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Sammanfattning 
 
Detta är en kvalitativ studie vars syfte är att undersöka vad som karaktäriserar ungdomars 
sociala relationer. Mer precist är vi intresserade av att undersöka i) ungdomarnas relationer till 
familj, vänner och myndigheter ii) vilka emotioner som ungdomarna associerar med sitt 
drogmissbruk och/eller kriminalitet samt iii) vilken betydelse relationerna har haft för 
utvecklingen av drogmissbruk och/eller kriminalitet. 
  
Vi utförde intervjuer med fyra ungdomar inskrivna på ett behandlingshem för 
missbruksproblem. Ungdomarna har varit i behandling mellan en och sex månader. Frågorna 
ställdes utifrån en intervjuguide som bygger på uppsatsens syfte, tidigare forskning och teori. 
 
Vår tidigare forskning består av studier om sociala relationers inverkan på ungdomar med 
allvarlig social problematik såsom drogmissbruk och brottslighet. Teorierna handlar om 
sociala band, skam, skuld och stolthet samt Hirschis sociala kontrollteori. 
 
Resultatet av undersökningen visar att samtliga respondenter hade försvagade sociala band till 
sina föräldrar under uppväxten och fram tills de slutade missbruka, vilket troligen har 
påverkat deras utveckling av drogmissbruk och/eller kriminalitet. Sedan ungdomarna blev 
drogfria har relationen med familjen förbättrats. Samtliga umgås mest med andra antisociala 
ungdomar, vilket antagligen har haft betydelse för deras egen negativa utveckling. När det 
gäller relationen till myndigheter hade alla negativa erfarenheter av socialtjänsten och 
myndigheterna har troligen inte haft någon inverkan på ungdomarnas livssituation. Det har 
framkommit att samtliga ungdomar bär på skam- och skuldkänslor och att de ofta blir 
aggressiva när de är påverkade. 
 
Nyckelord: familj, vänner, myndighet, emotioner, drogmissbruk, kriminalitet, sociala band 
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Abstract 
 
This qualitative study aims to examine what characterizes the adolescent’s social relations. 
More specific, we are interested in examining the adolescent’s relations to family, friends and 
authorities ii) which emotions the adolescent’s associate with their drug abuse and/or crime 
and iii) what importance the relations have had for development of drug abuse and/or crime.   
 
We performed four interviews with youths registered in a treatment clinic for drug abuse. The 
adolescents have been in treatment for one to six months. The questions were asked from an 
interview-guide based on the purpose of the essay, previous research and theory.   
  
Our previous research consists of studies concerning the impact social relations have on youth 
with serious social problems such as drug abuse and crime. The theories are about social 
bonds, shame, guilt, pride and Hirschi’s social control theory.  
 
The result of the study shows that all respondents had weak social bonds to their parents 
during their childhood and until they ended their drug abuse. That has probably influenced 
their drug abuse and/or crime development. The adolescent’s relation with their families has 
improved since they got drug-free. They all spent time with other antisocial youths which 
probably had an impact on their own negative development. Concerning their relations to 
authorities they all had negative experiences of the social services and the authorities have 
most likely not had an impact on the youths life-situation. It emerged that they all carried 
feelings of shame and guilt and that they all became aggressive when they were under the 
influence of alcohol and drugs.     
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1. Inledning 
 
Familjen har en stor betydelse i barns och ungdomars liv. Hur familjen lever, vilka konflikter 
familjen konfronteras med och personliga problem som föräldrarna har är bara några exempel 
på förhållanden som i stor utsträckning påverkar barns tillvaro. Familjens sociala situation 
bidrar till att forma barns sociala färdigheter och eventuella utveckling när det gäller 
antisociala beteenden (BRÅ 1992:1 s. 9).  
 
För att få ett fungerande socialt liv är en trygg hem- och uppväxtmiljö med en god 
känslomässig relation mellan föräldrar och barn en nödvändighet (BRÅ 2003:6 s. 8). För att 
barn ska kunna lära sig de rådande regler och normer som finns i samhället är det viktigt att 
föräldrarna kontrollerar sitt barns beteende och att föräldrarna har insyn i vad barnet gör på 
fritiden och vilka vänner de umgås med. Detta är särskilt betydelsefullt när barnet börjar söka 
nya kontakter utanför familjen. En bra föräldraanknytning, föräldrakontroll och god 
kommunikation inom familjen är viktigt för att undvika ungdomsbrottslighet (BRÅ 1992:1 s. 
12).   
 
När det brister i familjerelationerna ökar risken för ungdomar att utveckla antisocialt beteende 
som exempelvis kriminalitet eller drogmissbruk (BRÅ 2003:6 s. 8). Något som kan ha 
betydelse för om ungdomen utvecklar ett antisocialt beteende eller inte är individens 
emotionella erfarenheter av sina sociala relationer (Lindberg 1999 s. 14). Det finns ingen 
given eller enkel förklaring till varför ungdomar begår brottsliga handlingar, varför de 
fortsätter eller varför de slutar. Det är en mycket komplicerad process där sociala relationer 
till familj, vänner och myndigheter är avgörande faktorer (a.a. s. 11). 

1.1 Syfte 
 
I denna uppsats intervjuas fyra ungdomar inskrivna på ett behandlingshem för 
missbruksproblem. Syftet är att undersöka vad som karaktäriserar ungdomarnas sociala 
relationer. Mer precist är vi intresserade av att undersöka i) ungdomarnas relationer till familj, 
vänner och myndigheter ii) vilka emotioner som ungdomarna associerar med sitt 
drogmissbruk och/eller kriminalitet samt iii) vilken betydelse relationerna har haft för 
utvecklingen av drogmissbruk och/eller kriminalitet. 

1.2 Uppsatsens disposition 
 
Inledningen följs av tidigare forskning som innefattar forskning angående ungdomars sociala 
relationer till familj, vänner, myndigheter och emotioner med avseende på faktorer som har 
betydelse för ungdomarnas kriminella utveckling. Därefter kommer teoretiska utgångspunkter 
där teorier om sociala band, skam, skuld och stolthet samt Hirschis sociala kontrollteori tas 
upp. Efter detta följer en metoddel där bland annat metodval, tillvägagångssätt, validitet, 
reliabilitet och etiska överväganden diskuteras. Sedan presenteras resultatredovisningen som 
är uppdelad i fyra huvudteman: familj, vänner, myndigheter och emotioner. Varje tema 
avslutas med en analys där resultatredovisningen tolkas utifrån uppsatsens valda teorier. 
Avslutningsvis följer en slutdiskussion där studiens resultat diskuteras utifrån tidigare 
forskning. Vidare ges förslag på framtida forskning i ämnet.       
 



  

2. Tidigare forskning 
 
I detta kapitel presenteras tidigare forskning om sociala relationers inverkan på ungdomar 
med allvarlig social problematik såsom drogmissbruk och brottslighet. Kapitlet är indelat i 
fyra avsnitt som tar upp relationer till familj, vänner och myndigheter samt emotioner. 

2.1 Familj 

2.1.1 Familjestruktur  

 
Splittrad familj 

I Skårners och Regners (2003 s. 40) undersökning om narkotikamissbrukares sociala nätverk 
kom två tredjedelar av missbrukarna från splittrade familjer. Den vanligaste orsaken till 
splittring var skilsmässa. Respondenterna i dessa fall ansåg att nära släktingar, särskilt 
morföräldrar, spelade en central roll som ersättare och komplement till föräldrarna. Sarnecki, 
Juby och Farrington (1987 s. 75; 2001 s. 22) har i sina undersökningar kommit fram till det 
motsatta, att det inte finns någon märkbar skillnad mellan ungdomar som bor med en 
ensamstående mor eller i en harmonisk kärnfamilj när det gäller brottslighet.  
 
Kärnfamilj 

Stockholmsprojektets (BRÅ 1992:1 s. 44) resultat visar att ungdomar som bor i en kärnfamilj 
har ett lägre deltagande i kriminella verksamheter än ungdomar som bor i en splittrad familj. 
Skillnaden var som mest påtaglig när det gällde allvarligare brott som till exempel personrån. 
 

Socioekonomisk bakgrund 

Analyserna av Stockholmsprojektets material visar att ungdomars socioekonomiska bakgrund 
inte har någon nämnvärd betydelse för deras deltagande i brottslighet (BRÅ 1992:1 s. 43). 
Däremot visar Sarneckis, Farringtons och Rutters med flera (1987 s. 78; 1996 s. 12 f; 1998 s. 
199) undersökningar att ungdomar som kommer från socialgrupp 3, det vill säga 
arbetarklasshem, löper större risk att utveckla asocialt beteende jämfört med dem som 
kommer från socialgrupp 1 eller 2, över- och medelklasshem.   

2.1.2 Familjerelationer  

 
Många forskare har undersökt vilken påverkan relationen mellan barn och föräldrar har på 
kriminellt beteende. Det finns många faktorer inom familjerelationen som har betydelse för 
om ungdomen utvecklar ett kriminellt beteende eller inte. Aspekter som brukar nämnas är 
bland annat: relation till familjen, föräldrakontroll, kommunikation, roliga aktiviteter med 
familjen och föräldrar som förebild.    
 
Relation till familjen 

I Rings (1999 s. 102 f) studie framkommer det att dålig föräldraanknytning ökar risken för 
brottslighet bland ungdomar. De ungdomar som ansåg sig ha svag känslomässig kontakt med 
sina föräldrar hade begått brott i större utsträckning än övriga ungdomar. Dessa tonåringar 
upplevde även att föräldrarna inte kände till var de befann sig på fritiden och vilka de umgicks 
med.  
 
 

 



  

Föräldrakontroll 

I Stockholmsprojektets (BRÅ 1992:1 s. 57) undersökning påvisas att bristande kontroll av 
ungdomars tider och vanor medför högre brottslighet. Ungdomar som har mer restriktiva 
föräldrar när det exempelvis gäller att passa tider har ett lägre brottsdeltagande jämfört med 
ungdomar som får vara ute länge eller som inte har någon tid att passa. Hur ofta ungdomar 
håller sig hemma på kvällar och helger har starkast samband med brottslighet. Farrington och 
Rutter med flera (1996 s. 10; 1998 s. 193) har i sina undersökningar kommit fram till att en 
”slapp” uppfostran leder till att ungdomar har betydligt lättare att utveckla ett kriminellt 
beteende jämfört med ungdomar som istället får en sträng uppfostran.  
 
Loeber och Farrington (2001 s. 177) har jämfört ett flertal olika studier och kommit fram till 
att dålig uppfostran är den starkaste orsaken till att barn utvecklar ett antisocialt beteende. 
Många konflikter mellan föräldrar och barn, det vill säga dålig anknytning, avsaknad av 
gränssättning och positiva hemförhållanden är tre faktorer inom uppfostran som påverkar 
vilket beteende barnet utvecklar.  
 

Kommunikation 

När det gäller kommunikation har Stockholmsprojektets (BRÅ 1992:1 s. 49 f) studie visat att 
ungdomar som inte kan prata om problem med sina föräldrar begår brott i större utsträckning 
än tonåringar som alltid ber om råd och hjälp. Ju mindre förtroende ungdomar har för sina 
föräldrar desto mer brott gör de sig skyldiga till.  
 
Roliga aktiviteter med familjen 

Forskarna har delade meningar om vilken betydelse roliga aktiviteter med föräldrarna har för 
ungdomens brottslighet. Stockholmsprojektets (BRÅ 1992:1 s. 50) resultat visar att ungdomar 
som aldrig gör något roligt tillsammans med sina föräldrar begår brott i större utsträckning än 
ungdomar som ofta hittar på roliga aktiviteter med familjen. Ring (1999 s. 104) har i sin 
undersökning kommit fram till att det finns ett måttligt samband mellan ungdomars 
brottslighet och roliga aktiviteter med familjen. Han konstaterade att merparten av de 
ungdomar som inte gör något med sina föräldrar inte är mer brottsbelastade än de ungdomar 
som umgås med sin familj.  
 
Föräldrar som förebild 

BRÅ, Sarnecki, Skårner och Regner (2003:6 s. 8; 1987 s. 72; 2003 s. 40) har i sina 
undersökningar kommit fram till att föräldrars sociala problem, exempelvis i form av drog- 
och brottsproblematik påverkar barns utveckling av kriminellt beteende. Föräldrarnas roll som 
förebilder är därför av stor betydelse eftersom missbruksproblem och kriminalitet hos 
föräldrar främjar våld och kriminalitet hos de egna barnen.  

2.2 Vänner 
 

Umgänge med kriminellt belastade vänner 

Sarneckis (1987 s. 69ff) undersökning visar att pojkar som senare i livet blivit kända för 
narkotikabrott eller våldsbrott har avsevärt fler socialt belastade kamrater och en betydligt 
mer positiv attityd till brott jämfört med de pojkar som inte gjorde några lagöverträdelser. I 
Rings (1999 s. 105) studie framgår det också att umgängeskretsen är relaterad med 
brottslighet. Ungdomar som umgås med äldre kamrater, som ofta träffar vänner på kvällar 
eller som brukar umgås med flera kompisar samtidigt tenderar att vara mer brottsbenägna än 
ungdomar som inte gör det. En studie gjord av Sarnecki (1981 s. 158) visar att 70 % av alla 
kriminella ungdomar har vänner som också är unga brottslingar. När dessa relationer är starka 



  

påverkas den egna brottsligheten och blir grövre. Thornberry (1994 i Farrington 1996 s. 13) 
har i sin studie kommit fram till liknade resultat, men han upptäckte även att kriminellt 
beteende leder till att man börjar umgås med andra kriminella personer, det vill säga att 
kriminellt belastade ungdomar söker sig till likasinnade.  
 
I Skårners (2001 s. 193) undersökning framkommer det att individer som använder droger 
mest umgås med andra droganvändare. Skårners och Regners (2003 s. 52 ff) undersökning 
visar att 50 % av missbrukarna inte har några betydelsefulla vänner eller bekanta vilket kan 
bero på att de fann sina vänner i sammanhang där drogerna varit i fokus.  
 
Gäng 

Thornberrys med flera (1993 s. 282, 286) påvisar i sin undersökning att gängmedlemmar 
betydligt oftare begår kriminella handlingar, i genomsnitt fem gånger så ofta jämfört med dem 
som inte är verksamma i något gäng. Forskarna kom även fram till att inblandningen i 
kriminella handlingar är som högst när pojkarna är aktiva i gänget. När de slutar i gänget 
begår de brott i samma utsträckning som pojkar som aldrig varit gängmedlemmar. Shaw och 
McKays (i Loeber & Farrington 2001 s. 192) studie visar att 80 % av alla ungdomsbrott utförs 
i gäng.     
 
Anderssons (1991 s. 129) studie om drogmissbrukares vardag och historia påvisar att det gäng 
individen är medlem i har en stor betydelse för vilket beteende denne kommer att utveckla. 
Många av missbrukarna tyckte att det var svårt att stå emot kamraternas påtryckningar, till 
exempel började de röka för att deras kamrater gjorde det. Samtidigt anser missbrukarna att 
livet i gänget var hänsynslöst då de som var yngre och svagare ofta utnyttjades och då det var 
svårt att lita på kamraterna eftersom de flesta bara var intresserade av sitt eget bästa, det vill 
säga att få ihop pengar så de kunde köpa droger till sig själva.  
 

Fritidsaktiviteter 

I Anderssons (a.a. s. 161) studie framgår att de intressen och relationer som missbrukarna har 
försvinner när de börjar använda droger, speciellt om dessa aktiviteter är svåra att förena med 
drogbruket. Det vanligaste är att idrott och aktiviteter med föräldrar försummas. Sarneckis 
och Rings (1983 s. 89 f; 1999 s. 112) studier visar att ungdomsbrottsligheten är ett sätt för 
ungdomar att umgås med sina jämnåriga kamrater. Det gäller främst ungdomar som inte 
deltar i fritidsaktivteter där det finns vuxenkontroll och en pedagogisk målsättning. Dessa 
ungdomar tillbringar istället all sin fritid med aktiviteter de själva organiserar. Det framgår 
också av undersökningen att ju större social belastning ungdomar har i form av exempelvis 
droganvändning och kriminalitet, desto mer tid tillbringar de tillsammans med sina vänner.  

2.3 Myndigheter 
 
Negativa erfarenheter 

I Skårners och Regners (2003 s. 60 ff) undersökning framkommer det att samtliga 
missbrukare har någon slags erfarenhet av myndigheter eller vårdinstitutioner. Det tydligaste 
mönstret i studien är bristen på fungerande och positiva relationer till professionella hjälpare. 
I Skårners (2001 s. 228) undersökning beskriver respondenterna bemötandet med hjälparen 
som opersonligt, byråkratiskt, moraliserande och ibland också kränkande. De upplever även 
att de inte fick den hjälp de efterfrågade då de insatser som erbjöds inte hade sin utgångspunkt 
i deras egna förslag till lösningar eller då de inte fick hjälp av myndigheterna när den söktes. 
Skårner och Regner (2003 s. 76) har i sin studie kommit fram till att missbrukarnas tilltro till 
myndigheternas insatser inte är särskilt stor då flera av respondenterna upplever att hjälparna 



  

inte lyssnade eller tog dem på allvar. I vissa fall upplevdes myndigheternas agerande mer som 
ett hot än som ett stöd. De flesta missbrukare ser inte de professionella hjälparna som viktiga 
personer, utan hjälparna uppfattas istället som anonyma och utbytbara 
”samhällsrepresentanter” (a.a. s. 61 ff).   
 
Positiva erfarenheter 

När det gäller positiva erfarenheter av den professionella hjälpen är det mindre än en tredjedel 
av respondenterna som har något bra att berätta om myndigheterna. Oftast är det en speciell 
person som missbrukarna har positiva erfarenheter av. Relationen med denna person beskrivs 
som varm, accepterande och tillitsfull samt att hon ger ett aktivt och engagerat stöd. 
Kontakten mellan missbrukaren och hjälparen har oftast funnits under en längre tid och det är 
inte ovanligt att den utgör en slags kontinuitet i tillvaron för respondenten (a.a. s. 66). 
Skårners (2001 s. 234) studie påvisar att längden på relationen mellan missbrukaren och den 
professionella inte har något samband med om relationen upplevs som positiv eller inte. 

2.4 Emotioner 
 
Lindberg (1999 s. 91) har i sin undersökning kommit fram till att aggressivitet och 
våldshandlingar ofta föregås av att individen har upplevt skamkänslor. De individer som haft 
trygga uppväxter delar inte dessa erfarenheter. Författaren menar därmed att det finns ett 
samband mellan skam och vrede hos individer som kommer från splittrade familjer. Skårner, 
Potter-Efron och Efron (2001 s. 286; 1993 i Lindberg 1999 s. 78) har i sina studier kommit 
fram till att många av de intervjuade missbrukar för att de inte vågar eller orkar komma i 
kontakt med sina skam- och skuldkänslor. Detta leder ofta till en negativ spiral där personen 
försöker att missbruka bort de negativa känslor som de upplever på grund av sitt missbruk. 
Tangney och Dearing (2002 s. 21) har i sin studie kommit fram till att individer upplever sina 
relationer på olika sätt beroende på om de bär på känslor av skam eller skuld. De respondenter 
som upplevde skam kände sig ofta observerade av andra, oroade sig mycket för vad andra 
tyckte om dem och de kände att de ville undvika kontakt med andra i större utsträckning när 
de skämdes än när de upplevde skuld.  

3. Teoretiska utgångspunkter 
 
I detta avsnitt presenteras studiens teoretiska utgångspunkter. De teorier som tas upp handlar 
om sociala band, skam, skuld och stolthet samt Hirschis sociala kontrollteori. 

3.1 Sociala band 
 
Relationer mellan människor kan förstås genom teorier om sociala band. Dessa utgår från att 
det är en av människans centrala drivkrafter att skapa och upprätthålla sociala band och att 
människor utvecklar en identitet genom social interaktion (Skårner 2001 s. 17). De 
erfarenheter vi har av relationer med andra människor är avgörande för hur vi uppfattar oss 
själva och andra. Individen är en del i ett större nätverk där det sker en ständig påverkan 
mellan personerna. Genom sociala band knyts människor och grupper samman (a.a. s. 3, 16). 
Kommunikationen mellan parter, och då främst den emotionella kommunikationen, avgör 
vilken karaktär som de sociala banden kommer att få (Scheff 1997 i Lindberg 1999 s. 77).  
 
 

 



  

Stabila sociala band 

Stabila sociala band kännetecknas av att det finns en samstämdhet mellan personerna. Denna 
samstämdhet består av gemensam kunskap, förståelse, ömsesidig hänsyn och identifikation 
samt ett gott uppträdande gentemot varandra (Skårner 2001 s. 16; Scheff i Dahlgren & Starrin 
2004 s. 92).  
 
Lindberg (1999 s. 77) menar att också stolthet spelar en viktig roll för att skapa sociala band 
och att stabila sociala band kan förklaras genom att det vuxit fram ett ömsesidigt förtroende 
och en tillit mellan individerna. Skårner (2001 s. 18) menar vidare att om relationen präglas 
av respekt och bekräftelse leder det till känslor av stolthet vilket påverkar individens 
självkänsla positivt. Hur vår självkänsla utvecklas beror således på de sociala band vi har till 
personer i vår omgivning.  
 
I familjer där de sociala banden är för starka tillåts inte individen att skapa sig en egen 
identitet eller att handla på ett sätt som skiljer sig från den övriga familjens handlingar 
(Skårner 2001 s. 16; Scheff i Dahlgren & Starrin 2004 s. 92).  
 
Instabila sociala band 

Enligt Scheff (1990 s. 4 f) överbetonas individualismen och familjemedlemmarna blir lätt 
isolerade från varandra om de sociala banden är för svaga. Det är därför viktigt att det råder 
balans mellan graden av närhet och distans i våra relationer.  
 
Så länge de sociala banden är stabila kan konflikter vara ett sätt att få till stånd positiva 
förändringar som leder till att relationen utvecklas och anpassar sig efter individerna (a.a. s. 
7). Om det däremot finns känslor av skam i relationen kan det hota de sociala banden till 
familj och vänner. Om individen är medveten om varför han skäms innebär skammen inte 
längre något hot mot de sociala banden eftersom den då kan bearbetas och slutligen skingras. 
Om skammen däremot är oidentifierad eller förnekad kan den få allvarliga följder då 
oidentifierad skam ofta ligger till grund för destruktiva känslor och beteenden (Skårner 2001 
s. 18).  
 
Försvagade sociala band och avvikande beteende 

Enligt Hirschi (i Lindberg 1999 s. 110) kan försvagade sociala band vara en förklaring till 
avvikande beteende. Vad det specifikt är som försvagar de sociala banden förklarar inte 
Hirschi, men Lindberg (ibid) menar att det kan vara individens erfarenheter av skam och 
skuld i relationer till andra människor som är orsaken. Ofta gör skamkänslor att individen drar 
sig undan från familj och vänner och söker sig till andra grupper som finns i dess omgivning. 
Eftersom det är viktigt för individen att ha sociala band till andra så måste dessa individer 
försöka hitta nya grupper som möjliggör detta. För att minska skamkänslor och skapa nya 
sociala band väljer individen grupper där deras person värderas högre än vad den gjorde i de 
tidigare relationerna.  
 
Om det inte finns grupper som är involverade i brottslighet i individens närhet är det svårare 
för individen själv att börja med brottslighet, eftersom ”nybörjare” oftast lärs upp av mer 
erfarna. När individer är med i större grupper, såsom olika gäng, agerar de ofta som en del av 
gruppen. Genom att den enskilda individen och det egna ansvaret ofta försvinner i gruppen 
kan det leda till att individen utför handlingar som han/hon hade skämts för att genomföra 
ensam (Simmel i Dahlgren & Starrin 2004 s. 83).   
 



  

Enligt Scheff (1997 s. 73) spelar kvalitén på individens sociala band till familjen under 
uppväxten en avgörande roll för hur individens utveckling fortskrider. Om det förekommit 
fysiskt våld eller återkommande hot från föräldrarna mot barnet kan det försvaga eller till och 
med förstöra de sociala band barnet har till föräldrarna. Scheff (1990 s. 8) menar vidare att 
våra sociala band inte är statiska utan att de hela tiden prövas i samspel med andra människor. 
Genom detta kan banden bevaras, stärkas eller förstöras vilket gör sociala relationer till en 
form av risktagande. Relationer som inte grunder sig på hänsyn och känslor utan istället bara 
innehåller ett utbyte av tankar kommer med tiden att försvaga de sociala banden mellan 
parterna. 

3.2 Skam, skuld och stolthet 
 
Enligt Scheff och Starrin (2002 s. 168 f) antas emotioner vara biologiskt förankrade. 
Samtidigt påverkas de av interaktioner med omgivningen. Skam och stolthet är, enligt Scheff 
och Starrin (ibid), emotioner som mer än andra inverkar på den sociala interaktionen och 
individens självkänsla.  
 
Skam spelar en stor roll när det gäller att reglera uttryck för andra emotioner som exempelvis 
ilska, rädsla och kärlek. I vilken utsträckning individen vågar visa sina känslor beror på om 
denne skäms för dem eller inte. Om individen skäms för att visa rädsla hålls rädslan tillbaka 
och blir undertryckt (Scheff i Dahlgren & Starrin 2004 s. 88; Scheff och Starrin 2002 s. 172). 
Bergström (2004 s. 171) menar att rädsla och självdestruktivt beteende många gånger grundar 
sig på skamkänslor. Om skamkänslan beror på att vi känner att vi själva har gjort fel kan den 
övergå i skuldkänslor. Skuld hör ihop med våra handlingar och indikerar att en kränkning av 
våra värderingar, normer eller regler har ägt rum (a.a. s. 171). 
 
Stolthet känner individen när något som denne strävat efter har blivit uppfyllt. Stolthet är 
därmed resultatet av framgång och bekräftelse av den egna personen. Individen kan även 
känna stolthet och få bättre självkänsla genom att identifiera sig med någon som han/hon 
känner respekt för (Scheff i Dahlgren & Starrin 2004 s. 89).  
 
Bergström (2004 s. 172 f) menar vidare att det finns olika sorters skam och att dessa även kan 
uppkomma på olika sätt. Skam kan orsakas av yttre omständigheter eller överföras från 
föräldrar till barn. Det är under uppväxten nödvändigt för oss att vistas i en respektfull och 
hälsosam miljö som präglas av ömsesidig hänsyn. Om familjesystemet är respektfullt ses 
barnen som egna individer med egna liv. Om barnen gör fel talas det öppet om det och den 
som handlat felaktigt får ta ansvar för sina handlingar. I skamfyllda familjer är gränserna 
däremot oklara eller överdrivet hårda då föräldrarna är rädda att förlora kontrollen. Om 
barnen gör fel angrips både deras handlingar och person. Problem som uppkommer förnekas 
och klaras därför aldrig upp (a.a. s. 177). I familjer som präglas av skam upplever individen 
ständigt att hans gränser kränks och det kan leda till att han antingen blir osäker och 
tillbakadragen eller aggressiv (a.a. s. 174). Enligt Lindberg (1999 s. 227) är erfarenheter av 
skam relaterat med aggressioner. Individer som känner att de inte kan leva upp till 
omgivningens förväntningar blir ofta aggressiva gentemot vänner, föräldrar eller lärare. Även 
Tangney och Dearing (2002 s. 3) tar upp att individer som bär på känslor av skam eller skuld 
oftare än andra visar sin ilska på ett mer direkt sätt. Genom att vända skammen utåt och 
istället visa ilska känner individen att den återfår kontrollen. Ilskan gör att individen inte 
behöver fokusera på den negativa självkänsla som skammen ofta ger upphov till (a.a. s. 93).  
 



  

Scheff och Starrin (2002 s. 173) menar att skam oftast uppstår i situationer som innebär ett 
verkligt eller inbillat hot mot våra sociala band och ger då en signal om att det kan finnas 
problem i relationen. Stolthet däremot är ett tecken på att de sociala banden är trygga och 
stabila. Både skam, skuld och stolthet fungerar således som instinktiva signaler både för 
individen själv och för omgivningen och talar om för de inblandade hur väl deras sociala band 
fungerar (Scheff 1990 s. 15).  
 
Att en kriminell ungdom fortsätter med ett beteende som han förlorar på eller att en 
drogberoende fortsätter att använda droger trots negativa konsekvenser kan till stor del 
förklaras med att dessa personer bär på en känsla av skam. (Bergström 2004 s. 171). Personer 
som ser sig själva som värdelösa eller har andra skambaserade föreställningar är mer 
mottagliga för olika beroendesjukdomar och/eller kriminalitet (a.a. s. 182 f). 

3.3 Hirschis sociala kontrollteori 
 
Inom kontrollteorierna undersöker man inte varför människor begår brott utan varför de flesta 
av oss inte gör det. Kontrollteorierna beskriver faktorer som hindrar människan från att bli 
kriminell (Goldstein 1990 s. 18). 
 
Med begreppet sociala band försöker Hirschi (1969 i Hilte 1996 s. 95) förklara varför 
människor anpassar sig till det etablerade samhället. För en ung individ antas starka sociala 
relationer dämpa risken för att begå brott (Ring i Estrada och Flyghed 2001 s. 91). Hirschi (i 
Bergström 2004 s. 53) förklarar ungdomars brottslighet med att deras sociala band är svaga. 
Familj, skola och vänner har misslyckats med att skapa den anknytning som är nödvändig för 
att individen ska bli hederlig och laglydig. När de sociala banden är svaga ökar sannolikheten 
för att individen utvecklar ett kriminellt beteende eftersom individen inte bryr sig om andras 
reaktioner i lika stor utsträckning (Ring i Estrada och Flyghed 2001 s. 91).  
 
Hirschi beskriver de sociala banden med 4 begrepp: 
 
• Anknytning (attachment): Denna aspekt syftar på individens psykiska och känslomässiga 

relationer till andra människor, samt hur mottaglig individen är för andras åsikter och 
känslor (Hirschi 1969 i Hilte 1996 s. 96). Nära och varma relationer med betydelsefulla 
personer som lever ett socialt etablerat liv gör det svårare för individen att begå kriminella 
handlingar (Hirschi 1974 i Ring 1999 s. 13).  
 

• Åtagande (commitment): Begreppet handlar om investeringar i frivilliga åtaganden som 
exempelvis utbildning eller yrkeskarriär. Ju mer individen har investerat, desto mer har 
hon att förlora om hon blir upptäckt med att begå brott (a.a. s. 12). Hirschi (1969 i Hilte 
1996 s. 96) menar att människan genom sina handlingar har bundit sig till att leva ett 
konformt liv.  
 

• Deltagande (involvement): Denna aspekt syftar på individens deltagande i konventionella 
verksamheter. Att engagera sig i fritids- och föreningsaktiviteter som teater, idrott och 
politik gör att individen får en anknytning som innebär att hon inte har tid att begå brott 
(ibid). 
 

• Tro (belief): Tron på normer och värderingar spelar en stor roll för det kriminella 
beteendet (ibid). Individer som känner respekt för lagarnas innehåll har svårt att bryta mot 



  

dem, medan de som inte tror på lagarna frigörs från de sociala banden och blir mer 
benägna att bryta mot dem (Hirschi 1974 i Ring 1999 s. 12). 

 
Anknytning, speciellt till föräldrarna anses vara den viktigaste delen inom den sociala 
kontrollteorin och kan föregå de övriga sociala banden i anknytning till samhället. En bra 
anknytning till föräldrarna kännetecknas av att den unge bryr sig om föräldrarnas åsikter och 
förväntningar, kan dela med sig av sina tankar till sina föräldrar, att föräldrarna kan förklara 
och motivera sina beslut, att den unge upplever att föräldrarna finns tillgängliga vid en given 
tidpunkt samt att den unge tänker på och bryr sig om föräldrarnas reaktion vid tanken på att 
begå brott. Social anknytning till vänner är också en viktig faktor inom de sociala banden (a.a. 
s. 13 f).  

4. Metod 
 
I detta avsnitt redovisas metodvalet. Därefter presenteras litteraturanskaffning, urval, 
tillvägagångssätt, bearbetning av intervjumaterial samt resultat- och analysförfarande. Efter 
detta diskuteras begreppen validitet och reliabilitet samt tas etiska överväganden upp.  

4.1 Metodval 
 
I denna uppsats intervjuades fyra ungdomar inskrivna på ett behandlingshem för 
missbruksproblem. Syftet var att undersöka vad som karaktäriserar ungdomarnas sociala 
relationer. Mer precist var vi intresserade av att undersöka i) ungdomarnas relationer till 
familj, vänner och myndigheter ii) vilka emotioner som ungdomarna associerar med sitt 
drogmissbruk och/eller kriminalitet samt iii) vilken betydelse relationerna har haft för 
utvecklingen av drogmissbruk och/eller kriminalitet. Utifrån vårt syfte ansåg vi det lämpligt 
att göra en kvalitativ studie. Wallén (1996 s. 73) menar att kvalitativa undersökningar är 
nödvändiga för att få fram subjektiva upplevelser och känslor. Kvale (1997 s. 9) påpekar 
också att det är bra att samtala med människor när det är deras uppfattning av sin situation 
som man vill få fram. En styrka med den kvalitativa metoden är att den medför närhet till 
respondenterna och förhoppningsvis ger djupare förståelse för hur just de upplever sina 
sociala relationer. Ytterligare en fördel med denna metod är att vi som undersökare har 
möjlighet att ställa följdfrågor och förtydliga oklarheter som kan uppstå vid intervjun (Holme 
& Solvang 1997 s. 14, 105).  

4.2 Litteraturanskaffning 

 
Litteratursökning har gjorts på Örebro universitetsbibliotek i databasen Voyager, det 
nationella bibliotekssystemet Libris samt Elin@örebro. Litteratur har även sökts i databaser 
på stadsbiblioteken i Linköping, Malmö och Örebro. Sökningen har delvis skett med hjälp av 
referenser i relevant litteratur. De sökord som har använts ensamma eller i olika 
kombinationer vid litteratursökning är följande: ungdom (youth, adolescent), familj (family), 
kamrater (peers), gäng (gangs), sociala band (social bonds), sociala relationer (social 
relations), skam (shame), skuld (guilt), stolthet (pride), känslor (emotions), kriminalitet 
(crime), brottslighet (delinquency), missbruk (addiction). Då dessa sökord genererade ett stort 
material begränsades urvalet av texter genom att titeln först granskades och sedan 
innehållsförteckningen. Sedan valdes all litteratur som ansågs ha relevans för uppsatsens syfte 
ut. 



  

4.3 Urval 
 
Det undersökta behandlingshemmet valdes genom ett bekvämlighetsurval, vilket innebär att 
de som ska undersökas väljs utifrån tillgänglighet. Trost (2005 s. 108) menar att det är en 
praktisk metod att använda sig av för att få ett strategiskt urval. Enligt Holme och Solvang 
(1997 s. 183) är ett bekvämlighetsurval ofta inte representativt då det kan ge felaktiga 
slutsatser om populationen. Vi anser inte att urvalet är något problem i denna undersökning 
eftersom det enbart är behandlingshemmet som valts ut genom ett bekvämlighetsurval. 
Intervjupersonerna borde ändå spegla några av de variationer som finns inom populationen då 
dessa inte handplockades.  
 
Kontakt med intervjupersonerna togs med hjälp av uppsatshandledarna på Örebro universitet 
som tidigare haft kontakt med behandlingshemmet genom sin forskning. Då det vid kontakten 
fanns sex respondenter på behandlingshemmet hade vi planerat att göra en totalundersökning. 
Vid intervjutillfället var det dock två av de tilltänkta respondenterna som inte ville medverka. 
De återstående respondenterna bestod av fyra pojkar mellan 16 och 20 år placerade på 
behandlingshemmet med droger och/eller kriminalitet som placeringsorsak. Enligt Svenning 
(2003 s. 101) är 4-5 individer ett lämpligt antal respondenter för en kvalitativ undersökning.   

4.4 Tillvägagångssätt 

 
Enligt Holme och Solvang (1997 s. 17) bör forskaren skaffa sig en teoretisk förståelse för 
problemområdet innan undersökningen genomförs. I denna studie har vi gått tillväga på 
följande sätt: undersökningen inleddes med litteraturstudier i ämnesområdet ungdomars 
sociala relationer. Så småningom valde vi att inrikta oss på de sociala relationer som 
ungdomarna har till familj, vänner och myndigheter, vilka emotioner som ungdomarna 
associerar med sitt drogmissbruk och/eller kriminalitet samt vilken betydelse relationerna har 
haft för utvecklingen av drogmissbruk och/eller kriminalitet. Utifrån de nya kunskaper vi fick 
genom litteraturstudierna formulerades ett syfte. 
 
Innan intervjuerna genomfördes sammanställdes en intervjuguide (se Bilaga 1). 
Intervjuguiden koncentrerades på tre av de teman som är relevanta för att besvara syftet: 
familj, vänner och myndigheter. För att få in det fjärde temat, emotioner, ställdes 
genomgående under hela intervjun frågor om hur respondenterna upplevde olika situationer 
och vilka känslor de framkallade. Guiden är kopplad till avsnitten om tidigare forskning och 
teori. Detta i enighet med Holme och Solvang (1997 s. 101) som menar att det är viktigt att 
intervjun täcker de områden som finns med i syftet.  
 
Efter att respondenterna gett sitt medgivande genomfördes samtliga intervjuer den 25 april 
2006 på det behandlingshem där respondenterna bor. Detta ligger i linje med Kvale (1997 s. 
118) som hävdar att det är bra om respondenterna känner sig trygga i miljön och att intervjun 
sker på en ostörd plats. Då det var ytterligare en uppsatsgrupp som skulle intervjua samma 
respondenter utfördes intervjuerna gemensamt för att undvika att respondenterna blev utsatta 
för flera påfrestande intervjuer. Samtliga intervjuer utfördes med två undersökare närvarande, 
en från vardera uppsatsgrupp. Trost (2005 s. 46) menar att det kan vara ett gott stöd att vara 
flera som intervjuar om dessa är samspelta. Samtidigt menar han att detta kan leda till att 
respondenten känner sig mer utsatt. Vid intervjutillfället användes en delvis gemensam 
semistrukturerad intervjuguide, vilket gav respondenterna ett stort svarsutrymme. Vid behov 
ställdes även lämpliga följdfrågor. Intervjuerna skedde i ett avskilt rum och varje intervju 



  

varade cirka 40-60 minuter. Vid varje intervju användes bandspelare för att vi verkligen 
skulle kunna fokusera på att lyssna. Enligt Holme och Solvang (1997 s. 115) bör forskaren 
vara öppen och uppmärksam i intervjusituationen för att få ett mer lättsamt och spontant 
samtal där respondenten fritt kan uttrycka sina åsikter.  

4.5 Bearbetning av intervjumaterial 

 
Intervjuerna analyseras sällan direkt från bandinspelningen. Det vanligaste är att man först 
transkriberar, det vill säga omvandlar det muntliga samtalet till en skriven text. Vilken stil en 
utskrift ska ha beror på vad den ska användas till. Ska utskriften fungera som underlag för 
analys måste den återges ordagrant (Kvale 1997 s. 152 ff). Då intervjuerna från denna studie 
var avsedda att användas vid resultatredovisning och analys skrevs materialet ut ord för ord. 
Dock uteslöts skratt, pauser, hummanden med mera som ansågs vara irrelevant. Då det var 
fyra intervjuer transkriberade vi två intervjuer var. I enighet med Patel och Davidsson (1994 s. 
101) som menar att det är bäst att bearbeta materialet i nära anslutning till intervjuerna skedde 
transkriberingen dagen efter intervjuerna. 

 
Efter transkriberingen lästes materialet igenom för att få ett helhetsintryck. Därefter valde vi 
analysmetoden meningskategorisering som innebär att intervjun kodas i kategorier. Genom 
denna analysmetod kan en stor text reduceras och struktureras (Kvale 1997 s. 174). 
Uppsatsens kategorier var bestämda i förväg och har sin grund i studiens syfte. De kategorier 
som använts för att dela in informationen är: familj, vänner, myndigheter och emotioner. 
Under de flesta huvudkategorier finns underrubriker för att ytterligare strukturera upp 
materialet. Samma rubriker användes även delvis i intervjuguiden.  

4.6 Resultatredovisning och analysförfarande 

 
I resultatredovisningen presenterades en sammanställning av det respondenterna sagt utifrån 
samma teman. Citat har använts i resultatredovisningen för att på ett tydligt sätt kunna återge 
respondenternas inställningar och upplevelser. Enligt Holme och Solvang (1997 s. 144) är 
citat ett bra sätt att ta fram det centrala i studien, men dessa får inte bli för många eller för 
långa. Vi valde att återge citaten med vissa omformuleringar för att de skulle bli mer lättlästa. 
Även namn och platser har utelämnats så att inte konfidentialitetskravet äventyras. Holme och 
Solvang (a.a. s. 145) betonar också vikten av att respondenterna får vara anonyma.  
 
Analysen av respondenternas svar genomfördes i anslutning till resultatredovisningen efter 
varje tema. Analysen av resultaten gjordes utifrån den text som presenterades i avsnittet teori. 
Vi har använt oss av meningstolkning som en metod för att analysera resultatet vilket innebär 
att vi har tolkat materialet för att få fram sådant som inte direkt framgår av 
intervjupersonernas svar (Kvale 1997 s. 182).  

4.7 Metoddiskussion: Validitet och Reliabilitet 
 
Validiteten eller giltigheten är hög då undersökningsmetoden och intervjufrågorna mäter det 
de avser att mäta och inget ovidkommande påverkar resultatet (Trost 2005 s. 113; Wallén 
1996 s. 65). Vi har valt att undersöka denna uppsats validitet utifrån Maxwells begrepp. 
Enligt Maxwell (i Svensson & Starrin 1996 s. 212) finns det fem typer av validitet som kan 
användas i studier där kvalitativ metod används. 
 



  

Beskrivande validitet avser om redovisningen är fullständig i förhållande till studies syfte. Om 
redovisningen är belyst med insamlad data och analyserad på ett sådant sätt att syftet kan 
besvaras är redovisningen fullständig (a.a. 212 f). Vid intervjutillfället användes en 
intervjuguide som bygger på uppsatsens syfte och teorier. Vi var noga med att konkretisera 
frågorna för att syftet skulle kunna besvaras och därmed öka den beskrivande validiteten. En 
svaghet är dock att ingen pilotstudie gjordes innan intervjutillfällena för att testa hur 
intervjuguiden fungerade. Det upplevdes under intervjuerna att frågorna ibland var oklara och 
att respondenterna uppfattade dem på ett annat sätt än vi hade förväntat oss. Vi bedömer ändå 
att uppsatsen har en relativt god beskrivande validitet eftersom syftet kunde besvaras utifrån 
den data vi fick fram.  
 
Tolkande validitet syftar på hur väl undersökarens tolkning av mening och innebörd stämmer 
överens med intervjupersonens. Det viktigaste är att respondenternas personliga upplevelser 
förmedlas rätt (a.a. s. 214). Vi anser att redovisningen av intervjupersonernas upplevelser har 
förmedlats på bästa sätt. För att minska feltolkningen sammanställdes resultatet gemensamt 
och den efterföljande analysen gjordes av oss båda tillsammans. Vi har också under arbetets 
gång reflekterat över hur vi hanterat informationen och hur våra val skulle komma att påverka 
resultatet och den efterkommande analysen. Trots detta anser vi att det finns vissa brister i 
uppsatsens tolkande validitet. När vi transkriberade intervjuerna upptäcktes motsägelsefulla 
svar hos minst en respondent. Vi har därför skäl att tro att åtminstone en respondent har 
påverkats av den så kallade intervjuareffekten. Detta kan ha gjort att respondenterna har 
svarat på ett sätt som de tror att intervjuaren förväntar sig (Halvorsen 1992 s. 89). Då många 
frågor i intervjun behandlade känsliga ämnen är risken stor att ungdomarna inte vågade 
berätta hela sanningen eller att de överdrev för att framstå som mer ”coola”. De erhållna 
svaren kan därmed vara förskönade eller förvrängda. Då vi i analysen har gått utöver det 
sagda och tolkat respondenternas svar utifrån uppsatsens valda teorier borde inte 
ungdomarnas eventuellt ”felaktiga” svar ha påverkat studien negativt. Dock innebär vår 
tolkning av respondenternas livssituation att den bild som förs fram i analysen antagligen inte 
stämmer överens med hur ungdomarna ser på sin situation vilket leder till att den tolkande 
validiteten blir relativt låg.  
 
Teoretisk validitet kan delas upp i två delar. Den första delen är begreppsvaliditet som syftar 
på att de begrepp undersökarna kommit fram till är meningsfulla i förhållande till det som 
studeras (Maxwell i Svensson & Starrin 1996 s. 214). De begrepp som används i denna studie 
anses i högsta grad vara relevanta eftersom de tar upp sådant som är väsentligt för att besvara 
uppsatsens syfte. Begreppen har även använts i tidigare studier som har undersökt liknande 
företeelser. Den andra delen är validitet i relationen mellan olika begrepp och avser hur 
begreppen är relaterade till varandra (ibid). I de olika teorier som valts för uppsatsen 
återkommer samma begrepp som exempelvis sociala band, skam och skuld. Dessa begrepp 
anknyter även till den tidigare forskningen. Maxwell (ibid) menar att om intervjupersonernas 
svar överensstämmer med varandra kan relationen mellan begreppen anses vara valid. Då 
begreppen är meningsfulla och relaterar till varandra och eftersom vi fick liknande svar från 
samtliga respondenter anser vi att uppsatsens teoretiska validitet är hög.  
 
Generaliserbarhetsvaliditet syftar på i vilken utsträckning resultatet kan antas gälla även för 
liknande personer i liknande situationer. Om så är fallet finns det anledning att tro att 
generaliseringsvaliditeten är hög (a.a. s 214 f). Vi är medvetna om att urvalet av 
intervjupersoner inte är representativt för hela populationen av institutionsplacerade 
ungdomar. Detta har inte heller varit avsikten med uppsatsen då vi enbart var intresserade av 
ungdomarna på det undersökta behandlingshemmet. Då inget slumpmässigt urval gjordes utan 



  

vi blev tilldelade respondenterna kan det ha minskat representativiteten. Vi anser ändå att 
studiens generaliserbarhet är relativt hög då uppsatsens resultat stämmer väl överens med de 
resultat andra forskare har kommit fram till.  
 
Värderande validitet handlar om gjorda iakttagelser och vad som är ett acceptabelt beteende i 
förhållande till den studerade situationen. Det finns en risk att den värderade validiteten kan 
påverkas i negativ riktning av vår egen förförståelse (a.a. 216). Vi tror inte att förförståelsen 
haft en negativ påverkan i den här undersökningen eftersom intervjuerna skedde med ett 
öppet sinne och de iakttagelser som gjordes inte visade på något oacceptabelt beteende utan 
intervjusituationerna var som vi hade förväntat oss. 
 
Reliabilitet eller tillförlitlighet innebär att mätningen är stabil, det vill säga att mätning vid en 
viss tidpunkt ska ge samma resultat vid en ny mätning. Idén med reliabilitet bygger på en 
föreställning om att människan är stabil eller statisk i sina åsikter vilket oftast inte är fallet i 
en kvalitativ studie (Trost 2005 s. 111 f). Vi kan inte med säkerhet säga att en ny studie med 
samma syfte som denna skulle ge samma resultat eftersom det är ungdomarnas subjektiva 
upplevelser av sociala relationer som undersöks. Respondenternas upplevelser av ett fenomen 
kan vara föränderligt och ändra innebörd från ett tillfälle till ett annat. Trost (ibid) menar att 
eftersom människan är en aktiv varelse så sker det automatiskt förändringar vilket innebär att 
svaren inte nödvändigtvis ska bli desamma. Samtidigt anser vi att reliabiliteten i denna studie 
skulle kunna vara hög då ett flertal forskare har kommit fram till liknande resultat.  

4.8 Etiska överväganden 

 
När det gäller de etiska aspekterna i uppsatsen har Vetenskapsrådets riktlinjer tagits i 
beaktande. Riktlinjerna syftar till att skydda den enskilde individen genom att ge normer för 
förhållandet mellan forskare och undersökningsdeltagare (Vetenskapsrådet s. 5). Riktlinjerna 
kan indelas i fyra allmänna huvudkrav: 
 
Informationskravet: innebär att forskaren ska informera de berörda om vilka villkor som 
gäller för deras deltagande samt att medverkan i undersökningen är frivillig och att de därmed 
har rätt att dra sig ur när som helst. Det är viktigt att informationen berör alla aspekter som 
kan påverka respondenternas vilja att delta i undersökningen (a.a. s.7). Innan intervjuerna 
utfördes fick respondenterna information om sitt deltagande samt uppsatsens syfte och 
upplägg.  
 
Samtyckeskravet: innebär att forskaren ska inhämta samtyckte från undersökningsdeltagarna 
(a.a. s. 12). Alla respondenter blev tillfrågade om de ville delta i undersökningen och hade 
möjlighet att tacka nej till medverkan. De respondenter som deltog i studien fick skriva på ett 
avtal där deras rättigheter angående medverkan i undersökningen förklarades (se Bilaga 2). 
Även efter att de lämnat sitt samtycke hade de möjlighet att avbryta deltagandet i 
undersökningen.  
 
Konfidentialitetskravet: innebär att uppgifter om alla personer i undersökningen ska förvaras 
på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem (a.a. s. 9). För att skydda 
respondenternas identitet har alla omnämnda platser, personers namn och namnet på 
behandlingshemmet utelämnats. Alla känsliga uppgifter har förvarats på ett säkert ställe för 
att undvika att obehöriga kan komma åt dem.   
 



  

Nyttjandekravet: innebär att de insamlade uppgifterna om enskilda personer endast får 
användas för forskningsändamål (a.a. s. 14). Respondenterna har fått information om att 
uppgifterna endast kommer att användas i forskningssammanhang.  

5. Resultat och analys 
 
I detta kapitel varvas resultatredovisning med analys. Kapitlet inleds med en presentation av 
respondenterna. Därefter redovisas det empiriska resultatet i fyra huvudteman som har sin 
utgångspunkt i uppsatsens syfte. De fyra temana är: familj, vänner, myndigheter och 
emotioner. Varje tema avslutas med en analys där resultatredovisningen tolkas utifrån 
uppsatsens valda teorier. 

5.1 Presentation av respondenterna 
 
I undersökningen deltog fyra personer, samtliga var pojkar mellan 16-20 år. Alla respondenter 
bodde på det behandlingshem som valts ut för undersökningen och alla hade drogmissbruk 
och/eller kriminalitet som huvudproblematik. Tiden som ungdomarna har varit i behandling 
varierade mellan en till sex månader. 
 
Intervjuperson 1 – IP1 – (19 år) är främst uppväxt med sin mamma. Fadern flyttade när han 
var två år och sedan dess har de knappt haft någon kontakt. Mamman avled när han var 16 år 
och han flyttade då till sin morfar. Under uppväxten hade de en någorlunda bra ekonomi och 
mamman arbetade som undersköterska. Nu genomgår han behandling för både droger och 
kriminalitet och har varit på behandlingshemmet i tio veckor. Det här är den femte 
behandlingen han genomgår, sammanlagt har han varit på institution i ett och ett halvt år.  
 
Intervjuperson 2 – IP2 – (16 år) har främst växt upp med sin mamma då fadern satt i 
fängelse under en stor del av hans uppväxt och därefter avled. Familjen hade under hans 
uppväxt en någorlunda bra ekonomi och mamman arbetade inom kommunen. Han är i 
behandling för både droger och hög kriminalitet. Han har bott på behandlingshemmet i tre 
månader och det här är hans första behandling. Dock har han tidigare varit omhändertagen.   
 
Intervjuperson 3 – IP3 – (20 år) är uppväxt med båda sina föräldrar. Hans familj har en 
mycket bra ekonomi då fadern har ett eget företag. Han har tidigare genomgått en behandling 
på sex månader på detta behandlingshem. Därefter har han varit hemma en månad, men han är 
nu på återbesök sedan en och en halv månad för att tänka över sin situation i hemmet. Han har 
främst problem med droger, men även kriminalitet. Innan han började den här behandlingen 
har han varit på fem andra behandlingshem. 
 
Intervjuperson 4 – IP4 – (19 år) har växt upp med båda sina föräldrar. Familjen har en 
ganska bra ekonomi och båda föräldrarna arbetar inom vården. Han är sedan en månad 
tillbaka i behandling för sitt drogmissbruk. Han har tidigare erfarenhet av två andra 
behandlingshem.  

5.2 Familj 
 
När det gäller familjerelationer är bilden som respondenterna för fram varierad. Somliga 
beskriver att de har haft en bra uppväxt, haft föräldrar som försökt kontrollera deras 
handlande, haft bra kommunikation med föräldrarna och gjort roliga saker ihop med familjen. 



  

Andra har tvärtom haft föräldrar som inte satt gränser, inte kunnat prata med föräldrarna eller 
haft föräldrar som är dåliga förebilder. 

 5.2.1. Familjerelationer under uppväxten 

 

Relation till familjen 

Samtliga beskriver att de har haft en bra uppväxt och alla utom IP2 berättar att de inte upplevt 
några problem med familjen. IP1 berättar att han hade det väldigt bra fram till att hans 
mamma dog. Alla utom IP4 känner att relationen med familjen har försämrats sedan de 
började med droger. IP3 berättar att hans familj tog avstånd från honom mer och mer, men att 
de försökte hjälpa honom i början. Han beskriver samtidigt att han också ofta drog sig undan 
familjen när han var hemma och att de därför mest träffades vid måltider. Så här beskriver IP2 
den förändrade relationen: 
  
”Jag och mamma hade en bra relation, men det spårade ur sen när jag började knarka så jag 
var inte välkommen…//…Sen tyckte jag mer om att knarka. Då sket jag i dem. De var luft 
ungefär” (IP2). 

Ingen av respondenterna har någonsin känt sig hotade av sina föräldrar. Alla utom IP3 
beskriver att det inte förekom några konflikter eller gräl under deras uppväxt. IP3 berättar att 
det var mycket konflikter hemma, speciellt när han kom hem och var påverkad av alkohol 
eller droger. Hela familjen upplevde hans droganvändning som väldigt påfrestande och 
mamman sjukskrev sig under en period då hon inte orkade med situationen hemma. Han 
berättar vidare att han fick en del stryk av sin pappa när han var yngre och inte skötte sig 
ordentligt. Han beskriver sin familj så här:  
 
”Jag älskar min familj, det gör jag än idag. Jag har gått igenom mycket, men jag tycker om 
dem ändå liksom” (IP3). 

Samtliga känner att det fanns respekt i deras familjer. IP1 berättar att han hade väldigt mycket 
respekt för sin mamma och att hon respekterande honom tillbaka. IP3 beskriver det som att de 
i alla fall försökte att visa respekt för varandra. Alla känner att deras föräldrar funnits 
tillgängliga och stöttat dem när de behövt det. För IP1 och IP2 var det främst mammorna som 
fanns där. Tre av dem berättar att de hade stöttande föräldrar fram tills de började missbruka. 
Föräldrarna till IP4 har alltid funnits där och ställt upp för honom.  
 
Föräldrakontroll  

IP1, IP2 och IP3 berättar att de inte hade så mycket regler hemma under uppväxten och att de 
ignorerade de regler och gränser som fanns mer och mer ju äldre de blev. IP1 och IP2 
beskriver det som att de uppfostrade sig själva. IP4 hade inga regler alls.  
 
IP3 och IP4 berättar att det var deras pappor som sade åt dem vad de fick och inte fick göra. 
De andra respondenterna upplever att det inte fanns någon som sade åt dem när de gjorde 
något fel. Dock berättar IP1, IP3 och IP4 att deras föräldrar reagerade och blev besvikna när 
de fick veta att deras barn hade handlat felaktigt.  
 
”Mamma började alltid, eller inte alltid, men ofta började hon gråta och liksom var väldigt 
ledsen och besviken” (IP1). 
 



  

Samtliga beskriver olika känslor som reaktion på föräldrarnas tillsägelser. IP1 fick mycket 
skuldkänslor eftersom hans felsteg gjorde mamman väldigt ledsen. IP2 var likgiltig inför sina 
föräldrars synpunkter. IP3 upplevde föräldrarnas tillsägelser som jobbiga ibland, men det 
kunde även kännas bra beroende på vad det gällde. IP4 kände sig ledsen och försökte reda ut 
det som hänt genom att prata med sina föräldrar samt menar att han fick skuldkänslor om han 
inte lyssnade på dem. 
 
Alla ignorerade åsikterna som föräldrarna hade om deras liv. För föräldrarna till IP2 och IP3 
rörde åsikterna främst deras drogmissbruk och föräldrarna tyckte att de skulle sluta med 
drogerna.     
 
”Ja, de har mest åsikter om knarket, att du ser för jävlig ut och nu får du rycka upp dig” 
(IP2).  
 
Alla utom IP4 hade tider att passa, men samtliga berättar att de för det mesta struntade i dem. 
För IP1 och IP3 fick det konsekvenser i form av utskällningar och utegångsförbud. IP1 
ignorerade även utskällningarna och till slut tröttnade hans mamma. IP3 följde 
utegångsförbudet till en början, men i yngre tonåren struntade han i det. IP4 fick komma och 
gå som han ville och berättar att han ofta var ute sent både på vardagar och på helger.    
  
Samtliga tror att deras föräldrar till en viss del har varit medvetna om vilka kompisar de har 
umgåtts med. IP2 och IP3 berättar att deras föräldrar tyckte att deras vänner var olämpliga på 
grund av att föräldrarna visste att de höll på med brottslighet. Föräldrarna till IP4 frågade 
alltid vilka han skulle träffa när han skulle ut och han berättade det för dem. 
  
Alla utom IP1 hade en tanke på hur deras föräldrar skulle reagera om de begick brott, men de 
berättar vidare att det inte spelade någon roll. 
 
”Jag visste att mamma skulle bli ledsen och besviken, men jag brydde mig inte så mycket” 
(IP2). 
 
IP1 hade aldrig en tanke på att hans beteende skadade någon annan än honom själv. Samtidigt 
tar han upp att han hade en flickvän som han var rädd för att förlora på grund av sitt 
drogmissbruk. IP2 och IP4 berättar att de inte kände att de hade något att förlora på att hålla 
på med droger och/eller kriminalitet. IP3 uttrycker det så här: 
 
”Nja, i början hade jag mycket att förlora, min familj och mina vänner som jag hade då, men 
då sket jag i det helt enkelt och till slut hade jag inte mycket att förlora förutom mig själv då” 
(IP3) 
 
Kommunikation 

IP2 och IP3 har aldrig pratat om känslor med sina föräldrar, något de andra respondenterna 
kände att de kunde göra. IP1nämner dock att han hade svårt att prata om vissa känslor. 
 
”Jag har alltid haft svårt att visa att jag var ledsen, men jag kunde ändå säga till mamma att 
det här inte är bra och så vidare” (IP1). 
 
Aktiviteter med familjen 

Alla respondenter tillbringade tid med sina familjer när de var yngre, men de berättar att 
aktiviteterna minskade ju äldre de blev.  



  

 
”Ja vi gjorde mycket tillsammans när jag var mindre. Då hittade vi på mycket och åkte ut och 
så, men det försvann mer och mer medan jag var ute mer och mer” (IP2).  
 
IP2 och IP4 berättar att de under sin uppväxt ibland gick på bio med familjen på helgerna. IP1 
nämner att familjen ofta besökte morföräldrarna under veckosluten. Då han inte tyckte 
besöken var så roliga följde han inte alltid med utan stannade hellre hemma och umgicks med 
kompisar istället. IP3 berättar att familjen oftast umgicks hemma och tittade på TV 
tillsammans.   
 
Samtliga brukade åka på semestrar med sina familjer. Vart semestern tillbringades varierade. 
En del åkte utomlands medan andra reste runt i Sverige. IP4 berättar att han och familjen ofta 
reste bort tillsammans under tiden han missbrukade för att han skulle komma bort från 
drogerna.  
 
”Vi var utomlands, åkte skidor och var upp i sommarstugan när jag var yngre. Ja, det var 
alltid någonting” (IP3). 
 
Familjen som förebild 

IP1 och IP3 berättar att deras föräldrar aldrig eller mycket sällan drack hemma. IP2 tar upp att 
han är uppväxt med en pappa som har åkt in och ut ur fängelset under större delen av hans 
barndom. Han berättar att även hans pappa höll på med droger och han ser inte sin uppväxt 
som speciellt lyckad. IP4 berättar att han drack alkohol för första gången när han var 12 år 
tillsammans med sin pappa. Pappan trodde att det skulle motverka att han drack med sina 
kompisar, något han gjorde i alla fall.  

5.2.2 Nuvarande familjerelationer  

 

Relation till familjen 

Alla utom IP2 nämner att familjen är viktig i deras liv nu och att de stöttar och lyssnar på 
dem. IP1 berättar att hans lillebror och morfar nu är den enda familj han har kvar då hans 
mamma gått bort och han inte har haft någon kontakt med sin pappa sedan han var ett litet 
barn. Han känner därför att han vill ta vara på dem han har kvar och att han behöver dem.  
 
”Jag tyckte om att umgås med min mamma, det tyckte jag verkligen. Nu när jag tänker 
tillbaka på allt så ja, det var verkligen underbart att umgås med henne och min morfar, jag 
tycker om att umgås med honom med faktiskt, men vi har ju inte umgåtts så mycket under 
tiden som jag drogat för då har jag haft annat för mig” (IP1).  
 
IP4 har hela tiden haft en god relation med sin familj och den har inte påverkats av hans 
droganvändning. 
 
”Vi har hur mycket kärlek som helst till varandra och vi respekterar varandra. De har alltid 
funnits bakom mig och ställt upp för mig, även när jag har drogat” (IP4).     
 
IP2 känner att han inte hör till sin familj överhuvudtaget och att han inte tillbringar så mycket 
tid med dem.     
 
Nu när samtliga är drogfria känner de att de återigen fått bättre kontakt med sina familjer. IP3 
berättar att hans familj nu börjar förstå honom och hans situation bättre eftersom de har 



  

genomgått ett anhörighetsprogram. IP2 tar upp att hans kompisar går före familjen då det är 
dem han har växt upp med och tillbringat mest tid tillsammans med. Samtidigt nämner han att 
han har fått en bättre relation med sin mamma sedan han slutat med drogerna. Han nämner 
också att han alltid haft en bra relation med sin morbror, även när han hållit på med droger.  
 
Föräldrakontroll  

Alla utom IP3 upplever att det finns personer i deras omgivning som ställer krav på dem. IP3 
berättar att han tidigare kände att hans föräldrar ställde mycket krav, men att han inte känner 
det så nu längre. Han tror att föräldrarna slutat att kräva saker av honom eftersom han ändå 
aldrig kunde leva upp till det. Han berättar vidare att föräldrarna inte reagerar så mycket idag 
om han gör något felsteg och han tror det beror på att de anser att han nu får ansvara för sitt 
eget liv. Dock kämpade de mycket när han var yngre för att försöka få in honom på rätt spår 
igen. IP1 känner att alla kräver att han nu ska vara drogfri för annars säger de upp 
bekantskapen med honom. Han berättar att han har en morfar som har mycket åsikter om hans 
drogmissbruk och nu på sista tiden har han börjat ta till sig hans åsikter. Han tycker dock att 
det känns jobbigt med alla krav då han inte vet om han kan leva upp till dem när han kommer 
hem igen.  
 

Kommunikation 

Samtliga respondenter har personer i sin omgivning som de kan prata med. IP2 berättar att nu 
när han är drogfri så har han fler personer att prata med och han kan även prata mer med sin 
familj och han känner att de lyssnar på honom. IP4 berättar att han kan prata med sin pappa 
vad det än gäller och att pappan och systern alltid lyssnar på honom. Han berättar vidare att 
hans pappa är mer som en bästa kompis och att de kan prata när han mår dåligt. Om det 
händer något positivt väljer han att prata med sin syster.  

5.2.3 Analys 

 
Samtliga respondenter upplever att de har haft en bra uppväxt med en familj där 
medlemmarna respekterade och stöttade varandra. Emellertid förändrades relationen i 
samband med att ungdomarna förlorade någon av sina föräldrar eller då de började med 
droger och/eller kriminalitet. Dock framkommer det information som skulle kunna tyda på att 
samtliga trots allt inte haft en särskilt bra uppväxt, exempelvis genom att ungdomarna inte 
hade speciellt mycket regler och då de ignorerade de regler som fanns. IP1 och IP2 upplever 
att de fick uppfostra sig själva. 
 
”Jag sket i det rakt av, jag hade hört dem säga det, men det berörde mig inte” (IP3). 
 
”Jag har uppfostrat mig själv. Jag har alltid gjort som jag själv har velat” (IP2). 
 
Enligt Scheff (i Dahlgren & Starrin 2004 s. 92) kännetecknas stabila sociala band av en 
ömsesidig hänsyn och ett gott uppträdande. Eftersom ungdomarna ignorerade reglerna tyder 
det på att de inte respekterade sina föräldrar. Samtliga fortsatte med sitt antisociala beteende 
trots att föräldrarna eller personer i deras omgivning blev besvikna och bad dem sluta med 
missbruket. Då deras relationer inte präglades av hänsyn och gott uppträdande kan det tolkas 
som att de sociala banden inte var stabila.  
 
Samtidigt som ungdomarna saknade regler hade de föräldrar som reagerade när de gjorde 
något fel. IP3 och IP4 hade pappor som sade åt dem när de betedde sig illa. När IP4 får 
problem försöker han alltid att reda ut dem genom att prata med sina föräldrar. Samtidigt 



  

berättar han att han ignorerar faderns åsikter. Enligt Bergström (2004 s. 172) talas det öppet 
om felsteg som begåtts i familjer präglade av respekt. Det framkom under intervjuerna att alla 
respondenter ansåg att familjemedlemmarna respekterade varandra. Eftersom det i de flesta av 
familjerna inte pratades öppet om de felsteg ungdomarna gjorde tyder det på att familjerna 
inte präglades av respekt. Även om det pratades öppet om problem i IP4:s familj struntade 
han i faderns åsikter, vilket indikerar att han inte respekterade dem.  
 
Ännu ett tecken som tyder på att ungdomarnas sociala band var instabila är att samtliga 
ignorerade de åsikter föräldrarna hade om deras liv under tiden de höll på med droger 
och/eller kriminalitet.  
 
”Jag vill inte lyssna på deras åsikter om mig och mitt liv” (IP4). 
 
Alla utom IP1 hade ändå en tanke på hur deras föräldrar skulle reagera när de begick brott, 
men de berättar samtidigt att de inte brydde sig om föräldrarnas reaktion. Hirschi (1974 i Ring 
1999 s. 13) menar att en bra anknytning till föräldrarna bland annat kännetecknas av att 
ungdomen tar åt sig föräldrarnas åsikter och tänker på och bryr sig om hur föräldrarna 
reagerar när de begår brott. Då detta inte stämmer överens med ungdomarnas beteende 
gentemot sina föräldrar kan det tolkas som att deras sociala band till föräldrarna är 
försvagade. 
 
Något som ytterliggare motsäger IP3:s berättelse om att han hade en bra uppväxt är att han 
som barn blev slagen av sin fader då han misskötte sig. Scheff (1997 s.73) menar att fysiskt 
våld eller återkommande hot från föräldrarna mot barnet kan försvaga eller till och med 
förstöra de sociala banden. IP3 menar ändå att han älskar sin familj och han upplevde sin 
uppväxt som väldigt lyckad.  
 
”När jag var yngre fick jag en del stryk av farsan om jag inte skötte mig, men alltså jag 
älskar min familj, det gör jag än idag” (IP3). 
 
Efter vad han berättat verkar inte den fysiska misshandeln ha försvagat hans sociala band till 
familjen. Det finns ändå en möjlighet att misshandeln har påverkat IP3:s sociala band negativt 
utan att denne är medveten om det. Enligt Hirschi (1974 i Ring 1999 s. 13) kan nära och 
varma relationer med betydelsefulla personer hindra individen från att begå kriminella 
handlingar. Då IP3:s fader slog honom kan det antas att deras relation inte präglades av värme 
och närhet. Att de sociala banden till främst fadern var försvagade kan ha varit en faktor som 
bidrog till att han fick problem med droger och kriminalitet.  
 
Bergström (a.a. s. 173) menar att skamfyllda familjer ofta har oklara gränser. Då ungdomarna 
hade få regler under sin uppväxt kan det finnas en tendens till att dessa familjer präglas av 
skam. I skamfyllda familjer angrips både individens handlingar och person när han/hon gör 
något fel. I IP2:s familj angrips både han och hans missbruk vilket kan tyda på att familjen är 
skamfylld. 
 
”Ja, de har mest åsikter om knarket, att du ser för jävlig ut och nu får du rycka upp dig” 
(IP2).  
 
Ett ytterliggare tecken på att det kan finnas skam i IP2:s familj är att hans pappa satt i fängelse 
och hade ett eget drogmissbruk. Detta eftersom Bergström (2004 s. 172) menar att skam kan 
bero på yttre omständigheter eller överföras från förälder till barn. Något annat som kan tyda 



  

på att det fanns skam i de andra ungdomarnas familjerelationer är att de flesta av ungdomarna 
upplevde föräldrarnas tillsägelser som jobbiga och i vissa fall framkallade tillsägelserna även 
skuldkänslor då ungdomarna visste att de gjorde sina föräldrar besvikna.  
 
”Mamma började alltid, eller inte alltid, men ofta började hon gråta och liksom var väldigt 
ledsen och besviken” (IP1). 
 
Scheff och Starrin (2002 s. 173) menar att skam ofta uppstår i situationer där de sociala 
banden är hotade och ger en signal om att det kan finnas problem i relationen. Då 
tillsägelserna ofta rörde ungdomarnas missbruk och/eller kriminalitet och då ungdomarna var 
medvetna om att detta beteende sårade föräldrarna är det rimligt att anta att skammen berodde 
på att ungdomarna var rädda att förlora de sociala banden till föräldrarna.  
 
Hirschi (1974 i Ring 1999 s. 13) menar att individer som inte har något att förlora, som 
exempelvis bostad eller yrkeskarriär, har lättare att begå brott. Då de flesta av respondenterna 
varken hade bostad eller arbete hade de inget att förlora på att hålla på med droger och/eller 
kriminalitet. Dock kände IP1 att han hade en flickvän och en bostad han kunde förlora. Även 
IP3 kände att han hade mycket att förlora, han riskerade att mista sin familj och sina vänner 
genom att hålla på med droger och kriminalitet. Enligt Bergström (2004 s. 171) fortsätter ofta 
ungdomar med ett antisocialt beteende trots att de förlorar på det och det kan bero på att 
ungdomarna bär på skamkänslor. Det kan således antas att dessa ungdomar känner skam, 
även om de inte talar öppet om det.  
 
Alla utom IP4 känner att relationen med familjen har försämrats sedan de började med droger. 
Enligt Skårner (2001 s. 16) krävs en förståelse mellan familjemedlemmarna för att bibehålla 
stabila sociala band. Då föräldrarna förmodligen inte hade någon förståelse för ungdomarnas 
nya beteende när de började med droger och/eller kriminalitet är det troligt att de sociala 
banden försvagades. Ett annat tecken som kan tyda på att ungdomarnas sociala band är svaga 
är att det var vanligt bland respondenterna att de drog sig undan från familjen. Enligt Scheff 
(1990 s. 4) är det en signal som visar på att de sociala banden är svaga. Instabila sociala band 
kännetecknas av individualism och att familjemedlemmarna isoleras från varandra.  
 
”Jag hör inte till familjen överhuvudtaget” (IP2).   
 
”Även fast jag var hemma så har jag dragit mig undan på något sätt” (IP3). 
 
Enligt Hirschis sociala kontrollteori kan varma och nära sociala relationer dämpa risken för en 
ung individ att begå brott (Hirschi 1974 i Ring 1999 s. 13). Då det inte fanns respekt, hänsyn 
och gott uppförande i familjerelationerna kan samtliga ungdomar anses sakna varma och nära 
relationer, det vill säga att de sociala banden var försvagade. Detta kan vara en bidragande 
faktor till att ungdomarna blev kriminella. För två av respondenterna, IP1 och IP2, började 
drogmissbruket och kriminaliteten ökade i samband med att en av deras föräldrar gick bort. 
Det kan antas bero på att de sociala banden till en viktig person i ungdomens liv försvann. 
Denna person har antagligen kunnat minska risken för ungdomen att börja missbruka och 
begå brott tidigare.   
 
Samtliga nämner att deras familj återigen har blivit mer betydelsefull sedan de blev drogfria 
och slutade med kriminalitet. Föräldrakontakten har blivit bättre och de upplever att deras 
föräldrar lyssnar på och stöttar dem. 
 



  

”Min familj, de är viktiga, vi har börjat få bra kontakt nu på senaste tiden” (IP3). 
 
”Nu när jag har lagt ner knarket börjar familjen komma tillbaka mer och mer” (IP2). 
 
Enligt Scheff (i Dahlgren & Starrin 2004 s. 92) kännetecknas starka sociala band av att 
parterna lyssnar på och stöttar varandra. Scheff (1990 s. 8) menar vidare att de sociala banden 
inte är statiska utan de påverkas av interaktionen med andra människor och kan bevaras, 
stärkas eller förstöras. För de flesta ungdomarna verkar de sociala banden ha gått från att först 
ha varit relativt stabila under uppväxten, till att bli instabila och försvagade när de höll på med 
droger och/eller kriminalitet. När ungdomarna har slutat att missbruka och begå brott har de 
återigen stärkts.   

5.3 Vänner 
 
När det gäller vänskapsrelationer skiljer sig inte respondenternas berättelser åt speciellt 
mycket. De flesta har mest haft kriminella vänner som de missbrukat och/eller begått brott 
tillsammans med. Ingen har varit med i något gäng och samtliga höll på med olika 
fritidsaktiviteter innan de började med droger och/eller kriminalitet.   

5.3.1 Vänskapsrelationer under uppväxten 

 
Umgänge med kriminellt belastade vänner  

Alla utom IP4 berättar att de nästan enbart umgås med kompisar som också håller på med 
droger och kriminalitet. IP3 beskriver att han till en början hade en del kompisar som inte höll 
på med droger eller kriminalitet, men att de försvann när han var 15-16 år och sedan dess har 
han enbart umgåtts med missbrukare och kriminella som varit mellan 18 år och upp till 45-50 
år. Även IP1 tar upp att han umgicks mycket med vänner som var äldre än han själv, men han 
hade också en del jämnåriga kamrater. Han berättar vidare att han helst umgicks med andra 
missbrukare eftersom han inte ville vara med någon som var normal när han själv var 
påverkad. IP2 tar upp att de flesta av hans vänner har invandrarbakgrund och att de han 
umgicks med är hans barndomsvänner som han växt upp tillsammans med. IP4 hade många 
vänner som inte höll på med droger, men han umgicks mest med en vän som också 
missbrukade och de brukade ta droger tillsammans.  
 
Alla hade kriminella kompisar redan innan de begick sitt första brott. Detta gäller inte IP4 då 
han inte höll på med kriminalitet. IP3 berättar att han och vännerna började testa alkohol och 
droger samtidigt och att ingen av dem hade hållit på med det tidigare. Vidare säger han: 
 
”Sen när man väl kom in i den svängen då började man lära känna andra och då kanske man 
började prova andra grejor som man kanske inte skulle ha provat lika fort” (IP3). 
 
Alla berättar att när de begick brott gjorde de oftast det tillsammans med andra kompisar. 
Detta gäller inte IP4 då han enbart använde droger. IP3 berättar att de oftast var två stycken 
och att det mest var vid rån som man var tvungen att vara flera.  
 
IP1 och IP3 beskriver att de får en kick av att begå brott och att de till en början tyckte att det 
var kul att hålla på med kriminalitet. IP3 tar upp att han uppskattade pengarna och statusen 
som kriminaliteten gav. Efter ett tag kände han dock att det mest var jobbigt att vara 
kriminell. 
 



  

”Man måste begå brott nästan hela tiden för att få det att snurra. Man ökar ju toleransnivån 
så det blir dyrt att knarka och då måste man begå ännu mer brott och då blir det jävligt och 
till slut vill man inte göra det” (IP3). 
 
Gäng 
Ingen av respondenterna har varit med i något gäng, men de umgås ofta med flera vänner 
samtidigt. IP1 och IP2 umgås med mellan 10-15 kompisar som bor i samma område som dem 
själva och det är dem som de missbrukar och begår brott tillsammans med. IP3 berättar att när 
han började med droger så var de en grupp på 5-10 personer som umgicks, men sen var de 
oftast bara två eller max tre. Deras gemenskap handlade mest om att fixa pengar och droger 
samt att sälja droger eller saker vidare. IP4 hade bara en kompis som han umgicks med när 
han missbrukade. 
 
Fritidsaktiviteter 

Samtliga har haft en eller flera olika organiserade fritidsaktiviteter, främst idrott som 
exempelvis basket, fotboll och hockey. IP1 hoppade av sina idrotter redan innan han började 
med droger eftersom han tappade intresset för dem. De andra tre slutade med idrotten efter 
viss tids droganvändning och/eller kriminalitet. Anledningarna till att de slutade skiljer sig åt. 
IP2 blev avstängd från en av de aktiviteter han hade och han slutade med de andra eftersom de 
tog för mycket tid. Även IP3 berättar att han lade av med sina aktiviteter då drogerna och/eller 
kriminaliteten tog för mycket tid. IP4 slutade på grund av att hans kondition försämrats 
genom droganvändningen.  
 
”Från att jag var 15 år har jag inte haft någon fritidssysselsättning utöver droger och 
kriminalitet” (IP3).  
 
”Basketen pallade jag inte med längre. Den tog för mycket tid” (IP2). 

5.3.2 Nuvarande vänskapsrelationer  

 
Umgänge med kriminellt belastade vänner 

Samtliga tar upp att de tycker det är väldigt viktigt att deras kompisar är lojala och att de 
ställer upp när det behövs. IP1 och IP3 tycker att respekt är det viktigaste i en bra 
kamratrelation. De upplever att de kan prata med sina vänner, men IP1 tar samtidigt upp att 
det inte blir så mycket samtal i den gemenskap som han har varit i. IP3 berättar vidare att han 
förr tyckte det var viktigt att få ut någonting av vännerna, att de kunde hjälpa till att få tag på 
droger eller pengar, men det har förändrats sedan han blev drogfri och han värderar nu andra 
egenskaper hos sina vänner högre.  
 
Det skiljer sig åt vilka personer respondenterna väljer att prata med när de får problem och när 
det händer något positivt. IP1 och IP2 pratar helst med sin flickvän respektive sina kompisar 
både när de får problem och när de är med om något roligt. Vid problem talar IP3 helst med 
sin flickvän och vid positiva händelser vill han istället prata med alla i sin omgivning. 
Även IP3 tar upp att hans vänner är väldigt viktiga för honom då de alltid ställer upp och 
lyssnar. IP4 pratar helst med sin pappa vad det än gäller. IP2 nämner vidare att hans hund är 
den som betyder mest för honom.  
 
Fritidsaktiviteter 
Alla utom IP4 har en bästa kompis. IP4 berättar att han inte vill ha någon kontakt med sina 
kamrater just nu eftersom han försöker hålla sig drogfri och han har därför bara kontakt med 



  

sin flickvän och familjen. IP1 berättar att han och bästa kompisen mest brukar missbruka 
tillsammans när de umgås. Han tror att de kommer att fortsätta umgås när han är klar med sin 
behandling och han hoppas därför att kompisen också kommer att sluta med drogerna. IP3 har 
två vänner som han tillbringar mest tid med. Den ena har varit missbrukare, men har nu slutat, 
den andra har aldrig hållit på med droger. När de umgås brukar de bowla, spela biljard, fika, 
kolla på film eller gå på stan. IP2 har en bästa vän som han växt upp tillsammans med och de 
brukar promenera tillsammans med sina hundar.     

5.3.3 Analys  

 
Enligt Skårner (2001 s. 16) är det kommunikationen, och då främst den emotionella 
kommunikationen, som avgör hur de sociala banden utvecklas. Samtliga har någon i sin 
omgivning som de kan prata med. De flesta talar med sina vänner och/eller flickvänner. Det är 
bara IP4 som nämner att han helst pratar med sin pappa. Ovanstående tyder på att alla 
respondenter har någon form av sociala band till en eller flera speciella personer i sin 
omgivning. Hirschi (1974 i Ring 1999 s. 13) menar att starka sociala band till familjen 
kännetecknas av att barnet kan dela med sig av sina tankar till föräldrarna. Då endast IP4 tar 
upp att han helst anförtror sig åt sin pappa kan det tolkas som att de övriga respondenterna 
inte har lika starka sociala band till sina föräldrar. Det kan även antas att de sociala band 
ungdomarna har till sina vänner och/eller flickvänner är starkare då det är dem de väljer att 
prata med.      
 
Alla utom IP4 har enbart vänner som håller på med droger och kriminalitet. Lindberg (1999 s. 
110) menar att skamkänslor i familjen ibland försvagar de sociala banden vilket gör att 
individen ofta drar sig undan från familjen och istället försöker skapa nya sociala band i 
grupper där deras person värderas högre. Det har tidigare framkommit att ungdomarna 
började undvika familjen i samband med att de började ta droger.  
 
”Ja, men sen tyckte jag mer om att knarka. Då sket jag i dem. De var luft ungefär” (IP2). 
 
Undvikandet kan bero på att de upplevde skamkänslor som kan ha försvagat de sociala 
banden. Eftersom de sociala banden till familjen troligen var försvagade sökte sig 
ungdomarna till nya grupper där de antagligen blev mer accepterade.    
 
Alla respondenter hade vänner som höll på med kriminalitet redan innan de själva begick sitt 
första brott. Detta gäller inte IP4 då han inte var kriminell. Lindberg (ibid) menar att det är 
svårare för individen att börja med brottslighet om det inte finns grupper i dennes närhet som 
är involverade i kriminalitet. Sannolikt har respondenternas kriminella vänner haft en viss 
påverkan till att de själva har börjat med brottslighet.  
 
”Sen när man väl kom in i den svängen då började man lära känna andra och då kanske man 
började prova andra grejor som man kanske inte skulle ha provat lika fort” (IP3). 
 
Samtliga begick brott tillsammans med andra vänner. Dock inte IP4 som inte höll på med 
kriminalitet. Enligt Simmel (i Dahlgren & Starrin 2004 s. 83) agerar ofta ungdomar som är 
med i ett gäng som en del av gruppen. Detta leder till att den enskilda individen och det egna 
ansvaret försvinner, vilket gör att individen utför handlingar som han/hon inte skulle 
genomföra ensam. Det är därför rimligt att anta att respondenterna inte skulle ha begått brott i 
samma uträckning utan sina kriminella vänner.  
 



  

IP1 och IP3 umgicks med vänner som var äldre än dem själva. Scheff (i a.a. s. 89) menar att 
individen genom att identifiera sig med någon han känner respekt för kan få bättre självkänsla 
och uppleva stolthet. Det kan antas att respondenterna såg upp till sina äldre vänner och de 
kände sig troligen stolta över att få umgås med dem. Stolthet och ömsesidigt förtroende spelar 
enligt Lindberg (1999 s. 77) en viktig roll för att skapa respektfulla sociala band. Då 
respondenterna prioriterar kamratrelationer som präglas av respekt och lojalitet kan det antas 
att de har starka sociala band till dessa vänner.  
 
Samtliga har varit engagerade i en eller flera organiserade fritidsaktiviteter, främst idrott. 
Enligt Hirschi (1969 i Hilte 1996 s. 96) skulle deltagande i konventionella verksamheter, 
såsom idrott, ge individen en anknytning som innebär att han/hon inte har tid att begå brott. 
Detta överensstämmer inte med vad respondenterna i denna studie berättar. Trots att alla var 
engagerade i någon idrott började de att missbruka och/eller hålla på med brottslighet.  

5.4 Myndigheter 
 
Samtliga har haft kontakt med myndigheter och då främst socialtjänsten. När det gäller 
kontakter med och attityder till myndigheter har en del av respondenterna positiva 
erfarenheter och en del av dem har negativa erfarenheter.   

5.4.1 Kontakter med och attityder till myndigheter under uppväxten 

 

Negativa erfarenheter 

Samtliga har haft kontakt med olika myndigheter, exempelvis socialtjänsten, polisen, 
frivården och kronofogden. Alla berättar att de har negativa erfarenheter av socialtjänsten.  
 
”Han började sätta krav på mig, att jag skulle gå och pissa och greja, så då vart han hatad” 
(IP3). 
 
IP1 berättar att socialtjänsten hela tiden hotade med att ta hans lägenhet och skicka honom på 
behandlingshem om han inte slutade med drogerna. Han beskriver hur socialen gång på gång 
gav honom nya chanser, trots att han fortsatte med drogerna och att de inte gjorde verklighet 
av sina hot förrän efter ett år. 
 
IP2 och IP4 beskriver att myndigheterna inte har betytt någonting för dem. IP2 tror det kan 
bero på att han aldrig har varit intresserad av att prata med dem. IP4 uttrycker att han bara 
ogillar dem. 
 
Positiva erfarenheter 

IP1 och IP3 berättar båda att de haft en handläggare på socialtjänsten som har betytt något för 
dem. IP3 har fått hjälp med bostad och bidrag av en handläggare. IP1 upplever kontakten 
positivt då handläggaren tog hänsyn till hans åsikter om insatser och ofta tog kontakt med 
honom.  

5.4.2 Nuvarande kontakter med och attityder till myndigheter 

 
Negativa erfarenheter 

Alla utom IP1 ogillar socialtjänsten eftersom de hela tiden ställer krav på dem. IP2 tycker att 
de hela tiden kommer med regler. Han upplever kraven som jobbiga då han alltid har gjort 
som han själv har velat, men han tror ändå att han kan leva upp till de krav som ställs.   



  

Positiva erfarenheter 

IP1 inser nu efteråt att kontakten med socialen har varit bra och att de gjorde så gott de kunde. 
Samtidigt tycker han att de borde ha agerat tidigare och satt in fler åtgärder. Dock är han 
osäker på om det skulle ha fungerat ändå för han menar att man måste vara mottaglig för 
hjälpen.    
 
Samtliga anser att en av de viktigaste egenskaperna hos en bra behandlare är att de kan lyssna.  
Andra positiva egenskaper som nämns är att behandlaren ska vara förstående, ha kunskap och 
att de ska ta kontakt ofta för att fråga hur det går. 

5.4.3 Analys 

 
Alla utom IP1 upplever att deras handläggare på socialtjänsten inte haft någon känslomässig 
betydelse för dem. Enligt Skårner (2001 s. 16) krävs det en ömsesidig identifikation och 
förståelse mellan individer för att skapa stabila och tillitsfulla sociala band. Antagligen saknas 
både den ömsesidiga identifikationen och förståelsen mellan respondenterna och deras 
handläggare då de lever helt skilda liv och därmed kan det antas att det är svårt för dem att 
utveckla starka sociala band. Detta skulle kunna vara en av förklaringarna till varför 
respondenterna inte ser relationen till handläggaren som viktig.  
 
Samtliga upplever att socialtjänsten hela tiden ställer krav på dem vilket antagligen leder till 
en hel del konflikter mellan respondenterna och deras handläggare. Scheff (1990 s. 7) menar 
att konflikter kan vara ett sätt att få fram positiva förändringar och leda till att relationen 
utvecklas så länge som de sociala banden är stabila. Som redan framkommit har 
respondenterna troligtvis inte några stabila sociala band till sina socialsekretare, vilket 
förmodligen leder till att konflikterna endast får negativa följder och ytterliggare försvagar de 
sociala banden.  

5.5 Emotioner 
 
När det gäller emotioner varierar respondenternas berättelser. De berättar om olika 
anledningar till varför de började med droger, hur de kände sig innan de begick brott och hur 
de reagerade när de var påverkade av alkohol eller droger.   

5.5.1 Emotioner under uppväxten  

 
Samtliga berättar om olika anledningar till varför de tog droger. IP3 berättar att han först tog 
droger för att det var kul, men efter ett tag blev drogerna ett sätt att dämpa känslor och fick 
honom att glömma bort dåliga saker som han gjort mot personer i sin omgivning och att det 
var dåligt hemma. Vidare säger han att drogerna fyllde ut ett tomrum inom honom och fick 
honom att må bra och därför fastnade han direkt. Han berättar också:  
 
”Jag har haft både skam och mycket skuldkänslor, men jag vet jag har knarkat jävligt mycket 
på ilska också, ilska som jag har haft i mig gentemot andra och saker jag har gjort och andra 
har gjort” (IP3). 
 
IP2 började drogmissbruket en månad efter att hans pappa dog och han tror att det omedvetet 
kan vara en flykt från sorgen. IP4 berättar att det inte finns någon särskild anledning till att 
han började med droger utan att han bara tyckte det var roligt. IP1 tog droger då han kände sig 



  

nere, när han upplevde att han inte dög och när han kände sorg. Drogerna fick honom att må 
bra, men efter att drogen slutat verka kom alla känslor tillbaka.   
 
”Efteråt kommer allt tillbaka. Att man inte duger, vad fan har jag gjort, jag borde ändra mig 
och alla de där grejerna. Sen när man tar igen mår man bra och då fortsätter man med det” 
(IP1).  
 

Alla nämner att de sällan var rädda innan själva brottet, utan det var mest spännande. Dock 
gäller inte det för IP4 eftersom han aldrig höll på med brott. Ingen av respondenterna har haft 
några skuldkänslor över de brott de gjort. IP2 beskriver att han kände sig som en vinnare efter 
att ha klarat av ett brott. IP1 säger att han aldrig har tänkt på att det han gjort har drabbat 
någon annan, utan han har bara sett vad han själv fått ut av det hela. När han lyckats med ett 
brott har han känt sig stolt.  
 
” Jag har åkt dit en gång bara. Så jag har alltid trott, att jag är kung, jag åker aldrig dit” 
(IP1). 
 
Samtliga blev ofta aggressiva när de var påverkade av alkohol eller droger. För IP3 slutade 
det många gånger med att han hamnade i slagsmål. IP1 berättar att han förutom när han blev 
aggressiv oftast kände sig glad och trevlig när han var påverkad. Vidare säger han att han inte 
drack alkohol för att dämpa känslor utan för att de flesta av hans kompisar gjorde det. För IP2 
och IP3 har missbruket gett känslomässiga konsekvenser. IP2 nämner att personer i hans 
omgivning har blivit sårade av hans beteende. IP3 har förlorat sin stora kärlek och familjen, 
men familjen har dock börjat komma tillbaka nu.  

5.5.2 Nuvarande emotioner 

 
IP3 tar upp att han ångrar en del av de brott han gjorde på slutet, men annars känner han ingen 
skuld. Samtidigt berättar han att han känner skuld och skam gentemot sin familj, flickvän och 
andra han har handlat felaktigt mot. IP4 känner skuld för sin fotbollskarriär som han 
försakade genom att hålla på med droger.  
 
”Jag blev lite ledsen på mig själv för att jag höll på med fotbollen, jag rökte inte en cigg, eller 
snusade innan. Sen började jag med droger. Jag känner bara skuld för fotbollen, inget annat” 
(IP4).  

5.5.3 Analys 

 
De sociala band vi har till personer i vår omgivning påverkar hur vår självkänsla utvecklas 
(Skårner 2001 s. 18). Då det framkommit att ungdomarnas sociala band är försvagade kan det 
även antas att deras självkänsla har påverkats negativt. Det bekräftas av IP1 som använde 
droger då han kände att han inte dög och han upplevde att drogerna fick honom att bli som 
han tycker att man ska vara när man är normal.   
 
Alla utom IP4 använde droger för att dämpa känslor av skam, skuld och sorg. För IP3 blev 
drogerna ett sätt att glömma bort dåliga saker som han gjort mot personer i sin omgivning och 
att det var dåligt hemma. IP1 och IP2 missbrukade bland annat för att slippa känna sorg efter 
att en av deras föräldrar dött. Scheff (i Dahlgren & Starrin 2004 s. 88) menar att om individen 
inte vågar visa sina känslor utan skäms för dem hålls de tillbaka och blir undertryckta. Att 



  

ungdomarna dämpar känslor genom att använda droger kan tolkas som ett tecken på att de 
skäms för att visa sina känslor.  
 
Bergström (2004 s. 171) menar att självdestruktivt beteende många gånger grundar sig på 
skamkänslor. Det är därför möjligt att anta att ungdomarnas antisociala beteende delvis beror 
på skamkänslor. Något som ytterligare stärker detta är att det tidigare framkommit att det 
finns skam i ungdomarnas familjer och att flera av dem missbrukar för att dämpa känslor av 
skam och skuld. Enligt Scheff och Starrin (2002 s. 175) kan skamkänslor övergå i 
skuldkänslor om vi känner att det är vi själva som gjort fel. Skuld hör ihop med våra 
handlingar och visar att våra värderingar har kränkts. Det är bara IP3 som nämner att han 
känner skuld och skam gentemot sin familj, flickvän och andra som han handlat fel mot. Dock 
är IP2 medveten om att personer i hans omgivning har blivit sårade av hans beteende. 
 
”Andra runt omkring mig har blivit sårade och jag har varit taskiga mot dem” (IP2). 
 
Genom att han nämner det kan det antas att han känner skuld över vad hans beteende har fört 
med sig för hans familj. Att IP2 och IP3 känner skuld beror antagligen på att de känner att det 
är de själva som har handlat fel gentemot sina familjer. Samtidigt tar alla upp att de inte 
känner några skuldkänslor över de brott de begått vilket kan tolkas som att de i dessa fall inte 
anser att de ha gjort något fel.  
 
”Jag har inte tänkt på att det drabbar någon annan utan det är jag som får ut någonting av 
det” (IP1).   
 
Enligt Tangney och Dearing (2002 s. 3) visar personer som bär på känslor av skam eller skuld 
oftare än andra sin ilska på ett mer direkt sätt. Samtliga respondenter blev ofta aggressiva när 
de var påverkade av alkohol eller droger. För IP3 slutade det många gånger med att han 
hamnade i slagsmål. Då samtliga blev aggressiva när de var påverkade kan det vara rimligt att 
anta att alla respondenter, mer eller mindre, bär på skam- och skuldkänslor trots att de inte 
nämner det. Genom att individen vänder skammen inåt och istället visar ilska utåt återfås 
kontrollen och ilskan gör att individen inte behöver fokusera på den negativa självkänsla som 
skammen ofta ger upphov till (a.a. s. 93). Det har tidigare framkommit att ungdomarna 
troligen bär på skamkänslor och det kan därmed antas att de även har en dålig självkänsla. 
Tidigare har det framgått att IP1:s självkänsla förmodligen är låg. Det är möjligt att 
aggressiviteten är ett sätt för ungdomarna att återfå kontrollen och att aggressiviteten gör att 
ungdomarna känner att de duger.  

6. Slutdiskussion 
 
I detta avsnitt diskuteras uppsatsens resultat utifrån tidigare forskning.  
 
Vårt syfte var att undersöka vad som karaktäriserar ungdomarnas sociala relationer. Mer 
precist var vi intresserade av att undersöka i) ungdomarnas relationer till familj, vänner och 
myndigheter ii) vilka emotioner som ungdomarna associerar med sitt drogmissbruk och/eller 
kriminalitet samt iii) vilken betydelse relationerna har haft för utvecklingen av drogmissbruk 
och/eller kriminalitet. Som utgångspunkt för analys har teorierna om sociala band, skam, 
skuld, stolthet och Hirschis sociala kontrollteori använts.   
 
Resultatet visar att familjestrukturen inte har påverkat respondenternas utveckling av 
drogmissbruk och/eller kriminalitet då två av dem främst har växt upp med ensamstående 



  

mammor och de andra två i en kärnfamilj och ändå har samtliga utvecklat ett antisocialt 
beteende. Även Jubys och Farringtons och Sarneckis (2001 s. 22; 1987 s. 75) undersökningar 
visar att det inte finns någon märkbar skillnad mellan ungdomar som bor med en 
ensamstående mor eller i en harmonisk kärnfamilj när det gäller brottslighet.   
 
Samtliga ungdomar beskrev att de hade en bra uppväxt, men analysen visar på en mer 
komplex bild. Detta då respondenterna ignorerade de få regler som fanns i familjen, struntade 
i föräldrarnas åsikter, inte kommunicerade med föräldrarna samt då en blev utsatt för fysisk 
misshandel och en hade en pappa som satt i fängelse och själv höll på med droger. 
Ovanstående ligger i linje med tidigare forskning som har visat att dålig föräldraanknytning, 
bristande kontroll av tider och vanor samt dålig kommunikation ökar risken för 
ungdomsbrottslighet (Ring 1999 s. 102; BRÅ 1992:1 s. 49, 57; Farrington 1996 s. 10; Rutter 
med flera 1998 s. 193). Enligt Scheff (i Dahlgren & Starrin 2004 s. 92) är detta faktorer som 
försvagar de sociala banden. Slutsatsen blir därför att familjerelationerna har påverkat 
ungdomarnas missbruks- och brottskarriärer. Ungdomarna hade svaga sociala band till 
familjen under uppväxten och fram tills de slutade missbruka och/eller begå brott, men dessa 
band har nu förbättrats sedan ungdomarna blev drogfria.  
 
Analysen indikerar att det kan finnas skam i samtliga respondenters familjer och att det kan 
vara en anledning till att ungdomarna drog sig undan från familjen och istället skapade starka 
sociala band till sina vänner. Samtliga respondenter umgicks mest med andra 
drogmissbrukare, vilket även stämmer överens med vad Skårner (2001 s. 193) har kommit 
fram till i sin undersökning. Alla hade vänner som höll på med kriminalitet redan innan de 
själva begick sitt första brott. Då ungdomarna begick brott i grupp skulle de sannolikt inte ha 
begått brott i samma uträckning utan sina vänner. Slutsatsen blir att respondenternas vänner 
troligen haft en viss påverkan till att de själva har börjat och fortsatt med brottslighet. Även 
tidigare forskning har kommit fram till att starka vänskapsrelationer påverkar ungdomens 
egen brottslighet (Sarnecki 1981 s. 158; Thornberry i 1994 i Farrington 1996 s. 13). 
Forskning har även visat att gängmedlemmar har lättare att begå brott jämfört med ungdomar 
som inte är verksamma i något gäng (Shaw & McKay i Loeber & Farrington 2001 s. 193; 
Thornberrys med flera 1993 s. 282). Detta överensstämmer inte med resultatet i denna studie 
då ingen av respondenterna var med i något gäng, men ändå begick mycket brott.      
 
I analysen framkommer det att de flesta inte hade en känslomässig relation till sin 
handläggare på socialtjänsten, vilket ligger i linje med tidigare forskning som har visat att 
missbrukare ofta saknar fungerande och positiva relationer till professionella hjälpare 
(Skårner & Regner 2003 s. 61). Resultatet visar att en av respondenterna har en känslomässig 
relation till sin nuvarande handläggare då hon bland annat tar hänsyn till hans åsikter om 
behandling och ofta tar kontakt med honom. Detta stämmer överens med tidigare forskning 
som visat att det oftast är en speciell person som missbrukarna har positiva erfarenheter av. 
Relationen med denna person kännetecknas av att hon ger ett aktivt och engagerat stöd och att 
hon lyssnar på deras förslag på lösningar (a.a. s. 66; Skårner 2001 s. 228). Slutsatsen blir att 
socialtjänsten troligen inte har haft någon betydelse för ungdomarnas utveckling av 
drogmissbruk och/eller kriminalitet. Däremot kan avsaknaden av bra och känslomässiga 
relationer till en handläggare inom socialtjänsten ha haft betydelse för att ungdomarna har 
fortsatt med droger och/eller kriminalitet.  
 
När det gäller emotioner tyder analysen på att ungdomarna bär på skam- och skuldkänslor, 
trots att de inte nämner det, vilket troligen är en förklaring till att de blev aggressiva när de 
var påverkade. Detta ligger i linje med tidigare forskning som har kommit fram till att 



  

aggressivitet och våldshandlingar ofta föregås av att individen har upplevt skamkänslor 
(Lindberg 1999 s. 91). Ytterliggare en slutsats är att flertalet ungdomar troligen skäms för att 
visa sina känslor och att drogerna är ett sätt för dem att dämpa känslor vilket även 
överrensstämmer med tidigare forskning (Skårner 2001 s. 286; Potter-Efron och Efron 1993 i 
Lindberg 1999 s. 78). 
 
Vi tycker att uppsatsen behandlar en intressant vinkel då den bland annat tar upp vilka 
emotioner ungdomarna förknippar med sitt antisociala beteende och då detta inte undersökts 
tidigare. Det vore därför intressant med en mer omfattande undersökning som berör detta 
ämne exempelvis vilken betydelse skam och skuld har för utvecklingen av antisocialt 
beteende, vilka känslor som ungdomar förknippar med sina sociala relationer och om det 
finns några skillnader mellan könen när det gäller vilka känslor de associerar med sitt 
drogmissbruk och/eller kriminalitet. 
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           Bilaga 1 
Intervjuguide 
 
Ålder? 
Av vilken anledning är du på xxx behandlingshem?  
Hur länge har du varit i behandling?  
Vad anser du är din huvudproblematik? 
Har du genomgått tidigare behandling? 
Berätta om dig själv? 
 
Familj: 
 
Relation till familjen: 
Hur skulle du vilja beskriva din familj? Skiljer det sig från hur det var när du var yngre? 

Kärnfamilj/ Splittrad familj 
Syskon 
Förebild 
Relation 
Stöd/ Kärlek 

Hur skulle du beskriva klimatet hemma hos er?  
Är det harmoniskt eller är det mycket gräl och konflikter? 
Visar ni respekt för varandra?  
Har du någon gång känt dig hotat av dina föräldrar?  
Har det alltid varit så? 

Upplever du att dina föräldrar finns tillgängliga för dig när du behöver dem? På vilket sätt? 
 
Föräldrakontroll: 
Beskriv din uppfostran? Har den alltid varit likadan? 

Hur reagerar dina föräldrars när du gör något fel? Hur känner du inför det? 
Hur reagerar du när dina föräldrar har åsikter om ditt liv? Tar du till dig åsikterna eller 
struntar du i dem? Varför? 
Hade du tider att passa? Vad hände om du inte kom i tid? Vad skulle du vilja att de 
gjorde? 
Lät de dig vara ute på kvällar och helger? Vad kände du inför det? 
Anser du att dina föräldrar var medvetna om vilka kompisar du umgicks med? På vilket 
sätt? 

Hade du en tanke på hur dina föräldrar skulle reagera om du begick brott? Hur skulle du vilja 
att de reagerade?  
 
Kommunikation: 
Om det uppstår problem, vem pratar du med? 
Om det händer något roligt, vem berättar du det för?  
Om du gör något fel, säger någon åt dig? Vem?  
Vem ger dig beröm? 
Vilka personer kan du tala med? Lyssnar på dig?  
 
Aktiviteter med familjen: 
Vad gör ni under semestern? 
Vad gör ni på helgerna? 
Hur skulle du beskriva ert umgänge? 



  

Socioekonomisk status: 
Vilken utbildning har dina föräldrar? 
Vad arbetar de med? 
Hur skulle du beskriva din familjs ekonomiska situation? 
 
Vänner: 
 
Hur skulle du beskriva din kamratkrets? Skiljer det sig från när du var yngre? 

Gäng  
Kriminellt belastade vänner/ laglydiga kamrater 
Hade du kriminella kompisar innan du begick ditt första brott? 
Vilka egenskaper tycker du är viktiga hos dina vänner? 

Har du någon bästa kompis?  
Vad brukar ni göra tillsammans?  

Beskriv hur du känner när du begår ett brott? Innan/ efter? 
Skam, skuld, rädsla, vrede 
Ensam/ Grupp  
Kände du att du hade något att förlora? Vad?  

 
Fritidsaktiviteter: 
Innan du kom till xxx, vad gjorde du på din fritid då? 
Hade du några speciella fritidsaktiviteter? 

Varför hade du inga?  
Slutade du med några fritidsaktiviteter när du blev kriminell? 
 
Myndigheter: 
 
Vilka kontakter har du haft med myndigheter? 
Hur har du upplevt dessa kontakter?  

Vad har varit positivt och negativt? 
Vilken betydelse har de haft?  
Är det någon du upplevt att du fått bra kontakt med? 
Hur länge har ni haft kontakt?  
Vilka egenskaper anser du är vikiga hos en behandlare? 
 
Övriga frågor: 
 
Vilka personer är viktiga i ditt liv nu? Varför?  

Under din uppväxt?  
Hur ofta ses ni?  
Vilka förstår dig?  
Vilka känner du stöd av? 

Känner du att du kan leva upp till de krav som ställs på dig? 
Vad har du för mål i livet? 

Framtidsdrömmar 
Utbildning/Yrke 

 

 
 
 



  

Bilaga 2 
Samtycke 

 
 

Deltagandet i intervjun är frivilligt och Du har som uppgiftslämnare rätt att avbryta Din 
medverkan när som helst under kontakten med oss. Det Du säger kommer att spelas in på 
band och avkodas. Därefter kommer banden att förstöras. Citat och referat från Dig kommer 
enbart att användas i forskningssyfte. Vi som arbetar med intervjumaterialet har tystnadsplikt 
och Dina uppgifter är därmed sekretesskyddade. Intervjuerna beräknas ta ca 1 till 1,5 timme 
per person 
 
Om Du bestämmer Dig för att medverka enligt villkoren ovan ber vi Dig fylla i följande 
uppgifter. 
 
Ort och datum…………………………………………………………………………………… 
 
Namnunderskrift………………………………………………………………………………... 
 
Namnförtydligande…………………………………………………………………………….. 
 
Adress (frivilligt)……………………………………………………………………………….. 
 
Telefon………………………………………………………………………………………….. 
 
 

Tack för din medverkan! 
 
 


