitt intresse och påverkas inte av 
samhällets normer (Sarnecki, 2003, s. 218-219). Hirschi (2002/1969) nämner fyra element 
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som hindrar människan från att begå brott och de är: anknytning till föräldrar, skola, kamrater 
med mera, åtagande i till exempel utbildning och arbete, delaktighet i exempelvis skola, arbe-
te och föreningsaktiviteter och övertygelse om samhällsordningens legitimitet, att lagar och 
samhällets regler ska följas.  

Anknytning  

Hirschis begrepp anknytning handlar om individers känslomässiga band till andra människor. 
Desto starkare dessa band är ju större är sannolikheten att individen inte begår brottsliga 
handlingar. En individ som bryr sig om sina närmaste, ser upp till dem och bryr sig om deras 
förväntningar, är bunden till de normer som han/hon delar med dessa individer och sannolik-
heten är inte stor att han/hon kommer att bryta mot dessa normer (Akers, 1999, s. 86).  
Ungdomars känslomässiga band till sina föräldrar är en faktor som har stor betydelse när det 
gäller att förhindra en brottslig utveckling. Sannolikheten är mindre att ungdomar som lyssnar 
på sina föräldrar och tar till sig det föräldrarna har att säga utvecklar ett brottsligt beteende. 
Bryr sig den unge om sina föräldrars förväntningar och önskningar är sannolikheten stor att 
den unge kommer att tänka på sina föräldrar och hur de kommer att reagera när han/hon kän-
ner sig frestad att begå ett brott (Ring, 1999, s. 13). Det finns olika förklaringar till varför an-
knytning till föräldrar har en så stor betydelse när det gäller att förhindra en brottslig utveck-
ling. Den mest uppmärksammade förklaringen är den som behandlar kopplingen mellan an-
knytning och förmågan till socialisering och tron på samhällets normer. Föräldrar lär sina barn 
vad som är rätt och fel och överför sina ideal till sina barn. En dålig kontakt mellan förälder 
och barn kan leda till att barnet inte utvecklar ett samvete och inte lär sig samhällets moraliska 
regler. Föräldrar har också förväntningar på sina barn och barnet blir mer bunden till dessa 
förväntningar om anknytningen mellan barn och förälder är bra (Hirschi, 2002/1969, s. 86). 
En god relation mellan barn och förälder ökar sannolikheten för att barnet kommer berätta om 
sina fritidsaktiviteter för sina föräldrar och ta till sig det de har att säga. Detta ökar sannolik-
heten för att barnet kommer att undvika brottsliga handlingar på grund av att han/hon inte vill 
gå emot sina föräldrars vilja (Hirschi, 2002/1969, s. 90). Anknytning till föräldrar kan förkla-
ras med hjälp av följande tre begrepp:  
 
Intim kommunikation. Den unge talar med sina föräldrar om det han/hon tänker och känner 
och desamma gör den unges föräldrar, den unges föräldrar berättar och förklarar de beslut de 
har fattat gällande den unge och ger den unge stöd och hjälp.     
 
Psykologisk närvaro av föräldrar. Den unge känner att föräldrarna bryr sig om och vet vad 
han/hon gör på sin fritid.  
 
Känslomässig identifikation. Då det finns tillfälle att begå brott tänker den unge på hur föräld-
rarna kommer att reagera och känna (Ring, 1999, s. 13).           
 
När det gäller anknytning till skolan menar Hirschi (2002/1969, s. 112-113) att det är större 
sannolikhet att individer med låg intellektuell begåvning och att individer som inte presterar 
så bra i skolan begår brott. Intelligens och kunskap belönas i vårt samhälle och låg begåvning 
bestraffas till exempel i skolan genom mindre uppmärksamhet från lärare samt dåliga betyg. 
Detta innebär att lågt begåvade individers band till samhället och dess normer försvagas vilket 
leder till att de inte anser att konsekvenserna av ett brott är så allvarliga och de blir därmed 
fria att begå brott. Det är i skolan barn främst blir belönade och bestraffade för sin intellektua-
litet och det är också här bandet till samhällets normer kan börja försvagas. Barn som inte 
klarar sig bra i skolan tycker oftast inte om skolan och kan utveckla en attityd som innebär att 
han/hon inte bryr sig vad läraren säger och anser att skolan inte har någon rätt att kontrollera 
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honom/henne. Individen blir då fri att begå brott och anser att det är legitimt. Det är alltså 
större sannolikhet att en individ som anser sig vara intelligent, tycker om skolan, bryr sig om 
vad läraren tycker om honom/henne och klarar sig bra i skolan inte utvecklar ett brottsligt 
beteende (Hirschi, 2002/1969, s. 115).  

Det mest uppseendeväckande i Hirschis teori om sociala band är det faktum att han/hon 
menar att anknytning till brottsliga vänner och även brottsliga föräldrar hindrar en individ från 
att begå brott. En individ med god anknytning till sina kamrater, oavsett om de är kriminella 
eller inte, hindras från att begå brott eftersom en individs respekt för samhällets normer 
grundläggs i respekten för andra människor. Individer som har respekt för sina vänner och en 
god anknytning till dem är mindre brottsliga än individer som inte har det (Ring, 1999, s. 14). 
Hirschis (2002/1969) studie Causes of delinquency visar dock att en god anknytning till vän-
ner inte har lika stor betydelse som anknytning till föräldrar och lärare har när det gäller 
brottslighet.  
 
Åtagande   
Åtagande handlar om individers band till konventionella mål som till exempel utbildning och 
arbete. Är dessa band starka är sannolikheten liten att den unge kommer begå brottsliga hand-
lingar eftersom den unge då riskerar att inte nå sina mål (Akers, 1999, s. 87). Hirschi menar 
till exempel att det är större sannolikhet att en individ som engagerar sig i sin utbildning, har 
som mål att klara sig bra i skolan och som strävar efter att få ett bra arbete avstår från att begå 
brott. Det är också större sannolikhet att unga med ambition avstår från att begå brott (Hirschi, 
2002/1969, s. 178, 182). Ungdomar som har avslutat sin utbildning men ännu inte hittat ett 
arbete befinner sig i riskzonen för att utveckla ett brottsligt beteende. Detta på grund av att en 
avslutad utbildning på ett sätt innebär att den unge är vuxen men då den unge inte har ett arbe-
te är den unge på samma gång fortfarande ett barn. Den unge utvecklar ett beteende och atti-
tyder som endast är lämpliga för vuxna och avsaknaden av band till det konventionella sam-
hället i form av ett arbete ger samtidigt den unge den frihet som bara ett barn har. Dessa för-
hållanden leder till ett brottsligt beteende hos den unge (Hirschi, 2002/1969, s. 163). Några 
exempel på vuxet beteende är att röka och att dricka alkohol och Hirschi menar att desto mer 
en pojke ägnar sig åt till exempel denna sorts vuxet beteende ju mer kommer han/hon att ägna 
han/hon sig åt brottsliga handlingar (Hirschi, 2002/1969, s. 168-169).   
 
Delaktighet  
Även delaktighet i konventionella aktiviteter menar Hirschi hindrar unga från att begå brott. 
Exempel på sådana aktiviteter är att studera, arbeta, spendera tid med sin familj och före-
ningsaktiviteter. Dessa aktiviteter kan hindra unga från att begå brott genom att den unges 
band till det konventionella samhället och dess normer stärks. Ungdomar som ägnar sig åt 
konventionella aktiviteter är också ofta för upptagna för att kunna bli involverad i brottsliga 
handlingar (Akers, 1999, s. 87). Ungdomar har mycket fritid och behöver ha något menings-
fullt att göra på sin fritid. Det är stor sannolikhet att ungdomar som har svårt att hitta något 
meningsfullt att spendera sin tid med påbörjar ett brottsligt beteende kanske bara för att de 
söker lite spänning. Delaktighet i konventionella aktiviteter kan alltså hindra en ungdom från 
att ha mycket ”dötid” och försöka hitta saker att fördriva tiden med vilket därmed hindrar ho-
nom/henne från att begå brott. Unga som ägnar sig åt konventionella aktiviteter såsom att göra 
sina läxor ägnar mindre tid åt aktiviteter som kan leda till brottsliga handlingar. Exempel på 
sådana aktiviteter är att ”hänga” med sina vänner och fördriva tiden, dricka med sina vänner 
eller att åka runt i en bil med dem. En viktig sak att påpeka är att oavsett ungdomars delaktig-
het i skolrelaterade aktiviteter eller i sin utbildning är det större sannolikhet att ungdomar som 
röker, dricker alkohol, tycker livet är tråkigt med mera ägnar sig åt brottsliga handlingar (Hir-
schi, 2002/1969, kap. 5).   
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Övertygelse   
Hirschis begrepp övertygelse behandlar individers tro på samhällets värderingar och normer. 
Begreppet handlar främst om en övertygelse om samhällsordningens legitimitet, att lagar och 
samhällets regler ska följas (Akers, 1999, s. 87). Hirschi använder inte begreppet övertygelse 
för att försöka förklara varför vissa individer har avvikande och kriminella övertygelser.  Frå-
gan som behöver ställas är varför individer som tror på och respekterar samhällets lagar begår 
brottsliga handlingar? Svaret på denna fråga är att deras respekt och tro på samhällets lagar 
och normer har försvagats. Individers respekt för samhällets lagar varierar och de som respek-
terar samhällets lagar har svårare för att bryta dem (Hirschi, 2002/1969, s. 26).  

Ovan beskrivna element i människans anknytning till samhället är relaterade till var-
andra. Människor med stark anknytning till föräldrar med mera är ofta delaktiga i föreningsliv 
och skaffar sig ofta en bra utbildning för att få ett bra arbete (Sarnecki, 2003, s. 218-219). Den 
kritik som nämns mot teorin om sociala band är bland annat att den anses innehålla brister i 
sin förklaring av vad social kontroll är. Beskrivningen av de fyra huvudbegreppen anknyt-
ning, åtagande, delaktighet och övertygelse, som är det centrala i sociala band teorin, anses 
inte vara liktydiga med social kontroll. Teorin fastställer inte heller på ett tillfredställande sätt 
vad begreppet ”det konventionella” innebär och detta har lett till att vissa likställer begreppet 
med laglydnad. Att likställa konventionalitet med laglydnad kan leda till svårigheter med att 
undersöka vad ungdomars involvering i konventionella aktiviteter har för roll när det gäller att 
utveckla ett brottsligt beteende. Kritik har också riktats mot att Hirschis sociala band teori inte 
besvarar frågan hur starka sociala band skapas och hur förändringar i sociala band uppkom-
mer. Något som har diskuterats är om svaga sociala band till föräldrar, skola eller arbetsliv 
kan leda till ett brottsligt beteende eller om dessa band till största delen uttrycker vilken sorts 
personlighet den unge har (Ring, 1999, s. 16-17).   
 
Neutralisationstekniker 
Sykes och Matza menar att allt mänskligt beteende är inlärt, detta gäller även brottsligt bete-
ende. Deras teori om neutraliseringstekniker undersöker varför vissa människor som sympati-
serar med samhällets lagar och regler ändå kan begå brott (Akers, 1999, s. 84). Ungdomar 
utvecklar inte ett brottsligt beteende genom att de lär sig värderingar och attityder som går 
emot det övriga samhället utan det är genom inlärning av neutraliseringstekniker som detta 
sker (Sykes & Matza, 1957, s. 667). Neutraliseringstekniker är legitimerade argument som 
människor använder sig av för att rättfärdiga och ursäkta sina brottsliga handlingar. Genom att 
använda sig av dessa tekniker minskas den unges känslor av skuld och skam och den unge 
använder också dessa tekniker som ett skydd mot den skuld som andra kan vilja placera på 
honom/henne. Dessa neutralisationstekniker använder sig den unge av efter att han/hon har 
begått brottet och det gör det möjligt för den unge att bevara sin bild av sig själv som en god 
medborgare. Vissa anser också att unga använder sig av dessa tekniker innan de begår brottet 
och att teknikerna gör det möjligt för den unge att begå brottet (Sykes & Matza, 1957, s. 666). 
Sykes och Matzas (1957) har i sin artikel Techniques of Neutralization beskrivit neutralise-
ringstekniker. I artikeln beskriver författarna hur unga i arbetarklassen skapar sina egna nor-
mer och avvisar medelklassens värderingar. Genom att vissa människor, främst ungdomar 
från arbetarklassen, använder sig av olika neutraliseringstekniker, kan de tillfälligt upphäva de 
etablerade normerna i samhället. De fem huvudsakliga neutraliseringsteknikerna är enligt 
Matza och Sykes: 
 
Förnekande av ansvar – ansvaret för handlingen förlägger människan utanför sig själv genom 
att till exempel resonera på följande sätt: ”jag hade inget val, jag hade inga pengar” (Sarnecki, 
2003, s. 216-217). Människor som använder sig av denna teknik anser att deras brottsliga be-
teende är utanför deras kontroll och att det är faktorer som brist på kärlek från föräldrar, dåli-
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ga kamrater eller det faktum att han/hon bor i ett dåligt område som är orsaken till det norm-
brytande beteendet (Sykes & Matza, 1957, s. 667). Människan ser sig som hjälplös när det 
gäller sitt eget beteende, det är faktorer utanför individen som driver in honom/henne i nya 
situationer. Så länge individen inte anser sig vara ansvarig för sitt brottsliga beteende kommer 
inte omgivningens ogillande påverka dennes attityder till sin brottsliga handling (Cote, 2002, 
s. 147).   
 
Förnekande av skada – individen resonerar så som att hans/hennes brottsliga handling endast 
strider mot lagen om någon verkligen blev skadad och detta kan tolkas på många olika sätt. 
”Jag stal inte bilen, jag bara lånade den”, ”jag vandaliserade hans bil men han har råd med 
det”, detta är ett exempel på hur människor förnekar skada och de menar med detta resone-
mang att samhället i stort inte ska lägga sig i och bestraffa detta beteende (Sykes & Matza, 
1957, s. 667-668).  
 
Förnekandet av offer – individen kan ta på sig ansvaret för sina brottsliga handlingar och er-
känna att hans/hennes handlingar har orsakat skada men kan använda sig av neutralisering 
genom att hävda att handlingen inte är felaktig med tanke på omständigheterna (Sykes & 
Matza, 1957, s. 668). Individen resonerar så som att det inte finns något offer på grund av 
omständigheterna runt handlingen. Två uttalanden som ger exempel på detta är ”jag slog ho-
nom för att han är rasist”, jag vandaliserade min lärares bil för att hon var orättvis (Sarnecki, 
2003, s. 217). Skadan människan orsakar ses inte som en skada utan som ett straff eller en 
hämnd som individen har rätt till att utföra. Individen ser sig själv som en hämnare och offret 
blir personen som har gjort fel (Sykes & Matza, 1957, s. 668).   
 
Fördömandet av dem som fördömer – människan tar inte ansvar för sina handlingar utan för-
skjuter fokus till dem som kritiserar deras handling. Människan menar att de som kritiserar 
deras handlingar har oärliga eller själviska motiv. Vanliga påståenden de använder sig av är 
att polisen är brutal eller rasistisk och lärare ska alltid favorisera. Individen attackerar andra 
istället för att ta sitt ansvar och det gör det lättare för honom/henne att skjuta undan skulden 
och att inte ta till sig att han/hennes beteende är fel då diskussionen istället kommer att handla 
om andras reaktioner (Sykes & Matza, 1957, s. 668).    
 
Högre lojaliteter – individen anser att det är viktigt att vara lojal mot familj och vänner och att 
stå med dessa mot samhällets krav. Individen kan förkasta samhällsnormer för att han/hon 
anser att familjen och vännernas uppfattningar är viktigast, inte nödvändigtvis för att gå emot 
samhällsnormerna. Ett typiskt uttalande skulle kunna vara ”jag var tvungen att ge honom 
stryk för att han var dum mot mina kamrater” (Sarnecki, 2003, s. 217). Människan offrar kra-
ven från samhället i stort för kraven från den mindre sociala gruppen, så som syskon, gänget 
eller vännerna. Det behöver inte vara så att människan förkastar samhällets krav trots att 
han/hon har misslyckats att följa dem. Människan ser sig själv istället i ett dilemma och lös-
ningen på detta dilemma kräver att han/hon bryter mot lagen (Sykes & Matza, 1957, s. 669). 
 
Sarnecki (2003, s. 216-218) redogör för Sykes och Matzas neutraliseringstänkande och skri-
ver att människor inte har en fullständig frihet när det gäller att fatta beslut. De sociala om-
ständigheterna begränsar människornas beslutsfrihet. Närvaro av unga vänner när beslutet ska 
tas kan vara en faktor som begränsar friheten (Sarnecki, 2003, s. 216-218). Även Cote (2002, 
s. 144) redogör för Sykes och Matzas neutralisationstänkande och menar att det är olika från 
individ till individ hur människor använder sig av neutralisationstekniker och att det är större 
sannolikhet att de som accepterar flera av dessa tekniker utvecklar ett brottsligt beteende. Det 
är större chans att människor som umgås med vänner som begår brott använder sig av ett 
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brottsligt beteende för att hantera vissa situationer. Detta innebär också att det är större sanno-
likhet att människor som umgås med kriminella vänner använder sig av neutraliseringstekni-
ker för att minska sina skuld- och skamkänslor.   
 
Självkontroll 
Akers beskriver Travis Hirschis och Michael Gottfredsons teori om självkontroll. Travis Hir-
schi går i denna teori ifrån sin teori om sociala band och fokuserar endast på en typ av kon-
troll och det är självkontroll (Akers, 1999, s. 90). Teorin behandlar hur människors självkon-
troll påverkar människors brottsbenägenhet och enligt detta synsätt är det låg självkontroll 
som orsakar ett brottsligt beteende. Låg självkontroll innefattar karaktärsdrag som impulsivi-
tet, okänslighet, risktagande etcetera. Egenskaper av detta slag leder till brottslighet eftersom 
dessa människor inte besitter förmågan att överväga sina handlingars konsekvenser (Sarnecki, 
2003, s. 220-221). Orsaken till låg självkontroll ligger främst i en misslyckad socialisations-
process som framför allt beror på en bristfällig uppfostran. Föräldrarna har en viktig roll när 
det gäller barnets socialiseringsprocess och genom att föräldrarna hjälper sina barn att sociali-
seras lär sig också barnet självkontroll. För att barn ska kunna socialiseras behöver de ha en 
god anknytning med sina föräldrar och föräldrarna måste ha en god översyn över sitt barn. 
Föräldrarna behöver vara uppmärksamma på brister av självkontroll hos sitt barn och det är 
också viktigt att de bestraffar barnet då han/hon gör något dumt. Sannolikheten är inte stor att 
barn som har denna typ av föräldrar begår brott när de kommer upp i tonåren. Förutom föräld-
rar är också skolan och andra sociala institutioner viktiga när det gäller barns socialiserings-
process men det är föräldrarna och barnets närstående som har den största påverkan på ett 
barns socialisation. Detta innebär att ett barns självkontroll inte påverkas något nämnvärt av 
hans/hennes vänner och till följd av detta inte heller utvecklingen av ett brottsligt beteende. 
Självkontroll utvecklas i barndomen och den självkontroll som en individ en gång har tilläg-
nat sig förändras inte i någon större grad under livets gång (Akers, 1999, s. 91).  
 
RISK OCH SKYDDSFAKTORER 
 
Risk- och skyddsfaktorer är olika förhållanden som ökar respektive minskar risken för ett 
brottsligt beteende. En riskfaktor ökar sannolikheten för att ett framtida riskbeteende ska upp-
stå hos en människa medan förekomsten av en skyddsfaktor minskar sannolikheten för att ett 
riskbeteende ska uppstå. De flesta människor omges av både risk- och skyddsfaktorer. När 
antalet riskfaktorer ökar och antalet skyddsfaktorer minskar ökar risken för att ett riskbeteen-
de ska uppkomma. När ett barn utvecklas påverkas han/hon av samspelet med föräldrar, vän-
ner, skola och närmiljö (Sundell, 2003, s. 13-14). Det är både miljön och biologiska faktorer 
som formar ett barns personlighet och beteende. Risker för ett avvikande beteende kan vara 
medfödda, uppkomma i fosterstadiet eller i barnets närmiljö (Andersson, 2001, s.15).  
 
Egenskaper och beteende 
Riskfaktorer som kan kopplas till individen är aggressivitet, impulsivitet eller inlärningssvå-
righeter. En annan riskfaktor är om individen ifrågasätter och motsätter sig samhällets normer 
(Sundell, 2003, s. 16). Barn som tidigt i livet utmärks av olika allvarliga uppförandestörningar 
som till exempel ett aggressivt, fientligt och utagerande beteende löper en ökad risk att ut-
veckla ett brottsligt beteende. Uppförandestörning kan också innebära att ett barn förstör och 
har sönder saker för andra och att barnet är allmänt bråkigt och olydig. Det är även en riskfak-
tor om barnet tidigt i livet har koncentrationssvårigheter, svårt att sitta still, lätt blir rastlös, 
avbryter och stör samt är impulsiv. Dessa barn har ofta svårigheter med uppmärksamhet och 
självkontroll vilka är egenskaper som behövs i sociala situationer med både vuxna och barn, 
de har även svårigheter i gruppaktiviteter (Andersson, 2001, s. 15).  
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Enligt Herrenkohl, Maguin, Hill, Hawkins, Abbott & Catalano (2000, s. 177) är hyper-
aktivitet och risktagande i tidig ålder exempel på riskfaktorer för att barn senare i livet ska 
utveckla ett våldsamt beteende. Herrenkohl m.fl. (2000, s. 183) har i sin studie Developmental 
Risk Factors for Youth Violence visat att barn som enligt lärare och föräldrar vid tidig ålder är 
hyperaktiva löper stor risk att utveckla ett våldsamt beteende vid 18 års ålder. Detta innebär 
att ett våldsamt beteende kan förhindras redan vid tidig ålder genom att identifiera och be-
handla hyperaktivitet hos barn direkt när dessa symtom uppkommer. Även Tremblay & Le-
Marquand (2001, s. 141) anser att lärare är en god källa när det gäller att identifiera barn i 
riskzonen (se även Sprague, Walker, Stieber, Simonsen, Nishioka & Wagner, 2001, s. 202). 
Tremblay m.fl. (2001, 141) menar att barn som enligt sina lärare uppvisar ett aggressivt bete-
ende löper hög risk att utveckla ett brottsligt beteende i tidig ålder och att det istället fungerar 
som en skyddsfaktor om barn enligt sina förskolelärare uppvisar en god förmåga att interagera 
med andra individer (Tremblay & LeMarquand, 2001, s. 141). 
 
Familjen och uppfostran 
En riskfaktor för brottsligt beteende kan vara att växa upp i en familj där det saknas känslo-
mässig kontakt mellan familjemedlemmarna. Barn löper ökad risk för antisocial utveckling 
om de växer upp i en familj där en eller båda föräldrarna missbrukar alkohol eller droger eller 
brister i sin föräldraförmåga. Föräldrar som själva har en svår psykosocial situation har ofta 
svårigheter att ta hand om sina barn och se till deras fysiska, psykiska och sociala behov (An-
dersson, 2001, s. 17-18). En viktig skyddsfaktor för barnet är att han/hon i tidig ålder får möj-
lighet att känslomässigt knyta an till andra människor. Barnet behöver lära sig att knyta an för 
att senare i livet kunna känna trygghet, empati och tillit i sina relationer. Barn som inte har 
haft möjlighet att utveckla en grundläggande trygghet i sina tidiga relationer löper en ökad 
risk för en kriminell utveckling eftersom de ofta har svårigheter med sociala relationer och att 
förstå hur andra människor kan känna och uppfatta vissa situationer (Andersson, 2001, s. 16). 
Ytterligare en skyddsfaktor för ett barn är att han/hon får känna kärlek och att föräldrarna har 
insyn i den unges liv. Det är också viktigt att barnet får växa upp i en familj där det finns tyd-
liga regler för vad som förväntas av honom/henne och att beslut tas i en diskussion, alltså att 
föräldrarna inte själva bestämmer utan att lyssna på vad barnet har att säga (Sundell, 2003, s. 
15). Ineffektiva uppfostringsmetoder kan också utgöra en riskfaktor för brottsligt beteende då 
uppfostran har en betydande inverkan på barnets förmåga till socialisering. Det är i socialisa-
tionsprocessen som barnets personlighet och beteende utvecklas. Ineffektiva uppfostringsme-
toder innebär enligt Herrenkohl m.fl. (2000, s. 177) att föräldrarna inte kan sätta upp tydliga 
regler på ett adekvat sätt och inte heller uppmärksamma hur barnet interagerar med andra. 
Enligt Herrenkohl m.fl. (2000, s. 183) leder inte ineffektiva uppfostringsmetoder och konflik-
ter i familjen vid tio års ålder till ett våldsamt beteende vid 18 års ålder. Detta stämmer inte 
överens med Hirschis och Gottfredsons teori om självkontroll. De menar att en bristfällig upp-
fostran leder till en låg självkontroll hos barnet. Föräldrar som saknar förmåga att bestraffa sitt 
barn på ett adekvat sätt och som brister i sin översyn över sitt barn riskerar att försvåra ett 
barns socialiseringsprocess (Akers, 1999, s. 91). Herrenkohl m.fl. (2000, s. 183) forskningsre-
sultat visar dock att ineffektiva uppfostringsmetoder och konflikter i familjen i åldrarna 14 
och 16 år ökar sannolikheten för framtida våldsamt beteende i 18 års ålder. Detta visar att det 
är av stor vikt att föräldrar är delaktiga i sina tonåringars liv för att ett våldsamt beteende ska 
kunna förhindras.  

En riskfaktor för normbrytande beteende är om den unges föräldrar tycker det är accep-
tabelt att deras barn använder alkohol och droger. Föräldrar som tillåter att den unge dricker 
kan öka dennes drickande. Det är positivt om föräldrarna vet vilka konsekvenser ungdomars 
alkoholmissbruk kan få och det kan fungera som en skyddsfaktor mot normbrytande beteende. 
Att växa upp i en familj som har ekonomiska problem kan även vara en riskfaktor, det finns 
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dock svenska studier som har visat att sannolikheten för en hög alkoholkonsumtion ökar i 
familjer med god ekonomi (Sundell, 2003, s. 15). Ruset av alkohol och droger kan framkalla 
ett normbrytande beteende genom att människans hämningar minskar och omdömet försämras 
samt uppmärksamhetsförmågan förändras (Andershed & Andershed, 2005, s. 82).  
 
Skolan 
Genomgående i den forskning som lästs är att unga med låga resultat i skolan löper stor risk 
att utveckla ett normbrytande beteende (Andershed & Andershed, 2005, s. 84, Herrenkohl, 
Hawkins, Chung, Hill & Battin-Pearson, 2001, s. 217). Herrenkohl m.fl. (2001, s. 218) refere-
rar till exempel till Maguins och Loebers forskningsresultat som visar ett samband mellan 
dåliga akademiska resultat och starten av den unges brottsliga beteende. Resultatet visar också 
ett samband mellan låga akademiska resultat och hur ofta och hur allvarliga brotten som begås 
är. All forskning som har lästs visar att svaga band till skolan, låga utbildnings ambitioner och 
brist på motivation i skolan anses vara riskfaktorer för ett framtida normbrytande beteende 
(Andershed & Andershed, 2005, s. 84, Herrenkohl m.fl., 2001, s. 218). Resultat i skolan och 
den unges band till skolan är beroende av varandra eftersom det inte är troligt att ett barn med 
låga resultat i skolan kommer att utveckla starka band till skolan och en vilja att vidareutbilda 
sig (Herrenkohl m.fl., 2001, s. 218). Det är viktigt att titta på skolans roll när det gäller ungas 
normbrytande beteende eftersom skolan har en viktig roll i barns socialiseringsprocess. Dåligt 
organiserade och styrda skolor kommer inte att inspirera och motivera barn att utbilda sig och 
få bra betyg. Detta kan i sin tur leda till att barn i högre grad påverkas av avvikande vänner 
och att de på grund av brist på motivation till att gå i skolan skolkar mycket vilket leder till att 
de i större mån får möjlighet att begå brott (Herrenkohl m.fl., 2001, s. 219). Forskning som 
undersöker hur organisationen av skolan påverkar barn är bristfällig men det som kan faststäl-
las av den existerande forskningen är att faktorer som låg tillfredsställelse och dåligt samarbe-
te mellan lärare, dåliga relationer mellan lärare och elever, brist på självklara regler och för-
väntningar när det gäller elevernas uppförande och värderingar som stödjer ett antisocialt be-
teende visar ett samband med antisocialt beteende hos elever (Herrenkohl m.fl., 2001, s. 220-
221). En social ordning och att lärare som har höga förväntningar på eleverna kan fungera 
som skyddsfaktorer och hindra barn från att utveckla ett normbrytande beteende. Ytterligare 
en skyddsfaktor är föräldrar som engagerar och involverar sig i skolan (Sundell, 2003, s. 16). 
Då låga resultat i skolan, brist på motivation, svaga band till skolan och låga utbildningsambi-
tioner är riskfaktorer för att den unge ska utveckla ett normbrytande beteende är det viktigt att 
skolan utvecklas och organiseras så att barn får de bästa förutsättningarna för att lära sig (Her-
renkohl m.fl., 2001, kap. 10).  
 
Kamratrelationer  
Vänner har en stor betydelse i den unges sociala anpassning. Ungdomar som har vänner som 
godkänner och uppmuntrar exempelvis skolk, droger eller kriminalitet löper större risk att 
själva göra dessa saker. En annan riskfaktor för brottsligt beteende är att individen saknar 
vänner eller bara har ett fåtal vänner (Sundell, 2003, s. 15). Barn som uppvisar ett normbry-
tande beteende umgås ofta med andra barn som har ett liknande beteende. Att umgås med 
vänner som har ett normbrytande beteende kan bidra till att det negativa beteendet blir allvar-
ligare och mer vanligt förekommande. Barnet får genom att umgås med vänner som bryter 
mot normerna lära sig hur normbrytande beteende ska utföras och de får även motivation att 
genomföra det i sällskap med dessa vänner (Andershed & Andeshed, 2005, s. 114). Detta 
gäller även unga som är medlemmar i gäng vilket är de som i störst utsträckning påverkas av 
avvikande vänner att begå brott. Detta på grund av att ett gäng består av många ungdomar 
med en positiv inställning till brottsligt beteende. Unga med ett avvikande beteende dras ofta 
till dem som uppvisar ett liknande beteende och i gänget finns sen en positiv inställning till 
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brott vilket leder till att den unge begår fler och mer allvarliga brott (Coie & Miller-Johanson 
(2001, s. 197, 199). En skyddsfaktor kan vara att delta i organiserade fritidsaktiviteter där det 
finns personal. Dessa aktiviteter kan ge både värdefulla vänner och egenskaper (Sundell, 
2003, s. 15). Coie och Miller-Johanson (2001, s. 200) har i sin undersökning kommit fram till 
att sannolikheten är stor att unga med vänner som begår brott själva kommer börja begå brott.  
Det är främst i tonåren som unga påverkas av vänner som begår brott och det gäller både de 
ungdomar som inte har begått brott innan och de som redan begår brott. De ungdomar som 
inte har begått brott innan börjar begå brott på grund av sina brottsliga vänner och de ungdo-
mar som redan begick brott började begå mer allvarliga brott på grund av påverkan av sina 
brottsliga vänner. Undersökningar visar att avvisande av vänner är en riskfaktor för antisocialt 
och brottsligt beteende. Ett exempel på detta är Patterson och Banks (Coie och Miller-
Johanson, 2001, s. 201) undersökning från 1989 där de genom att studera pojkar i Oregon 
fann att aggressivt beteende leder till att barn blir avvisade av vänner. Detta avvisande leder i 
sin tur till att barnen dras till vänner som uppvisar ett liknande avvikande beteende som dem 
själva vilket ökar risken för att den unge ska utveckla ett brottsligt beteende. Coie och Miller-
Johanson (2001, s. 204) menar att barn som blir avvisade av vänner till slut inte har något 
annat val än att söka sig till dem som accepterar och uppvisar ett liknande beteende som dem 
själva. Dessa barn har ett starkt behov av att känna tillhörighet med sina nya vänner eftersom 
de är hans/hennes enda sociala val. Detta kan leda till att de blir starkt påverkade av vännernas 
normbrytande beteende och att de i stor utsträckning tar till sig och respekterar de normer som 
gäller i gruppen. Enligt Coie och Miller-Johanson (2001, s. 191) är avvikande vänner och att 
bli avvisad av vänner endast bidragande orsaker och inte de primära orsakerna till att unga 
utvecklar ett brottsligt beteende. För att unga ska utveckla ett brottsligt beteende krävs det att 
det förekommer flera riskfaktorer. Barn som endast uppvisar tillfälliga eller enskilda svårighe-
ter utvecklas oftast på ett positivt sätt. Det är när ett barn har flera riskfaktorer i exempelvis 
sitt beteendemönster eller i sin tidiga utveckling som risken ökar för en kriminell utveckling 
(Andersson, 2001, s. 16). 
 
UNGDOMSKRIMINALITET OCH BEHANDLINGSPROGRAM 
 
Nedan redovisas den forskning gällande behandling för ungdomsbrottslingar som ligger när-
mast det program som ungdomar som döms till ungdomsvård får genomgå.  

Taylor, Eddy och Biglan (1999, s. 172) har i sin forskningssammanställning undersökt 
den forskning som finns kring interpersonell färdighetsträning och dess effekter när det gäller 
att behandla unga med ett normbrytande beteende. Interpersonell färdighetsträning kan inne-
bära att den unge får träna sin förmåga att lösa problem och kontrollera sin ilska. Den unge får 
även arbeta med sin självsäkerhet, sina sociala färdigheter och coping färdigheter (Taylor 
m.fl., 1999, s. 172). Coping är ett begrepp som används för att skildra ett konstruktivt sätt att 
hantera problem och klara av de utmaningar som livet ger (Payne, 2005, s. 247). Slutsatsen 
som författarna (Taylor m.fl. 1999, s. 170) drar av sin forskning är att interpersonell färdig-
hetsträning har en begränsad effekt på ungdomar som uppvisar ett normbrytande beteende. 
Forskning har visat att behandlingsformen kan leda till vissa resultat på kort sikt för ungdo-
mar med lindrig problematik men det finns ingen forskning som visar att interpersonell fär-
dighetsträning minskar uppförandeproblematiken hos ungdomar på längre sikt (Taylor m.fl., 
1999, s. 175). De finns dock en plats för interpersonell färdighetsträning i evidensbaserad 
behandling för ungdomar som uppvisar ett normbrytande beteende men behandlingen ska då 
användas i kombination med andra interventioner (Taylor m.fl., 1999, s. 179).  

I sin undersökning av programmet Making A Group and Individual Commitment (MA-
GIC) har Smith, Usinger-Lesquereux & Evans (1999, s. 323) intervjuat ungdomar ett år efter 
avslutad behandling för att ta reda på vilka faktorer i programmet som har lett till positiva 
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förändringar hos ungdomarna. MAGIC är riktat mot ungdomar som precis har påbörjat sin 
brottsliga karriär och som är i åldrarna 12 till 18 år. Programmet består av 20 träffar och i des-
sa träffar ingår också uppföljningsträffar. Ungdomarna träffas i små grupper med en utbildad 
samtalsledarare och i gruppen arbetar de med sociala och interpersonella färdigheter, problem 
lösning, positiv kommunikation, att ta beslut, konfliktlösning, eget ansvar, att sätta upp mål 
och med sin ambition (Smith m.fl., 1999, s. 323-324). I studien framkommer att ungdomarna 
upplevde att arbetet i små grupper ledde till att deras förmåga att kommunicera förbättrades 
(Smith m.fl., 1999, s. 323-324). Resultatet av undersökningen visar att ingen av de ungdomar 
som deltog i studien hade begått brott efter avslutad behandling. Ungdomarna har använt sig 
av många av de verktyg som programmet har gett dem. Ungdomarna har främst använt sig av 
verktyg gällande kommunikation, att fatta beslut som att till exempel umgås med vänner som 
accepterar att de inte vill begå brott, ta eget ansvar för sina handlingar och att känna ånger och 
reflektion kring hur de har agerat i olika situationer (Smith m.fl., 1999, s. 332-333). Smith 
m.fl. (1999, s. 336) rekommenderar bland annat att följande komponenter i MAGIC pro-
grammet används av andra som ska utforma ett program för unga som precis har påbörjat sin 
brottsliga karriär: att behandlingen genomförs i en grupp där ungdomarna känner sig trygga, 
motiverad och välutbildad personal, samarbete med universitet gällande effektiva behandling-
ar för ungdomsbrottslingar, uppföljningsprogram och stöd till föräldrarna i sin föräldraroll 
samt arbete men den unges relation till sina föräldrar. Forskningsresultatet visade att MAGIC 
ger bristfälliga resultat när det gäller de ungas ambitioner och drömmar om framtiden. De 
unga har svårt för att se till framtiden då de är mitt uppe i behandlingen men en lösning på 
detta problem är ett uppföljningsprogram som arbetar med dessa frågor. I programmet har det 
inte funnits något samarbete med den unges skola men detta är något som program för ung-
domsbrottslingar måste innehålla. I programmet går de unga igenom många förändringar som 
även skolan behöver vara informerad om de måste även ge stöd till den unge i dess föränd-
ringsprocess (Smith m.fl., 1999, s. 335).  

Enligt Daleflod (1996, s. 410-412) är det viktigt att det vid behandling av unga brotts-
lingar utformas en individuell behandlingsplan. Den unge ska i så stor utsträckning som möj-
ligt involveras i behandlingsplaneringen då detta ökar den unges motivation till att genomföra 
behandlingen. Ett problem är att många ungdomar är ovilliga eller vägrar att delta i program. 
Flera av dessa ungdomar ser ingen anledning till varför de skulle förändra sig eftersom deras 
asociala problem inte är något problem även om de använder våld då de själva tycker att detta 
beteende ger dem fördelar i samhället. Generellt är det de ungdomar som tror att behandlingen 
kommer att hjälpa dem som kommer att förändra sitt beteende, de ungdomar som tar sitt an-
svar och aktivt deltar i behandlingen. Utan den unges motivation eller samarbetsvilja ska inga 
positiva resultat förväntas av behandlingen (Daleflod, 1996, s. 410-412).  

Enligt Jenner (2004, s. 45) är det tre faktorer som är viktiga i motivationsarbetet, för det 
första ska målen vara på en realistisk nivå så att de är möjliga att nå för individen. En individs 
motivation påverkas av möjligheten att nå målet, därför bör målen som sätts upp vara realis-
tiska, exempelvis dela upp ett stort mål i delmål. Den andra faktorn är om individen anser att 
det är värt att kämpa för att nå målet. Den tredje faktorn beror på hur stor chans individen 
anser att han/hon har att lyckas att nå målet, detta präglas av individens tidigare resultat med 
att nå mål och hur individen tolkar det som sker. 

Många betonar vikten av att använda sig av behandlingar som arbetar med de riskfakto-
rer som den unge uppvisar. Detta har visat sig minska risken för att den unge kommer begå 
fler brott (Sherman, Gottfredson, MacKenzie, Eck, Reuter & Buschway, 1998, s. 8, Anderson, 
Beinart, Farrington, Langman, Sturgis & Utting, 2005). Sherman m.fl. (1998, s. 8) menar ock-
så att individuell rådgivning inte fungerar för att minska brottsligheten hos unga. Denna sorts 
behandling kan till och med leda till att den unge begår fler brottsliga handlingar. Enligt An-
derson m.fl., (2005) ska ett program för unga brottslingar vara riktade mot hög- eller medel-
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risk brottslingar, vara strukturerade och ha en logisk grund, utmana den unges beteende, upp-
fattningar och sätt att resonera, riktas mot individuella, familjemässiga och miljömässiga risk-
faktorer och hålla fast vid överenskomna mål och tillvägagångssätt. Även relationen mellan 
den unge och behandlaren är viktig när det gäller utgången av behandlingen. Behandlaren ska 
uppmuntra och stötta klienten vilket bidrar till att klienten får lättare att tro på sig själv och ta 
sig ur sina problem (Jenner, 2004, s. 80).  
      
METOD 
 
Val av metod 
Denna studie ingår i ett gemensamt projekt mellan Örebro universitet och Ungdoms- och 
familjeenheten i Örebro kommun. Studiens syfte är att studera ungdomars erfarenheter av 
påföljden ungdomsvård och undersöka om de upplever att påföljden har bidragit till en för-
ändring av deras brottsliga beteende. För att besvara studiens syfte valde författarna att göra 
en kvalitativ undersökning i form av intervjuer. Detta ansågs som en passande metod då syf-
tet med studien är att studera ungdomars erfarenheter (Kvale, 1997, s. 73).   
 
Litteraturanskaffning och källkritik 
För att hitta relevant litteratur inom ämnet började författarna med att titta på referenslistor i 
tidigare C-uppsatser, avhandlingar och böcker. Litteratur söktes därefter i databaserna Voya-
ger och Libris. Voyager är Örebro universitetsbiblioteks lokala sökkatalog och Libris är ett 
nationellt söksystem för universitetsbibliotek. Vid dessa sökningar användes sökorden: ung-
domsvård, ungdomsbrottslighet samt vård inom socialtjänsten. Utländska artiklar söktes ge-
nom Örebro universitetsbiblioteks databas Elin@Örebro och Social Service Abstract. Då med 
sökorden: juvenile, offenders, crime, delinquency, treatment och youth dessa sökord användes 
i kombination med varandra, detta för att maximera sökresultatet. Övrig sökning har gjorts via 
Internets sökmotorer Google samt Brottsförebyggande rådets hemsida där samma sökord som 
ovan användes. I denna studie har författarna valt att i så stor utsträckning som möjligt använ-
da primärkällor före sekundärkällor. Detta för att det när en text tas från sitt sammanhang 
finns det en risk att en text förvanskas (Ejvegård, 2003, s. 63). I studien förekommer dock 
sekundärkällor då författarna ibland har haft svårigheter att få tag på primärkällorna. Ejvegård 
(2003, s. 64) menar vidare att senare litteratur är mer tillförlitlig än vad tidigare litteratur. Där-
för har författarna vid de tillfällen när det funnits flera upplagor av litteratur strävat efter att 
använda den senaste upplagan.    
 
Urval och avgränsning 
Då studien ingår i ett gemensamt projekt mellan Örebro universitet och familjeenheten i Öre-
bro kommun diskuterade författarna tillsammans med personal på ungdoms- och familjetea-
met fram kriterier för vilka som skulle delta i studien. De kriterier som diskuterades fram var 
att respondenterna skulle ha genomfört ungdomsvårdens midi eller maxiprogram samt avslu-
tat programmet under året 2007 eller våren 2008. Enligt Ander, Andersson, Jordevik, Leisti 
(2005, s. 198) är det upp till forskaren själv att besluta om hur lång tid det ska ha gått efter det 
att åtgärden avslutades, men minst ett år rekommenderas. När det gäller tidsaspekten har för-
fattarna tagit hänsyn till Ungdoms- och familjeteamets önskemål att undersöka de ungdomar 
som har avslutat midi eller maxiprogrammet under året 2007 eller våren 2008. Till denna stu-
die bedömdes att sex till åtta respondenter som skulle ingå. Författarna fick hjälp utav ung-
doms- och familjeteamet för att komma i kontakt med passande respondenter. Personal på 
Ungdoms- och familjeteamet kontaktade först respondenterna och informerade om studiens 
syfte och frågade om intresse fanns hos ungdomen att delta i en intervju. Därefter fick den 
aktuella studiens författare kontaktuppgifter till de ungdomar som kunde tänka sig att ställa 
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upp på en intervju. Författarna tog kontakt med respondenterna för att återigen informera om 
studiens syfte samt komma överens om tid och plats för en intervju. Antalet respondenter i en 
intervjustudie brukar vara mellan fem och tjugofem stycken, antalen kan variera beroende på 
tid och resurser som finns för studien (Kvale, 1997, s. 98). Enligt Kvale (1997, s. 99) är det 
bättre att ha mindre antal respondenter och istället ha mer tid över till förberedelser och analys 
av intervjuerna. Genom ungdoms- och familjeteamet kom författarna i kontakt med nio lämp-
liga respondenter som har genomfört ungdomsvård och som skulle vara passande att delta i 
studien. Det blev till sist sju respondenter, då det blev två bortfall. Respondenterna var mellan 
16 och 20 år gamla, två tjejer och fem killar.     
  
Konstruktion av intervjuguide 
I en kvalitativ intervju är det respondenternas beskrivningar som eftersträvas, vilket innebär 
att intervjuaren måste vara lyhörd för det respondenten säger samt låta respondenten styra 
ordningsföljden i samtalet (Trost, 2005, s. 50). Men det är ändå viktigt att intervjuaren vet 
vilka teman intervjun ska röra sig kring. En intervjuguide kan antingen bestå av enbart teman 
eller så kan den vara mer strukturerad, det vill säga att under varje tema finns det frågeställ-
ningar (Kvale, 1997, s. 121). Författarna valde att använda en halvstrukturerad intervjuguide, 
det vill säga teman med förslag på frågor (se bilaga). En halvstrukturerad intervjuguide ger 
författarna möjligheten att ställa följdfrågor, ändra ordningsföljd samt ersätta eller fördjupa 
vissa frågor i intervjuguiden (Kvale, 1997, s.121). Utifrån studiens syfte, frågeställningar, 
verksamhetsbeskrivning och tidigare forskning utarbetade författarna teman som sedan blev 
grunden för intervjumanualen. Intervjuguidens teman är följande: bakgrund, brottet och första 
kontakten med påföljden ungdomsvård, innehållet i ungdomsvård, beskrivningar och erfaren-
heter av ungdomsvården, föräldrar, jobb och skola, Brottets konsekvenser, reflektioner kring 
brottslighet, vändpunkter eller återfall samt tankar om framtiden. Ur dessa teman utvecklade 
den aktuella studiens författare sedan intervjufrågor med hjälp av en intervjuguide tillhanda-
hållen av handledaren (Tengnäs & Henriksson, 2006). Frågorna från den tillhandahållna in-
tervjuguiden omarbetades för att passa in på denna studies syfte och tidigare forskning. Den 
första intervjun genomfördes ungefär en vecka före resterande intervjuer för att författarna 
skulle ha möjlighet att justera frågorna ytterligare om det skulle behövas. Efter första inter-
vjun tillkom några frågor i intervjuguiden. Det var frågor som diskuterades i första intervjun 
som författarna ansåg relevant för studien. Intervjufrågorna som utarbetades följdes i stort sett 
därefter, endast ett fåtal frågor förtydligas ytterligare eller formulerades om.  
 
Genomförande 
Personal på ungdoms- och familjeteamet kontaktade respondenter som enligt kriterierna be-
dömdes skulle ingå och informerade om studiens syfte och frågade om de var villiga att delta i 
studien. Författarna fick sedan kontaktuppgifter till de ungdomar som var villiga att ställa upp 
på en intervju. Författarna tog då kontakt med respondenterna för att återigen informera om 
studiens syfte samt komma överens om tid och plats för en intervju. Dagen innan intervjun 
skickade författarna en påminnelse via SMS med tid och plats för intervjun. Intervjun startade 
med en presentation av studien. Respondenterna fick även information om att deltagandet i 
studien var helt frivilligt och att de när som helst har rätt att bryta sitt deltagande. De uppgifter 
som framkom under intervjun skulle behandlas under sekretess (Vetenskapsrådet, 2007 s. 7). 
De sju intervjuerna ägde rum i Ungdoms- och familjeteamets lokaler. Närvarande vid inter-
vjun var bara författarna och respondenten. Intervjuerna pågick mellan 30 minuter och en 
timme och båda författarna var närvarande vid samtliga intervjuer, en författare hade dock 
huvudansvaret för att ställa frågor medan den andra ansvarade för följdfrågor och reflektioner. 
Intervjuerna spelades in på band om respondenten gav sitt samtyckte till det. Detta för att för-
fattarna inte skulle gå miste om någon betydelsefull information och även för att underlätta 
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bearbetningen av det insamlade informationen (Silverman, 2005, s. 183, Kvale, 1997, s.147). 
 
Databearbetning och analysförfarande 
Analys och bearbetning av intervjumaterialet har gjorts utifrån studiens syfte och frågeställ-
ningar. Intervjumaterialet har ordagrant transkriberats. För att intervjuerna ska få bästa reliabi-
litet menar Kvale (1997, s. 150) att en intervju bör skrivas ut av två personer för att dessa ut-
skrifter senare ska kunna jämföras med varandra. Detta har dock inte prioriterats i den aktuel-
la studien men för att öka utskriftens reliabilitet har författarna transkriberat samtliga intervju-
er tillsammans. Detta för att kunna diskutera om det var något som var otydligt så att innebör-
den blir det som respondenten menade från början. Studiens analys påbörjades genom att 
samtliga intervjuutskrifter lästes igenom för att på så sätt få en helhet av respondenternas be-
rättelser. För att bearbeta och göra materialet mer lätthanterligt har metoder som meningska-
tegorisering och meningskoncentrering användts. Meningskategorisering innebär att inter-
vjumaterialet sorterades upp i olika teman utifrån studiens syfte och frågeställningar (Kvale, 
1997, s. 174). Detta för att lättare hitta mönster, likheter och skillnader i respondenternas be-
rättelser. Detta resulterade i följande teman: uppfattningar om ungdomsvårdens innehåll, er-
farenheter av ungdomsvård, uppfattningar av kuratorn, relationer till familj och vänner, tan-
kar kring brottslighet och dess konsekvenser, främjande och hindrande faktorer i ungdoms-
vård samt förändrad livsstil. Därpå sorterade författarna bort de delar av respondenternas utta-
landen som inte ansågs vara relevanta för studiens syfte och frågeställningar (Kvale, 1997, s. 
171). Med meningskoncentrering menas att intervjumaterialet reduceras, det vill säga att 
långa uttalanden sammanfattas och den väsentligaste innebörden av dem formuleras om till 
kortare uttalanden (Kvale, 1997, s. 174). Talspråk har om det funnits möjlighet utan att för-
vränga respondentens berättelse ersatts med en mer flytande skriftlig form (Kvale, 1997, s. 
158). Citaten som använts i resultatdelen har bearbetats för att tydliggöra citaten och för att 
dölja identiteten hos respondenterna (Kvale, 1997, s. 158, Trost, 2005, s. 107). Därefter gjor-
des en jämförelse mellan respondenternas uttalanden och studiens teoriavsnitt för att författar-
na skulle få en bild av vad i teorin som hade betydelse för analysen och vilka delar i teorin 
som skulle behöva utvecklas. Därefter påbörjades det egentliga analysarbetet, där samtliga 
teman analyserades och diskuterades utifrån studiens teoridel.  
 
Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 
Reliabilitet handlar om studiens tillförlitlighet och att mätningarna är korrekt utförda. En hög 
reliabilitet innebär att andra forskare vid ett senare tillfälle ska kunna följa forskningsproces-
sen och uppnå samma resultat. Studiens tillvägagångssätt ska därför redogöras när det gäller 
metod, teoretiska utgångspunkter och analysförfarande (Silverman, 2005, s. 210). Tillväga-
gångssättet som ligger till grund för den aktuella studien har redogjorts tydligt med intervju-
guidens utformning, datainsamling samt analysförfarande vilket bör stärka studies reliabilitet. 
Tillförlitligheten i en studie är beroende av mätinstrumentet samt hur materialet bearbetas. I 
den aktuella studien används kvalitativa intervjuer som inte är en statisk datainsamlingsmetod 
på liknande sätt som enkäter vilket gör det näst intill omöjligt att göra om studien och komma 
fram till ungefär samma resultat. Inte heller människan är statisk utan snarare tvärtom, vilket 
innebär att svaren inte alltid behöver bli samma varje gång samma fråga ställs. Resultatet av 
en intervju påverkas av att människor hela tiden får nya erfarenheter och möter nya situationer 
vilket innebär att bakgrunden till svaren förändras (Trost, 2005, s. 111-112). Författarna har 
använt en intervjuguide vid samtliga intervjuer för att på så sätt få en högre reliabilitet. För att 
stärka en studies reliabilitet menar Marlow (2001, s. 181) att tester av materialet bör göras 
innan det används. I denna studie har dock inga tester genomförts på grund av varken tid eller 
möjlighet vilket ses som en svaghet för studiens reliabilitet.  

Validitet handlar om att studien mäter det som är avsett att mätas (Kvale, 1997, s. 215). 
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För att få högsta möjliga validitet har författarna genom hela studien gått tillbaka till studiens 
syfte och frågeställningar vid exempelvis val av litteratur, konstruktion av intervjuguide, re-
sultatdelen och analysförfarande. Enligt Trost (2005, s.113) är det även viktigt för studiens 
validitet att forskaren påvisar att informationen som är grunden till tolkningar är relevant och 
seriös för de aktuella frågeställningarna. För att tydliggöra att informationen som använts är 
relevant och seriös har författarna genom hela studien arbetat efter att följa samma ordnings-
följd som frågeställningarna.   

Resultatet i denna studie består bara av ett fåtal respondenter och då urvalet inte har 
gjorts slumpmässigt kan studiens resultat inte generaliseras till en större population rent statis-
tiskt (Kvale, 1997, s. 210). Studiens resultat ger istället en mer allmän bild om ungdomars 
erfarenheter av ungdomsvård. Resultatet kan användas i liknande situationer och ge förslag på 
vad som kan vara viktigt att tänka på i arbetet med ungdomar som har ett normbrytande bete-
ende.    
  
Etiska överväganden och metoddiskussion 
Enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer ska forskningskravet och individskydds-
kravet alltid vägas emot varandra, alltså kunskapstillskottet ska vägas emot de eventuella ne-
gativa konsekvenser som kan bli för berörda respondenter. Individskyddskravet är utgångs-
punkten för forskningsetiska överväganden. Respondenterna som deltar i studien får inte ut-
sättas för kränkning, skada eller förödmjukelse. Individskyddskravet innefattar fyra huvud-
principer: informationskrav, samtyckeskrav, nyttjandekrav samt konfidentialitetskrav (Veten-
skapsrådet, 2007 s. 5-6). Ett etiskt övervägande gjordes gällande informationskrav, författarna 
informerade ungdomarna via telefon om studien och de etiska villkoren och återigen vid in-
tervjutillfället. Respondenterna informerades om att det är helt frivilligt att delta i studien och 
att de när som helst har rätt att avbryta sin medverkan eller avstå från att svara på en viss frå-
ga. De informerades om att bara författarna kommer att ta del av inspelningen av intervjun 
och att citat och beskrivningar kommer att avidentifieras. Författarna gav även information 
om att bandet kommer att förstöras när studien är färdigställd.  Efter respondenterna fått tagit 
del av informationen gällande syfte och tillvägagångssätt har de själva fått besluta om de ville 
delta eller inte. Hänsyn har även tagits till konfidentialitet på så vis att all insamlad informa-
tion har förvarats så att utomstående inte kunnat ta del av det. Det är bara författarna som har 
tagit del och haft tillgång till banden och utskrifterna av intervjumaterialet. Författarna har 
tystnadsplikt och får därmed inte tala om vilka som deltagit i studien. I studien har alla per-
sonliga uppgifter avidentifierats för att ingen ska kunna förstå vilken individ det handlar om. 
Hänsyn har även tagits till nyttjandekravet då allt insamlat material endast har använts till 
denna studie och efter att studien är färdigställd kommer materialet att förstöras. 

Med anledning av svårigheter att få fram lämpliga respondenter till studien har förfat-
tarna fått hjälp av personal på Ungdoms- och familjeteamet att hitta passande respondenter 
som var intresserade av att ställa upp på en intervju. Enligt Trost (2005, s. 119-120) finns det 
en risk med att ha nyckelpersoner som ska utse respondenter, eftersom nyckelpersoner då 
kanske styr urvalet så att respondenter blir intressanta och kunniga personer. Med anledning 
av svårigheter att hitta lämpliga respondenter har författarna valt att ta denna risk, och vända 
sig till personal på Ungdoms- och familjeteamet för hjälp. Författarna är dock medvetna om 
att detta kan ha påverkat studiens resultat.  

Författarnas val av teorier och litteratur kan också ha påverkat studiens resultat. På så 
sätt att författarnas val av teorier och litteratur har sin grund i författarnas egna värderingar 
och normer vilket alltså med stor sannolikhet kommer att påverka studiens slutsatser (Kvale, 
1997, s.37). I den aktuella studien hade teoretiska utgångspunkter redan bestämts innan inter-
vjuerna gjordes, vilket innebär att författarna förmodligen har haft en del förväntningar på 
ungdomarnas uppgifter. Hade författarna valt andra teorier och litteratur hade antagligen även 
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tolkningarna och slutsatserna sett annorlunda ut.   
 
RESULTAT OCH ANALYS 
 
Resultat och analys presenteras nedan i sex olika teman: ungdomars uppfattningar om ung-
domsvården och dess innehåll, uppfattningar om kurator, relation till närstående, tankar kring 
brottslighet och dess konsekvenser, främjande och hindrande faktorer i ungdomsvården samt 
ungdomsvårdens roll i förändringsprocessen. Dessa teman är relaterade till ungdomarnas 
berättelser och studiens frågeställningar. Ungdomarnas berättelser analyseras och diskuteras i 
löpande text utifrån tidigare forskning. De citat som använts har bearbetats för att tydliggöra 
citaten och för att dölja ungdomarnas identitet. Intervjupersonerna består av sju ungdomar 
mellan 16-20 år som alla har genomgått ungdomsvårdens midi eller maxiprogram. Ungdo-
marna har dömts till ungdomsvård på grund av något eller flera av följande brott: skadegörel-
se, olaga hot, misshandel, inbrott eller narkotikamissbruk. Författarna har valt att benämna 
samtliga intervjupersoner som han för att få ett bättre flyt i texten.  
 
Ungdomars uppfattningar om ungdomsvården och dess i nnehåll 
Ungdomarna uttrycker att de överlag är positivt inställda till ungdomsvården, även om några 
av ungdomarna till en början var väldigt kritiska till påföljden. Den unges inställning till do-
men kan ha betydelse för hur de senare kommer att uppleva ungdomsvården. Det framkom-
mer att intervjupersonerna reagerade olika när de fick domen ungdomsvård. Detta exemplifie-
rar intervjuperson A och B: 
 

Det var som en lättnad, jag tänkte jävlar det är lugnt alltså, det är bara samtal 
liksom, det är så lite för så mycket…  

 
Jag tänkte väl att det skulle vara typ så här jobbigt och gå hit och snacka om pro-
blem, jag trodde inte att någonting skulle hjälpa mig… 

 
I intervjumaterialet framkommer att några intervjupersoner ansåg att de kom lätt undan, att 
det inte var så farligt och att det kunde vara skönt att få prata med någon. Medan andra inter-
vjupersoner till en början var kritiska till ungdomsvården och inte ville gå dit för de tyckte att 
det kändes tråkigt, pinsamt och överflödigt. Av intervjumaterialet framkommer att sex av sju 
intervjupersoner har positiva erfarenheter av ungdomsvård. Flertalet intervjupersoner tyckte 
att det var skönt att komma till sin kurator och prata. Detta exemplifieras av intervjuperson C: 
 

Det har varit kul, ja har skrattat ganska mycket och det har varit lärorikt, man lär 
sig ganska mycket undermedvetet. Alltså man sitter ju inte direkt och pluggar in 
det han pratar om men man lär sig det utan att man tänker på det. Det kommer 
bara upp i skallen sen om man befinner sig i en situation… 

 
Några intervjupersoner berättar att de har haft träffar utanför ungdoms- och familjeteamets 
lokaler. Ungdomarna berättade att de såg detta som positivt eftersom varierande aktiviteter 
gör samtalen roligare. Av intervjumaterialet framkommer att majoriteten av ungdomarna 
tycker att innehållet i ungdomsvården är bra. Intervjuperson A tycker att det är bra att någon 
visar ungdomar det positiva i livet, som de kanske inte ser i sin vardag. Vid träffarna diskute-
rades ämnen som bland annat brottet de hade begått, hur de kan hantera ilska och framtiden. 
På frågan vad den unge och kuratorn talade om under samtalen svarade intervjuperson D:   
 

…allt ifrån vad man gör när man bråkar och hur man ska förhindra det om man 
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blir arg, ledsen eller besviken. Vi pratade om relationer, om kamrater, om att 
kompromissa, allt verkligen…  

 
Flertalet intervjupersoner beskriver kuratorn som väldigt lyhörd för den unges önskningar och 
känslor, detta bidrog till att majoriteten intervjupersoner kände sig delaktiga i sin ungdoms-
vård. Det som ungdomarna uttrycker påverkade deras känsla av delaktighet var att de kunde 
påverka vad de skulle göra och vad de skulle prata om under träffarna. Att ungdomar får vara 
delaktiga i behandlingsplaneringen är viktigt för att öka den unges motivation då unga brotts-
lingar ofta är ovilliga eller vägrar att delta. Delaktighet i behandlingsplaneringen kan öka den 
unges motivation vilket i sin tur leder till en mer positiv utgång av behandlingen (Daleflod, 
1996, s. 410-412).  

Det övergripande målet med ungdomsvård är att ungdomarna inte ska återfalla i brott 
(Örebro kommun 2007). Av intervjumaterialet framkommer det att majoriteten av intervju-
personerna var medvetna om det övergripande målet med ungdomsvård. Intervjupersonerna 
beskriver också att de hade utvecklat individuella mål. Dessa mål var exempelvis att sluta 
dricka alkohol, minska sin aggression och att få en lägenhet. Intervjuperson E uttrycker att 
han inte kände till vad målet var med ungdomsvården eftersom han redan hade slutat begått 
brott innan påbörjad ungdomsvård. Det är viktigt att den unge är medveten om vad målet är 
med behandling då detta påverkar den unges motivation och därmed behandlingens utgång. 
Det är även viktigt att målen är realistiska så att individen känner att det är värt att kämpa för 
att nå målen (Jenner, 2004, s. 45). Huruvida intervjupersonerna har varit motiverade att ge-
nomgå ungdomsvården varierar. Intervjuperson E beskriver att han inte alls var motiverad till 
att delta i ungdomsvården. E:s bristande motivation kan bero på att han inte förstod vad målet 
var med ungdomsvården. Tre intervjupersoner var från början inte alls motiverade att genom-
föra sin ungdomsvård men deras inställning förändrades efter ett antal träffar. Detta exempli-
fieras av intervjuperson F: 
 

Första två eller första en och en halv gångerna så kände jag mig inte motiverad, 
då struntade jag ganska mycket i det, eller så gick jag bara hit för att göra det 
men då i slutet så tyckte jag att det kändes bra när jag liksom försökte att göra 
det. 

 
Ett fåtal intervjupersoner kände sig motiverade från första början till att genomföra sin ung-
domsvård. Intervjuperson G beskriver sin motivation på följande sätt: 
 

Det är skönt liksom att prata om det man har gjort så man kan lämna det bakom 
sig och reda ut det och så. 

 
Ungdomarnas motivation har stor inverkan på om ungdomsvården kommer att fungera eller 
inte. Generellt är det de ungdomar som tror att behandlingen kommer att hjälpa, de som tar 
sitt ansvar och aktivt deltar som kommer att förändra sitt beteende (Daleflod 1996, s. 410-
412).  

Efter genomförd ungdomsvård tyckte majoriteten av intervjupersonerna att det var en 
bra påföljd. Några intervjupersoner förklarar dock att ungdomsvård endast fungerar om den 
unge är motiverad, engagerad och verkligen bestämmer sig för att delta annars kommer det 
inte ge någonting. Om den unge saknar motivation eller samarbetsvilja ska inga positiva re-
sultat förväntas av behandlingen (Daleflod, 1996, s. 410-412). Intervjuperson A resonerar 
kring varför inte ungdomsvård har fungerat för honom/henne:  
 

…jag brydde mig inte så mycket, jag kom bara hit och satte mig ner här och lyssnade… 
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det är lätt att komma hit och låtsas och bara sitta här och lyssna och låtsas som man är 
engagerad. 

 
Vissa intervjupersoner uppger att ungdomsvård inte är en lämplig påföljd för de ungdomar 
som begår grövre brott som till exempel grov misshandel och narkotikabrott. De anser att 
ungdomsvård är en för mild påföljd för dessa ungdomar. Sex av sju intervjupersoner skulle 
kunna rekommendera en vän som var i en liknande situation att genomgå ungdomsvård vilket 
framhäver deras positiva inställning till påföljden. Flertalet av intervjupersonerna angav inte 
heller någonting de skulle vilja ändra på eller något de saknade i ungdomsvården. Intervjuper-
son A önskar dock att ungdomsvården skulle bestå av fler träffar med tätare intervaller så att 
den unge inte glömmer bort vad de har pratat om. 

Uppföljning efter avslutad behandling är väldigt viktigt för att kunna fånga upp den 
unge om det inte går bra och så att den unge inte känner att han blir lämnad till sitt eget öde 
efter avslutad behandling. Baserat på intervjumaterialet verkar det som att ingen av intervju-
personerna har haft någon planerad eller uttalad uppföljning. Detta exemplifieras av intervju-
person D: 
 

Har ni haft någon uppföljning? Nej, jag kommer och hälsar på och han ringer 
mig ibland men det är väl ingen så här seriöst. De frågar ju om man vill det, ska 
vi ses om ett par månader för att se hur allting är eller ska vi strunta i det eller 
kommer du och hälsar på? Så frågar de och jag sa att du har ju mitt nummer så 
det är bara att du hör av dig. 

 
Trots att ingen av intervjupersonerna hade någon planerad eller uttalad uppföljning så var det 
ingen av intervjupersonerna som hade önskat att de hade haft mer uppföljning eller en annor-
lunda upplagd uppföljning. Detta kan bero på att flertalet intervjupersoner fortfarande hade 
kontakt med sin kurator efter att de hade genomfört sin ungdomsvård och det kan också bero 
på att flertalet intervjupersoner kände att de kunde kontakta sin dåvarande kurator vid behov.    
 
Uppfattningar om kuratorn 
Relationen mellan den unge och kuratorn uppges av samtliga intervjupersoner som bra, flera 
ungdomar understryker att relationen har betydelse för utgången av ungdomsvården. Flertalet 
av intervjupersonerna beskriver att de kunde berätta saker i förtroende, skämta och prata av-
slappnat med sin kurator. Detta exemplifierar intervjuperson B: 
 

Han var rolig liksom han var väl mer som en kompis som jag kunde sitta och 
snacka och skämta med…  
 

Majoriteten av ungdomarna tycker att humor är en viktig egenskap hos kuratorn. Flertalet 
intervjupersoner uppger att behandlingen inte kommer fungera om relationen mellan den unge 
och kuratorn inte är bra. Detta illustreras av intervjuperson F:   
 

Den första personen jag träffade tyckte jag inte alls om, sen träffade jag en annan 
person och då blev det mycket roligare för då trivdes jag bra med honom/henne 
och kunde prata med honom/henne och då blev det roligt… 
 

Intervjuperson F berättar också att relationen till hans andra kurator till en början var mindre 
bra. Detta tror intervjupersonen kan bero på att han till en början struntade i allt som hade 
med ungdomsvård att göra men när han började engagera sig mer i ungdomsvården blev ock-
så relationen bra. Även intervjuperson C tycker att relationen är viktig, C menar att den unge 
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ska kunna säga det han tycker och känner utan att kuratorn dömer honom/henne eller säger att 
det är fel att tänka så. Kuratorn ska istället komma med alternativa lösningar och bidra till att 
den unge på egen hand kommer fram till en lösning. Om den unge kan säga vad han tycker 
och känner bidrar det enligt C, inte bara till en bättre relation utan det påverkar även utgången 
av ungdomsvården. Jenner (2004, s. 80) understryker detta resonemanget när han betonar vik-
ten av en bra relation mellan den unge och kuratorn. Jenner (2004, s. 80) menar vidare att det 
är viktigt att kuratorn uppmuntrar och stöttar den unge eftersom det bidrar till att han får en 
ökad förmåga till att tro på sig själv vilket ökar hans förmåga att ta sig ur sina problem.   

Majoriteten av intervjupersonerna uppger att kuratorn fokuserade på dem och deras be-
hov. Flertalet berättar att de alltid kunde påverka vad de skulle göra under träffarna samt vad 
de skulle tala om. Detta exemplifieras av intervjuperson C: 
 

Så fort det har varit någonting som jag själv har känt att det här måste vi ta tag i 
då har vi gjorde det, vi har fixat det, det har inte direkt spelat någon roll vad det 
har varit, vi har tagit tag i det. 
 

Ungdomarnas möjlighet att påverka vad de skulle prata om och göra på träffarna var 
enligt flera intervjupersoner något som bidragit till att de kände att kuratorn fokuserade 
på just dem och deras behov. Vid behandling av unga brottslingar är det viktigt att en 
individuell behandlingsplan utformas, där den unge får vara delaktig i utformningen då 
detta kan öka den unges motivation. Unga brottslingar är ofta ovilliga och vägrar att 
delta men delaktighet i behandlingsplanen kan dock leda till en ökad motivation hos den 
unge vilket bör leda till en bättre utgång av behandlingen (Daleflod, 1996, s. 410-412).  
Intervjuperson E i sin tur upplevde till skillnad från resterande intervjupersoner att kura-
torn inte fokuserade på just honom/hennes behov utan förklarade att det istället kändes 
som att kuratorn arbetar utifrån en mall som var utformad för alla ungdomar.  
 
Relationer till närstående 
Forskning visar att det i behandling för unga brottslingar även är viktigt att insatser riktas mot 
den unges familj och skola (Smith m.fl., 1999, s. 335-336, Anderson m.fl., 2005). Majoriteten 
av intervjupersonerna berättar att deras familjer har varit involverade i ungdomsvården. Det 
har funnits där för dem och har även deltagit vid några möten. Flertalet ungdomar kände stöd 
från sin familj under ungdomsvården och ett fåtal kände även stöd från släkt och vänner. Stö-
det från skolan uppger majoriteten av intervjupersonerna som bristfälligt. Samtliga intervju-
person uppger att deras vänner har betytt mycket för dem under uppväxten och uppger att 
vännerna har påverkat dem på både positiva och negativa sätt.  

Föräldrar 
Föräldrars uppfostringsmetoder och förmåga att ge barnet grundläggande trygghet i sina tidiga 
relationer har betydelse för barnets framtida utveckling. Utifrån intervjumaterialet framkom-
mer att intervjupersonernas föräldrar reagerade olika när den unge hade gjorde något otillåtet. 
Intervjuperson D säger att hans föräldrar främst blev besvikna och tyckte det inträffade var 
väldigt onödigt, de försökte prata med honom/henne om det som hänt utan någon större fram-
gång: 
 
…när jag gjorde uppror försökte mamma hålla mig hemma men det gick väl inte så himla 
bra, jag åkte iväg och jag levde rövare… 
 
Ring (1999, s. 13) beskriver Travis Hirschis teori om sociala band och enligt den teorin är 
sannolikheten stor att de ungdomar som inte lyssnar och tar till sig det föräldrarna har att säga 
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utvecklar ett brottsligt beteende. Även intervjuperson C exemplifierar hur hans förälder reage-
rade när C hade gjort något otillåtet: 
 

hon har ju alltid reagerat ganska starkt men ja tror att jag behövde höra det från 
någon annan inte bara från mamma, det är ju bara mamma, hon överreagerar 
liksom men när kuratorn sa precis samma sak, så visade sig att hon hade rätt…  

 
Intervjuperson C uppger att han inte tog till sig sin förälders tillsägelser på grund av att föräl-
dern alltid tjatade och överreagerade på oväsentligheter. Det är viktigt att föräldrar sätter tyd-
liga regler för sina barn och att de tar beslut i en diskussion där föräldrarna lyssnar till den 
unges åsikter, detta för att undvika att den unge utvecklar ett brottsligt beteende. Föräldrars 
ineffektiva uppfostringsmetoder kan utgöra en riskfaktor för brottsligt beteende då uppfostran 
har en betydande inverkan på barnets förmåga till socialisering (Andershed & Andershed, 
2005, s. 95-97, Sundell, 2003, s. 15). Enligt Andersson (2001, s. 17-18) har föräldrar med en 
svår psykosocial situation ofta svårigheter med att ta hand om sina barn och se till deras fy-
siska, psykiska och sociala behov. 

 
… när jag väl blev aggressiv och hade druckit gav jag mig inte förens jag såg en 
massa blod så det var folk som fick stå och dra bort mig, jag stod och sparkade 
dom rakt upp och ner i huvudet när de låg ner…  

 
Ur intervjuperson D:s berättelse kan urskiljas att D har en bristande förmåga att känna empati 
samt en oförmåga att undvika onödiga risker, dessa karaktärsdrag utmärker en individ med 
bristande självkontroll. Dessa egenskaper leder till brottslighet då dessa människor saknar 
förmåga att överväga sina handlingars konsekvenser (Sarnecki, 2003, s. 220-221). Det går 
även att urskilja karaktärsdrag som utmärker en låg självkontroll i flera av de övriga intervju-
personernas berättelser. Intervjuperson D har vuxit upp med föräldrar med missbruksproblem 
vilket enligt Anderson (2001, s. 17-18) kan leda till en bristande föräldraförmåga. Extern kon-
troll utvecklar unga genom de tillsägelser de får från främst sina föräldrar. Den externa kon-
trollen internaliseras sedan successivt och kommer att styra individen inifrån (Sarnecki, 2003, 
s. 303). En möjlig tolkning av D:s föräldrars situation kan vara att de på grund av sin 
psykosociala situation har brustit i sin föräldraroll vilket har lett till en bristande extern och i 
sin tur intern kontroll hos D. Då D beskriver att han har svårt att kontrollera sitt beteende när 
han blir aggressiv och slår tills han ser blod kan det visa på att D har en bristande intern kon-
troll.  
 
Flertalet ungdomar berättar att relationen till deras föräldrar har förändrats efter ungdomsvår-
den. Detta exemplifierar intervjuperson B:  
 

…nu skriker vi aldrig på varandra jag kan sitta med dem utan problem och så. 
Förr bråkade vi om många olika saker, alltså ja kunde gå på allting om de bara 
sa att ja skulle städa mitt rum så kunde jag bli hur jävla arg som helst.   

 
Flera intervjupersoner uppger att anledningen till att relationen har förändrats är att de själva 
har förändrat sitt sätt att vara och förhålla sig i olika situationer. En möjlig tolkning som kan 
göras av intervjupersonernas uttalande är att ungdomarna, innan de hade genomfört ung-
domsvård, hade svårt att ta till sig och respektera det föräldrarna sa. Ett fåtal ungdomar upple-
ver att kontakten med föräldrarna är oförändrad, de tyckte att relationen var likadan innan 
ungdomsvård som den är idag efter genomförd ungdomsvård.  

Av intervjumaterialet framkommer att ungdomarna kan vända sig till sina föräldrar om 
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de behöver stöd och hjälp med något och även att flertalet ungdomar brukar berätta för sina 
föräldrar om det har inträffat något roligt. Ungdomarnas berättelser kan tolkas som att flertalet 
av dem har en ganska bra relation till sina föräldrar då de känner att de kan vända sig till sina 
föräldrar då svårigheter uppstår samt då de har något roligt att berätta. En dålig relation mel-
lan ett barn och dess förälder kan enligt Hirschis (2002/1969, s.86) teori om sociala band leda 
till att barnet inte lär sig samhällets moraliska regler och att han inte heller utvecklar ett sam-
vete. Detta kan leda till att den unge utvecklar ett brottsligt beteende. Enligt Hirschis 
(2002/1969, s. 86) teori om sociala band har föräldrar förväntningar på sina barn och barnet 
blir mer bunden till dessa förväntningar om anknytningen mellan barn och förälder är bra. 
Detta belyser flertalet intervjupersoner när de berättar att föräldrarna har haft betydelse när det 
gäller deras förmåga att minska sitt brottsliga beteende eller sluta begå brott.  

Skola och vänner  

Ungdomarna tillbringar mycket tid i skolan vilket ökar möjligheterna för lärare att uppmärk-
samma och hjälpa barn som är i riskzonen för en kriminell utveckling (Andershed & Anders-
hed, 2005 s. 84). Majoriteten av intervjupersonerna har inte avslutat sina gymnasiestudier.  
 

…skolan den du, nej jag hoppade av i 8:an, sen har jag börjat ettan i gymnasiet 
ganska många gånger, men nej det är inget för mig att plugga inte just nu i alla 
fall... 
 

Genomgående visar forskning att unga som har låga resultat i skolan löper stor risk att utveck-
la ett normbrytande beteende. Forskningen visar även att svaga band till skolan, låga utbild-
nings ambitioner och brist på motivation i skolan är riskfaktorer för ett framtida normbrytande 
beteende (Andershed & Andershed, 2005, s. 84, Herrenkohl, Hawkins, Chung, Hill & Battin-
Pearson, 2001, s. 217-218). Intervjumaterialet visar att majoriteten av intervjupersonerna sak-
nade intresse för skolan och deltog inte i föreningsaktiviteter vilket kan ha lett till att de har 
utvecklat ett brottsligt beteende. Enligt Hirschis (2002/1969, kapitel 5) teori om sociala band 
är det stor sannolikhet att ungdomar som har svårt att hitta något meningsfullt att spendera sin 
tid med påbörjar ett brottsligt beteende för att söka spänning. Intervjupersonerna A och B be-
skriver att det tyckte att det var coolt och spännande att begå brott innan de hade genomgått 
ungdomsvård. Att ungdomarna saknade intressen för skolan och föreningsaktiviteter kan ha 
lett till att de började begå brott för att fördriva tiden och för att just söka spänning. Enligt 
Hirschi (2002/1969, kap. 5) fördriver ofta ungdomar som har mycket dötid tiden med aktivite-
ter som främjar ett brottsligt beteende.   

Av intervjumaterialet framkommer att samtliga ungdomar är eniga om att deras vänner 
har betytt mycket för dem under uppväxten. Majoriteten av ungdomar uppger att de har på-
verkats av sina vänner men de menar att de inte bara har påverkat dem på ett negativt sätt. 
Detta exemplifieras av intervjuperson B: 
 

Det är bråk där kom vi drar dit och så åkte vi alltid dit. Men jag har ju vänner 
som har påverkat mig på ett positivt sätt också. Alltså de som har försökt få bort 
mig som har sagt att vi ska göra något annat inte gå dit… 

 
Tre av intervjupersonerna berättar att de har påverkats av vänner i så stor grad när det gäller 
deras brottsliga beteende att de kände att de var tvungna att bryta upp med dem för att kunna 
sluta begå brott. Sundell (2003, s. 15) menar att ungdomar som har vänner som godkänner 
och uppmuntrar exempelvis droger och kriminalitet löper större risk att själva begå brott. Det-
ta är i enighet med intervjupersonernas berättelser då de efter att ha sagt upp kontakten med 
sina kriminella vänner slutade begå brott.  
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Intervjuperson E anser dock inte att han har påverkats av vänner utan att det snare är po-
liska skäl som påverkade honom/henne att begå brott. Enligt Coie & Miller- Johanson (2001, 
s. 1997, 1999) finns det ofta en positiv inställning till brott inom gängkulturen och detta kan 
bidra till att medlemmar i gäng uppmuntras till att begå fler och grövre brott. E var insatt i 
graffitikulturen och på grund av att det där finns en positiv inställning till brott kan en vidare 
tolkning av E:s uttalande vara att detta har uppmuntrat E till att begå brott.   

Intervjuperson D berättar att han var mobbad i låg- och mellanstadiet och hade ett utåt-
agerande beteende mot både lärare och klasskamrater. Enligt Patterson och Banks studie 
(Coie och Miller-Johanson, 2001, s. 201) kan ett aggressivt beteende hos unga leda till att de 
blir avvisade av sina vänner. Detta avvisande leder till att den unge söker sig till vänner som 
uppvisar ett liknade avvikande beteende.  

Majoriteten av intervjupersonerna uppger även att alkohol och droger har påverkat deras 
brottsliga beteende. Flera intervjupersoner säger att alkohol leder till att de får ett mer aggres-
sivt beteende. Ruset av alkohol och droger kan enligt Andershed & Andershed (2005, s. 82) 
bidra till att människans hämningar minskar och deras omdöme försämras. Detta kan bidra till 
att ungdomarna upplever att de får ett mer aggressivt och brottsligt beteende. 
 
Tankar kring brottslighet och dess konsekvenser 
För majoriteten av intervjupersonerna har ungdomsvården bidragit till en förändrad syn gäl-
lande brottslighet och dess konsekvenser. I sex av intervjupersonernas berättelser utkristallise-
ras att de, innan genomförd ungdomsvård inte tänkte på de konsekvenser deras brottslighet 
fick och att deras brottsliga handlingar stred mot lagen. Intervjuperson D illustrerar detta: 
  

Jag tänkte mer att vara narkoman och knarkare det är ett heltidsjobb, det är ju 
verkligen ett jobb att bara fixa allting runt omkring sig för att få pengarna så det 
var det jag tänkte. Jag tänkte att alla har väl sitt sätt att överleva… 

 
Intervjuperson D skildrar hur brottslighet för honom/henne var ett sätt att överleva och att 
detta liv var det enda han kände till på grund av hans uppväxtförhållanden:  
 

…för grejen är den att jag alltid trott att de familjeförhållande jag har haft, att 
hela tiden akta sig för polisen, att det var ett normalt liv fram tills jag var 14. Det 
är nu på senare dagar jag vet att folk har det bra och kärleksfullt. Det är väldigt 
svårt för mig att se hur mina vänner myser och har det okej, de tycker inte att det 
är så mysigt men jag bara, du vet inte hur det är hemma hos mig det är bara gap 
och skrik varje gång man ska göra någonting. Så när jag typ var 14 fick jag reda 
på att så här är en familj på riktigt… 

 
Inte heller intervjuperson E tänkte på de konsekvenser hans brottslighet fick eller att brotten 
han begick stred mot lagen men han anger en annan förklaring till sina tankar kring brottslig-
het: 
  

Jag anser att jag har full rätt att måla graffiti. Jag tror inte på en överstatlighet 
så jag anser att det blir legitimt när du gör det mot en stat men när du gör det mot 
en privat människa, det är då det blir ett brott eller när du förstör för andra män-
niskor.  

 
Intervjuperson E uttrycker att han inte tror på en överstatlighet och använder detta argument 
för att försvara sitt brottsliga beteende. E neutraliserar de känslor av skam och ogillande som 
hans internaliserade normer frambringar och även de ogillande reaktionerna från andra, ge-
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nom att använda sig av det som inom teorin om neutralisationstekniker framställs som fördö-
mande av dem som fördömer (Sykes & Matza, 1957, s. 668). E kritiserar staten i stället för att 
ta sitt eget ansvar och detta resonemang gör det möjligt för honom/henne att bibehålla sin bild 
av sig själv som en god medborgare. Hirschi (2002/1969) tar i sin teori om sociala band upp 
begreppet övertygelse. Detta begrepp behandlar individers tro på samhällets värderingar och 
normer. Intervjuperson E uppvisar en försvagad övertygelse om att de lagar och normer som 
gäller i samhället ska respekteras. Intervjuperson E:s band till det konventionella samhället 
har genom detta resonemang försvagats vilket leder till att han blir fri att begå brott (Hirschi, 
2002/1969, s. 26). Viktigt att poängtera är också att det av citatet ovan framkommer att inter-
vjuperson E även efter genomförd ungdomsvård anser att de brott som han har begått inte 
egentligen borde bestraffas.  

Flertalet intervjupersoner tänkte inte på dem som drabbades av deras brottslighet innan 
de hade genomgått ungdomsvården och de ansåg också ofta att det brott de hade begått var 
befogade. Av intervjuperson E:s resonemang nedan framgår tydligt hur han neutraliserar den 
skada som handlingen har orsakat offret genom att använda sig av det som inom teorin om 
neutralisationstekniker framställs som förnekande av offer (Sykes & Matza, 1957, s. 668).      
 

Jag anser inte att jag gjorde 100 procentigt fel, jag var på fest och blev provoce-
rad av en man jag aldrig träffat och till slut provocerade han även min dåvarande 
partner så då kände jag att jag fick nog så jag slog till honom. 

 
Intervjuperson E berättar att han var tvungen att misshandla mannen för att han skulle sluta 
provocera hans partner. E inser att han orsakade mannen skada men eftersom mannen provo-
cerade E och framförallt hans partner så anser E att han hade rätt att hämnas. Det var ”offret” i 
den här situationen som agerade felaktigt och på grund av detta har E rätt att straffa honom. 
Intervjuperson E använder sig även av neutralisationstekniken högre lojaliteter (Sykes & 
Matza, 1957, s. 669). E anser att han i denna situation handlade korrekt eftersom mannen på 
festen provocerade hans partner. E avvisar samhällets normer och krav eftersom han anser att 
det är viktigare att skydda sin partner. Även intervjuperson B hänvisar till offrets skuld då han 
berättar om de brott som han har begått: 
 

Jag vet faktiskt inte, det var ju så olika, ibland var det dom som började muckade 
mot mig och då tänkte jag bara rätt åt han, men de som inte hade gjort någonting 
tyckte jag ju synd om, jag ångrade ju att jag hade gjort det då. 

 
Intervjuperson B menar i likhet med intervjuperson E, att det är rätt att slå de personer som 
har provocerat honom/henne. Även B neutraliserar sin brottsliga handling genom att använda 
sig av neutralisationstekniken förnekande av offer (Sykes & Matza, 1957, s. 668). B:s berät-
telse visar också att han innan genomförd ungdomsvård tänkte på offren för hans brottsliga 
beteende. B ångrade sina handlingar och tyckte synd om offret om de inte hade gjort något för 
att provocera eller skada honom/henne.    

Ett tema i ungdomsvården är brottets konsekvenser utifrån olika perspektiv och målet är 
att den unges insikt om brottets konsekvenser ska öka (Norman, 2005- 2006, s. 10). Av inter-
vjumaterialet framkommer att fem av sju ungdomar anser att ungdomsvården har lett till att 
de har förändrat sitt sätt att tänka kring brottslighet och dess konsekvenser. Hos intervjuper-
son D har det skett stora förändringar gällande hans sätt att tänka kring brottslighet: 
  

Jag känner mig så dum, det var ju så larvigt liv att hålla på med sånt där ”kid 
stuff”, det var så onödigt att riskera sitt liv så där, att åka dit för att hjälpa folk att 
transportera några hekto och det är så dumt och skada folk också för man vet ju 
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själv hur illa man känner sig till mods man trodde att man var helt cool men 
egentligen så var man bara helt hjälplös…  

 
Även intervjuperson F uppvisar samma positiva förändring: 
 

…förut så tyckte jag knappt inte att jag hade gjort fel för jag tyckte att det var lika 
mycket den andra som hade gjort fel men nu kan jag mer se att jag har gjort fel 
och jag förstår hur den andra har tänkt också. 

 
Innan genomförd ungdomsvård ansåg inte F att hans brottsliga handlingar var felaktiga men 
efter genomförd ungdomsvård berättar F att han kan känna empati för de offer som drabbades 
av hans brottslighet. F har även fått insikt i att han bär ansvaret för sina brottsliga handlingar. 
F uppvisar en bristande intern kontroll innan genomförd ungdomsvård men efter behandling-
en har hans internaliserade normer och förväntningar gällande omgivningens reaktioner inter-
naliserat (Sykes & Matza 1957, s. 668). Två av intervjupersonerna uppger dock att ungdoms-
vården inte har hjälpt dem att förändra sina tankar kring brottslighet. Intervjuperson A förkla-
rar orsaken till detta faktum på följande sätt:   
 

”…de förklarar ju själva konsekvenserna vad som kan hända och så här och för-
söker få mig att tänka på framtiden och så men jag struntade i det, det var liksom 
som att jag var odödlig som att det jag höll på med inte skadade min framtid. Jag 
tänkte inte på konsekvenserna, min kurator visade mig konsekvenserna och jag 
såg dem fast jag tog inte till mig dom.” 

 
Intervjuperson A berättar att han under ungdomsvården inte såg sitt brottsliga beteende som 
något problem vilket är något som kan ha påverkat hans motivation till att förändra sitt brotts-
liga beteende. Enligt Daleflod är det ungdomar som tror att behandlingen kommer att hjälpa 
dem som kommer att förändra sitt brottsliga beteende. Den unge måste aktivt delta i behand-
lingen och ta sitt ansvar för att den ska fungera. Vidare menar Daleflod att behandlingen inte 
kommer leda till några positiva resultat om inte den unge är motiverad och samarbetar med 
behandlaren (Daleflod, 1996, s. 410-412).   
 
Främjande och hindrande faktorer i ungdomsvård 
Majoriteten av ungdomarna anger aggression replacement training (ART) som den del i ung-
domsvården som främst har hjälpt dem att sluta begå brott:   
 

Det här med ART är en ganska bra grej, att man måste räkna ner från tio och an-
das och försöka gå därifrån bara, ta en promenad eller någonting sånt där. För-
söka lugna ner sig och tänka om, jag försökte använda mig av det och har gjort 
det faktiskt också, det hjälper. 

 
Intervjuperson A har genom ART lärt sig att kontrollera sin aggression och hittat verktyg han 
kan använda sig av för att minska sin ilska. ART har även hjälpt intervjuperson A att minska 
sin impulsivitet. A berättar dock att det har varit svårt att använda sig av de verktyg ungdoms-
vården har gett honom/henne. A fick idéer gällande hur han kunde tänka och handla annor-
lunda men han använde sig inte av dessa idéer. Orsaken till detta var enligt A att han drack 
mycket under den period då han begick brott vilket ledde till svårigheter att kontrollera sin 
aggression och sitt beteende i situationer då bråk uppstod. Intervjuperson A berättar om en 
situation då han använde sig av de verktyg som ART har gett honom/henne:  
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…jag  träffade på en full snubbe som var dubbel så stor som mig på bussen klock-
an tre på natten och han var rasist den här snubben. Han försökte få mig att gå ur 
bussen men jag satt kvar, så räknade han ner från tio att han skulle ge mig en 
smäll. Jag visste att han skulle slå mig, han var helt sjuk den här killen. I alla fall 
han gav mig smällen… jag skulle kunna ha slagits då men då var jag nykter också 
så jag spände mig, försökte lugna ner mig kontrollera mig, kollade bara rakt 
fram, han var så här åt sidan, han ville slåss då men jag använde mig av det att 
försöka andas och tänka på annat, just i stridens hetta och det fungerade.  

 
Även intervjuperson F och C har genom ART lärt sig att kontrollera sin aggression och kom-
municera med människor på ett bättre sätt genom att till exempel prata istället för att skrika. 
Av ungdomarnas berättelser framkommer också att ungdomsvården för flertalet intervjuper-
soner har lett till en insikt om den negativa inverkan ett brottsligt beteende har på deras fram-
tid. Behandlingen har för flertalet ungdomar lett till en mer positiv syn på framtiden. Intervju-
person B och A:s resonemang får illustrera detta: 
 

nu så vet jag vad som händer och hur folk blir, hur de slutar när de håller på med 
sånt… det är bara onödigt, dumt, man kommer mycket längre i livet utan att begå 
brott, man blir en bättre människa. 

 
De försökte visa mig det ljusa i livet, det fina och så, det är så man måste göra, 
visa det positiva i livet, att det inte fungerar med den kriminella banan. Man mås-
te försöka få ungdomen att inse det på något sätt inte bara sitta och diskutera och 
sen försöka ställa en diagnos och gå, man måste verkligen få ungdomens upp-
märksamhet. 

 
Majoriteten av ungdomarna har genom ungdomsvården insett att ett brottsligt beteende inte 
kan leda till en positiv framtid. Vidare visar intervjumaterialet att flertalet ungdomar, efter 
genomförd ungdomsvård, har insett att de vill anstränga sig för att få en bra framtid. Dessa 
ungdomars band till konventionella mål har stärkts vilket minskar sannolikheten för att de 
kommer att återfalla i brott (Hirschi, 2002/1969, s. 178, 182).  

Majoriteten av ungdomarna har positiva erfarenheter av sin ungdomsvård och tycker 
inte att det är så mycket som behöver förändras men samtliga intervjupersoner påpeka att rela-
tionen mellan den unge och kuratorn är av största vikt för behandlingens utgång. Många av 
intervjupersonerna bröt till exempel upp med vänner som hade en negativ inverkan på dem 
under ungdomsvården och ansåg då att stödet från kuratorn var väldigt betydelsefullt. Även 
efter genomförd ungdomsvård vittnar flertalet intervjupersoner om att de kände stöd från sin 
kurator och att de kunde vända sig till sin kurator vid behov och detta beskriver ungdomarna 
som positivt. Jenner (2004, s. 80) framhåller detta resonemang då han betonar vikten av en 
god relation mellan den unge och behandlaren när det gäller behandlingens utgång. Känner 
den unge stöd och uppmuntran från behandlaren ökar det hans tro på sig själv och på att han 
kan ta sig ur sina problem.   
 
Ungdomsvårdens roll i förändringsprocessen 
Alla ungdomar säger att de har förändrats som person efter ungdomsvården. Men om det be-
ror på ungdomsvården eller inte varierar. Det framkommer av intervjumaterialet att samtliga 
intervjupersoner idag har slutat begå brott. Majoriteten av ungdomarna berättar att de har för-
ändrats som person och att de tänker och handlar annorlunda efter ungdomsvården. Flertalet 
ungdomar berättar att de har lärt sig hantera sin ilska och blivit lugnare. Detta ses enligt några 
intervjupersoner som orsaker till att de har förändrat sitt brottsliga beteende. Detta exemplifie-
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rar intervjuperson C: 
 

…jag har alltid varit den här som om någon kom fram till mig då smällde det in-
nan de ens hinner säga någonting, jag skulle alltid ha första slaget, nu kan jag 
istället stå där, och sen får de stå där och skrika och göra vad dom vill liksom, jag 
kollar på dom och sen du är bara luft hejdå också går jag därifrån… 

 
Intervjuperson C visar att han har lärt sig att hålla sig lugn i situationer där han tidigare slog 
direkt. Ett mål i ungdomsvården är att minska den unges destruktiva gränsöverskridande och 
ge den unge en möjlighet till konstruktiva val (Norman, 2005- 2006, s. 10). Intervjuperson A 
berättar att livet efter ungdomsvården har förändrats mycket eftersom han har slutat med sitt 
brottsliga beteende. Detta har bidragit till att vardagen blivit ljusare än den var tidigare. A 
säger att allting har blivit bättre, att det finns så mycket annat som han inte insåg förut. Även 
intervjupersoner redogör för en stor förändring i deras liv. Denna förändring exemplifierar 
intervjuperson D:   
 

…jag kunde bara gå förbi och svära på folk, vara otrevlig och bara allmänt utåt-
agerande och ha kolsvarta ögon av aggressivitet och idag är jag mer öppen och 
trevlig och bjuder mer på mig själv, förut var jag mer så här jag tänker inte släp-
pa in någon i mitt liv för att det har redan varit så himla många det är bara folk 
som sviker… 

 
Enligt Andersson, (2001, s. 16) löper barn som inte har haft möjlighet att utveckla en grund-
läggande trygghet i sina tidiga relationer, en ökad risk att utveckla ett brottsligt beteende då de 
ofta har svårigheter med sociala relationer. Intervjuperson D har efter ungdomsvården lärt sig 
att be om hjälp och våga lita på andra människor, vilket han hade svårigheter med tidigare. 
Huruvida intervjupersonerna anser att ungdomsvården har hjälpt dem i deras förändringspro-
cess eller inte varierar. Flertalet intervjupersoner anser att det inte bara är ungdomsvården 
som har bidragit till att de har förändrats. Detta belyser exempelvis intervjuperson F: 
 

Det är så mycket som har förändrats det är inte bara ungdomsvård utan både hur 
jag är och hur jag tänker har ändrats jättemycket också under tiden och då bli det 
ju automatiskt att man ändrar på sig... då var jag väl mer att jag inte lyssnade på 
vad någon sa och ja var ute och festa hela tiden och bråkade och så är jag inte 
alls nu… 
 

Intervjupersoner A och C anser i enighet med F att det inte bara är ungdomsvården som har 
bidragit till att deras beteende har förändrats utan uttrycker att det också är upp till dem själva 
om de vill förändra sitt brottsliga beteende. Om ungdomar saknar motivation eller samarbets-
vilja menar Daleflod (1996, s. 410-412) att behandlingen inte kan leda till några positiva re-
sultat. Detta belyser intervjuperson A när han säger att om han inte själv vill förändras kan 
inte heller någon annan förändra honom/henne. Jenner (2004, s. 80) menar att ungdomar som 
har en behandlare som uppmuntrar och stöttar till förändring ofta är en avgörande faktor för 
behandlingsresultatet. Detta på grund av att det bidrar till att öka den unges tro på sig själv 
och förmåga att ta sig ur sina problem. Detta belyser intervjuperson C när han berättar att det 
inte bara är ungdomsvården som har bidragit till ett förändrat beteende utan det mesta har han 
åstadkommit själv men med hjälp av samtalen. En annan orsak som intervjuperson D och E 
uppger har förändrat deras beteende är att de tröttnade på det brottsliga livet. Detta exemplifi-
eras av intervjuperson D: 
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…man tröttar till slut, man når botten och känner att antingen går jag och köper 
mig heroin och skjuter i mig det och tar livet av mig eller så gör jag något åt det. 
Så när man kommer till den punkten livet där man känner att det finns ingenting 
värt att leva för längre och liksom allt är pina det är så jobbigt man orkar inte gå 
upp ur sängen på morgonen... 
 

Intervjuperson D:s resonemang visar att han nådde botten och inte orkade fortsätta längre och 
insåg att något måste förändras. D uppger att ungdomsvården har hjälpt honom/henne i sin 
förändringsprocess. Till skillnad från resterande intervjupersoner anser A och E att ungdoms-
vården inte har hjälpt dem att förändras eller sluta begå brott. A beskriver dock en situation då 
han använde sig av de verktyg han hade lärt sig under ungdomsvården men A menar att det 
var en resa som gjorde att han förändrade sitt brottsliga beteende. Denna resa innebar att A 
kom bort från den destruktiva miljön han levde i och fick lära sig att ta ansvar och klara sig 
själv. Enligt Daleflod (1996, s. 410-412) ser många unga brottslingar ingen anledning till var-
för de skulle förändra sig eftersom deras asociala problem inte är något problem även om de 
använder våld. Detta för att de själva tycker att detta beteende ger dem fördelar i samhälle. 
Intervjuperson E i sin tur hade slutat begå brott då han påbörjade sin ungdomsvård vilket 
gjorde att han inte förstod vilket målet var med ungdomsvården. I sammanhanget är det värt 
att notera att E efter genomförd ungdomsvård fortfarande har samma syn gällande brottslig-
het. E anser till exempel fortfarande att de brott han blev dömd för egentligen inte är några 
brott, då de drabbade staten. 

Det framkommer av intervjumaterialet att samtliga ungdomar idag har en meningsfull 
sysselsättning. Intervjuperson B och G berättar att det tidigare inte gick så bra i skolan men att 
det har börjat gå bättre nu. De har läst upp betygen och skolkar inte så mycket längre: 
 

 Det har gått hyfsat bra i skolan faktiskt, det gick inte så bra i åttan, nian men nu 
när jag började gymnasiet har det gått bra, jag har skärpt till mig mer och mer, 
jag skolkade ganska mycket förut, men det gör jag inte nu. 

 
Intervjuperson C har börjat läsa upp sina betyg på Komvux och intervjuperson F har 
planer på att börja läsa på Komvux till hösten. Intervjupersonerna A, B och G studerar 
på gymnasiet eller Komvux, de har planer för att i framtiden kunna få ett bra arbete. 
Intervjuperson F har planer på att börja studera på Komvux till hösten. Intervjuperso-
nerna C, E och D har ett arbete eller en praktikplats. Det framkommer även att samtliga 
ungdomarna ser positivt på framtiden. Intervjuperson D berättar att han blivit mer öppen 
och skäms inte över det han har gjort. D vill gärna hjälpa andra människor som är eller 
har varit i hans situation och få dem på andra tankar. 
 
DISKUSSION 
 
Syftet med denna studie var att studera ungdomars erfarenheter av påföljden ungdomsvård 
och undersöka om de upplever att påföljden har bidragit till en förändring av deras brottsliga 
beteende. Intentionen med detta var att studera om ungdomsvården har bidragit till en föränd-
rad syn gällande brottslighet och dess konsekvenser och vilka delar av eller faktorer i påfölj-
den ungdomsvård som enligt ungdomarnas beskrivningar har främjat respektive hindrat åter-
fall i brott. Slutligen undersöks om påföljden ungdomsvård har bidragit till förändring i ung-
domarnas liv och i så fall på vilket sätt.  

Sammanfattningsvis visar studien att majoriteten av ungdomarna har positiva erfarenhe-
ter av påföljden ungdomsvård och dess innehåll. De berättar att träffarna har innehållit mycket 
humor och att träffarna har lärt dem mycket undermedvetet. Det framkommer även att samtli-
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ga intervjupersoner har känt sig delaktiga i sin ungdomsvård genom att de har kunnat påverka 
innehållet i behandlingen samt vad de skulle tala om vid träffarna. Enligt Daleflod, (1996, s. 
410-412) är det viktigt att ungdomar i så stor utsträckning som möjligt involveras i behand-
lingsplanen eftersom detta gör att deras motivation till att genomföra behandlingen ökar. Ett 
fåtal intervjupersoner kände sig motiverade till att genomföra sin ungdomsvård. Ungdomarnas 
motivation har en stor betydelse för utgången av behandlingen. Det är framförallt de unga 
som tror att behandlingen kommer att hjälpa dem och leda till något positivt som kommer att 
förändra sitt brottsliga beteende (Daleflod 1996, s. 410-412). För ett fåtal intervjupersoner 
kom motivationen till att förändras under behandlingens gång. Samtliga ungdomar beskriver 
att de har haft en bra relation till sin kurator och de är alla överens om att deras relation till sin 
kurator har en stor betydelse för behandlingens utgång. Många ungdomar ger exempel på hur 
de vid tidigare behandlingstillfällen har haft en kurator som de inte har fungerat ihop med 
vilket har lett till att behandlingen inte har lett till några resultat.   

Ungdomsvården har för majoriteten av intervjupersonerna bidragit till en förändrad syn 
gällande brottslighet och dess konsekvenser. Flertalet ungdomar uttrycker att de efter genom-
förd ungdomsvård anser att deras brottsliga beteende var onödigt och dumt. Intervjuresultatet 
visar också att ungdomsvården har bidragit till en insikt om hur deras brottslighet påverkar de 
som drabbas. Ungdomarnas berättelser visar att de nu känner empati för de offer som drabba-
des av deras brottslighet och att de har fått insikt i att de bär ansvaret för sina brottsliga hand-
lingar. För att en positiv förändring ska kunna ske gällande den unges syn på brottlighet och 
dess konsekvenser krävs det att den unges internaliserade normer aktiveras (Sykes o Matza, 
1957, s. 669) och det är det som har skett hos ovan nämnda ungdomar. Två av intervjuperso-
nerna uppger dock att ungdomsvården inte har hjälpt dem att förändra sina tankar kring 
brottslighet och dess konsekvenser. Av dessa intervjupersoners berättelser kan slutsatsen dras 
att detta till största delen beror på brist på motivation till att genomföra ungdomsvården samt 
att förändra sitt beteende. 

Av intervjumaterialet är det svårt att avgöra exakt vad i ungdomsvården som har främjat 
respektive hindrat återfall i brott. Ungdomarna berättar om faktorer i ungdomsvården som har 
hjälpt dem att ändra vissa beteenden och tankesätt kring brottslighet men om dessa faktorer 
verkligen har hindrat återfall i brott är oklart. Av ungdomarnas berättelser är det också svårt 
att fastställa exakt vad som har främjat återfall i brott. Ungdomarna betonar olika faktorer som 
de anser är viktiga i behandlingen men ingenting som direkt ha främjat återfall i brott. Således 
har resonemanget snarare kommit att gälla vad i ungdomsvården som har främjat respektive 
hindrat ungdomarnas möjligheter att förändra sitt sätt att tänka och agera i vissa situationer. 
Enligt majoriteten av ungdomarna är det främst ART som har hjälpt dem att förändra sitt sätt 
att tänka och agera i vissa situationer. De uppger att ART har lärt dem verktyg de kan använ-
da sig av för att kunna kontrollera sin aggression. Av intervjumaterialet går det att urskilja att 
ungdomarna inte reflekterade över sin framtid innan de hade genomfört ungdomsvården. 
Framtid är ett tema som behandlas i ungdomsvården och ungdomarnas berättelser skildrar en 
förklaring om att detta tema har lett till att de nu reflekterar över sin framtid och hur en krimi-
nell livsstil påverkar deras framtid negativt. När det gäller faktorer i ungdomsvården som har 
hindrat ungdomarnas möjligheter att förändra sitt sätt att tänka och agera i vissa situationer så 
betonar alla ungdomar vikten av en god relation mellan den unge och kuratorn. Kuratorn ska 
inte döma den unge och inte heller fokusera på det negativa. Många av intervjupersonerna 
understryker också att det är viktigt att den unge har motivation och en vilja att förändras om 
behandlingen ska kunna få en positiv utgång.      

Utifrån intervjupersonernas beskrivningar av sin livssituation innan och efter ungdoms-
vården går det att utläsa att de alla mer eller mindre har genomgått en förändring. Den största 
förändringen som kan utläsas är att samtliga intervjupersoner har slutat begå brott efter 
genomförd ungdomsvård. När det gäller vilken betydelse ungdomsvården har haft för den 
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förändring ungdomarna har genomgått menar tre av ungdomarna att det inte bara är ung-
domsvården som har bidragit till att de har förändrats. Mognad och motivation är exempel på 
faktorer som ungdomarna anser har påverkat deras förändringsprocess. Två av ungdomarna 
anser att ungdomsvården inte har haft någon betydelse i deras förändringsprocess. För båda av 
dessa ungdomar berodde detta på en ovilja till att förändra sitt brottsliga beteende. Majoriteten 
av ungdomarna uppger att de efter genomförd ungdomsvård har förändrats som person och att 
de tänker och handlar annorlunda efter ungdomsvården. Flertalet ungdomar har också lärt sig 
hantera sin ilska och de har blivit lugnare.  

I resultatredovisningen och analysen uppvisas ett flertal viktiga delar som genomgående 
berörs på olika sätt. De delar som framstår som viktiga är relationen mellan kuratorn och den 
unge, att träffarna ska innehålla humor och varierande aktiviteter, motivation och attityd- och 
beteendeförändringar. Processen att upphöra med sitt brottsliga beteende bedöms vara bero-
ende av att alla dessa delar samverkar och de olika delarna påverkar också varandra. Dessa 
delar har varierande betydelse för människor på grund av att varje individs förändringsprocess 
är i behov av olika hög grad av de ovan nämnda delarna för att en förändring ska kunna ske.  

Utifrån studiens resultat kan slutsatsen dras att dessa delar är viktiga i behandlingen av 
unga brottslingar. Det är viktigt att relationen mellan den unge och kuratorn är bra då resulta-
tet visar att relationen har betydelse för behandlingens utgång. För att en förändringsprocess 
ska lyckas är det även viktigt att insatser riktas mot den unges familj och skola. Forskning 
visar att program för unga brottslingar bör innehålla ett samarbete med den unges skola då 
detta är en plats där den unge spenderar mycket av sin tid. Skolan måste ge ett adekvat stöd 
till den unge vilket de inte kan göra om de inte är insatta i den unges situation (Smith m.fl., 
1999, s. 335). Forskning rekommenderar även att insatser riktas mot den unges föräldrar och 
relationen dem emellan (Smith m.fl., 1999, s. 336). Ungdomsvården ska enligt uppsatta rikt-
linjer arbeta med att stärka den unges resurser i form av insatser riktade mot skolgång, viktiga 
vuxna, fritidsintressen och kamratrelationer. Under intervjuernas gång har det framkommit att 
intervjupersonernas stöd från skolan har varit bristfällig. Majoriteten av ungdomarna uppger 
att deras familj har varit delaktiga i ungdomsvården och gett dem stöd i förändringsprocessen. 
Intervjupersonernas uttalanden visar dock att den unges föräldrar inte i någon större utsträck-
ning har varit involverade i den unges ungdomsvård. En viktig slutsats som kan dras av denna 
studie är också att den unges motivation är betydelsefull för behandlingens utgång. Här är det 
viktigt att se till den unges behov och situation då det som motiverar unga skiljer sig åt. Av-
slutningsvis visar studien att samtliga intervjupersoner har uppfyllt ungdomsvårdens huvud-
sakliga mål att den unge inte ska återfalla i brott. Majoriteten av intervjupersonerna har för-
ändrat sitt sätt att tänka gällande brottslighet och dess konsekvenser. Samhällets externa kon-
troll över den unge har efter genomförd ungdomsvård internaliserats och styr nu individen 
inifrån. Vilken betydelse ungdomsvården hade i denna förändringsprocess varierar mellan 
intervjupersonerna.  

Viktigt att poängtera med studien är att ungdomarna intervjuades kort tid efter avslutad 
ungdomsvård. Det rekommenderas att studien genomförs minst ett år efter avslutad åtgärd 
(Ander m.fl., 2005, s. 198). De ungdomar som intervjuas har inte återfallit i brott men värt att 
notera är att fem av sju intervjupersoner har genomgått ungdomsvård mer en än gång.  
 
Förslag på vidare forskning 
I den forskning som presenteras i denna studie redovisas olika komponenter som anses vara 
viktiga för att behandlingen av unga brottslingar ska kunna leda till en positiv förändring. Det 
som betonas är bland annat vikten av multimodala insatser, alltså att insatser för den unge 
kombineras med insatser riktade mot till exempel den unges skola och att behandlingen arbe-
tar med de riskfaktorer som den unge uppvisar. Det vore fruktbart att i framtida studier under-
söka i vilken grad ungdomsvården implementerar de behandlingskomponenter som enligt 
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forskning leder till en positiv förändring för unga brottslingar. I denna studie har också vikten 
av motivation hos den unge betonats när det gäller behandlingsresultatet. Ett förslag är därför 
också att i framtiden studera vilken betydelse motivation har för utgången av behandlingen 
och att utifrån detta införa nödvändiga ändringar i ungdomsvårdens utformning.  
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Bilaga 1 

 
INTERVJUGUIDE 
 
Bakgrund 
1. Hur gammal är du? 
2. Vad har du för sysselsättning? Går du i skolan, arbetar du?  
3. Kan du berätta vad du gör på fritiden?  
4. Hur skulle du beskriva dig själv som person?  
5. Anser du att du har bra självförtroende? Om ja, på vilket sätt? 
 
Brottet och första kontakten med påföljden ungdomsvård 
6. Hur gammal var du när du dömdes till ungdomsvård? 
7. Kan du berätta varför du dömdes till ungdomsvård, vilket brott hade du begått? 
8. Begick du andra brott än det du dömdes för innan din ungdomsvård? Om ja, 

a. Vad för brott? 
b. Hur ofta begick du brott? 

9. Vilket av programmen mini, midi, maxi dömdes du till? 
10. När påbörjade du din ungdomsvård och när avslutade du den? 
11. Vad kände du när du fick domen, ungdomsvård?  

a. Kände du dig motiverad? I så fall vad gjorde dig motiverad?  
b. Hjälpte din kurator dig att bli motiverad? På vilket sätt? 

12. När du fick domen ungdomsvård tyckte du då att det var en rättvis dom med tanke på det 
brott du hade begått? 

 
Innehållet i ungdomsvård 
13. Vad gjorde ni på träffarna? (Samtal, rollspel, motivation, kartläggning)  
14. Kunde du påverka vad ni gjorde på träffarna? På vilket sätt? 
15. Tyckte du att det fanns tydliga mål för din ungdomsvård? Om ja, 

a. Upplevde du att ni arbetade för att nå dessa mål? På vilket sätt? 
b. Nådde ni upp till dessa mål?  

16. Gjordes ett schema gällande innehåll och tider för samtalen? 
a.  I så fall kunde du påverka detta schema? 

17. Vad pratade ni om på era träffar?  
a. Kunde du påverka vad ni skulle prata om? 
b. Vad det något du saknade som du hade velat prata om? 

18. Vilka personer var närvarande på era möten? 
a. Kunde du påverka vilka som skulle närvara? 

19. Var din familj eller någon annan viktig person delaktig i din ungdomsvård? På vilket sätt? 
 
Beskrivningar och erfarenheter av ungdomsvården 
20. Vad tycker du efter att ha genomfört ungdomsvård om den domen? 
21. Är det något du hade velat förändra eller något du saknade i din ungdomsvård?  
22. Hur var din relation med din kurator?  
23. Fokuserade kuratorn på dig och dina behov under ungdomsvården? På vilket sätt? 
24. Vad tycker du om era träffar? Kändes det okej/jobbigt? 
25. Hur har uppföljningen efter ungdomsvården sett ut? 

a. Vad tyckte du om uppföljningen? 
b. Kunde uppföljningen ha sett annorlunda ut? Mer eller mindre uppföljningsträffar? 

26. Kände du att du fick stöd från din omgivning under ungdomsvården (föräldrar, skola, 
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vänner eller andra vuxna)? På vilket sätt? 
27. Anser du att ungdomsvård är en bra påföljd för ungdomar eller tycker du att något annat 

borde göras för de ungdomar som begår brott? 
a. Skulle du rekommendera en vän som var i samma situation att genomgå ungdomsvård? 

28. Om du skulle skapa en dom för ungdomar som begått brott hur skulle den då se ut? 
 
Föräldrar, skola och jobb 
29. Hur var din relation till dina föräldrar innan du genomförde din ungdomsvård? 
30. Har din relation till dina föräldrar förändrats efter att du genomfört ungdomsvård? På vil-

ket sätt?  
31. Känner du att du kan vända dig till dina föräldrar då du behöver: 

a. Stöd och hjälp med något? 
b. Har problem med något? 
c. Berätta om något roligt som har hänt? 

32. Hur reagerade dina föräldrar när du gjorde något otillåtet innan du hade genomfört din 
ungdomsvård? 

33. Kan du berätta hur det har gått för dig i skolan? 
34. Kan du berätta hur det har gått för dig i skolan eller på jobbet efter genomförd ungdoms-

vård? 
35. Vad har dina vänner betytt för dig under din uppväxt?  

a. Har de påverkat dig på något sätt?  Om ja, på vilket sätt? 
 
Brottets konsekvenser 
36. Hur tänkte du kring dem som drabbades av din brottslighet innan du genomgått ungdoms-

vård? (brottsoffren, din familj, dig själv, samhället?) 
37. Anser du att ungdomsvård har bidragit till att du ser annorlunda på hur brottslighet påver-

kar dig själv och andra? 
38. Vad tänkte du efter att du hade begått brottet som ledde till att du dömdes till ungdoms-

vård? Ångrade du dig? 
39. Fick brottet ytterligare konsekvenser för dig än ungdomsvård? 
 
Reflektioner kring brottslighet 
40. Hur såg du på din brottslighet innan du hade genomfört ungdomsvård? 
41. Upplever du att det är något som har påverkat dig att begå brott? 
42. Ser du annorlunda på din brottslighet efter genomförd ungdomsvård? På vilket sätt? 
43. Efter genomförd ungdomsvård, tycker du att det var en rättvis dom med tanke på det brott 

du hade begått? På vilket sätt? 
 
Vändpunkter eller återfall 
44. Om du ser på ditt liv idag jämfört med innan du hade genomfört ungdomsvård, vad har 

förändrats? Vad har blivit bättre/sämre?  
45. Har ungdomsvård bidragit till att du förändrat ditt brottsliga beteende? På vilket sätt?  

a. Vilka eventuella brott har du begått efter din ungdomsvård?  
b. Har du begått flera/färre brott efter din ungdomsvård än tidigare? 
c. Har du slutat begå brott? 

46. Har dina föräldrar haft betydelse för dig när det gäller att minska antalet brottsliga hand-
lingar eller att sluta begå brott? 

47. Kan det finnas någon annan anledning än ungdomsvård till att du eventuellt har förändrat 
ditt brottsliga beteende? 

48. Vad har du lärt dig från din ungdomsvård, är det något du har nytta av idag? 
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49. Har ungdomsvården hjälp dig att hantera eventuella konflikter på ett bättre sätt? 
50. Har du efter ungdomsvården varit i någon liknande situation som då du begick brottet du 

dömdes för? Om ja, vad gjorde du då? Varför?  
 
Tankar om framtiden 
51. Hur ser du på framtiden?  
52. Om du inte dömts till ungdomsvård, hur tror du att ditt liv hade sett ut då?  
53. Hur skulle du vilja att ditt liv såg ut? 
 
Är det något mer du skulle vilja ta upp? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


