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Abstrakt   

 
Syftet med studien var att belysa hur man kan arbeta med reparativ rättvisa 
som brottsförebyggande åtgärd. Vår metod var kvalitativ och forsknings-
materialet inhämtades genom observationer, insamlande av dokument samt 
intervjuer. Våra frågeställningar var: Hur kan man arbeta med reparativ 
rättvisa? Hur upplever ungdomar sitt deltagande i en verksamhet som grundar 
sig på den reparativa rättvisans principer? Den teoretiska utgångspunkten, 
KASAM har använts vid tolkning och analys av forskningsmaterialet. 
Resultatet visar att man kan erbjuda en möjliggörande miljö som ett alternativ 
till en kriminell karriär hos villkorligt frigivna och ungdomar i riskzon. Detta 
genom återuppbyggnad av deras liv och relationer samt att utveckla 
arbetsrelaterade färdigheter. Ur ett behandlingspedagogiskt perspektiv är det 
väsentligt att skapa en förståelse för att försoning, förlåtelse och 
återupprättelse måste ske för att minimera risken för villkorligt frigivna och 
ungdomar i riskzon att falla in i brott. 



  

Förord 
Vi vill rikta ett stort TACK till Realistic i Guguletu, Sydafrika, med dess personal som så väl 
tagit hand om oss och låtit oss få full insyn i deras verksamhet och arbete med villkorligt 
frigivna och ungdomar i riskzon.  
 
Vi vill då framför allt tacka Solomon Madikane som gav oss denna möjlighet att ta del av 
organisationens hjärta samt hans engagemang att visa oss runt och bjuda in oss i den 
Sydafrikanska kulturen. Tack till Wanda som visat sitt fulla intresse i att lära oss förstå 
innebörden i den reparativ rättvisan. Tack även till Basil, Paris och Tulane som alltid mötte 
oss med ett glatt leende när vi tidigt varje morgon stövlade in i Realistics lokaler. Även ett 
stort tack till alla de underbara människor vi fick möjlighet att möta och som så välvilligt 
delat med sig av sina livshistorier. Utan er hade denna uppsats inte blivit vad den är. 
 
Ett varmt TACK även till Marita Rosell, vår handledare på Växjö Universitet. Genom att du 
visat stort engagemang tillsammans med ett kritiskt granskande har vi under studiens gång 
kunnat utveckla vårt skrivande vilket möjliggjort resultatet av denna uppsats. 
 
Ett innerligt TACK till våra familjer som gjorde det möjligt för oss att genomföra denna 
studie. Utan er stöttning hade det aldrig gått.  
 
Sist men inte minst – ett stort TACK till SIDA som möjliggjorde vår resa till Sydafrika 
genom de MFS-stipendium vi tilldelades.  
 
Kapstaden, Sydafrika i mars 2009 
 
Ramona Hallberg 
Miriam Skagert 
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INLEDNING 
 

Jonathan1 är 17 år gammal. Han är född och uppvuxen i Guguletu, en av de 
fattiga kåkstäder som omger Kapstaden. Det sägs att hans numera avlidne 
pappa var en av de första som föddes här i början på 60-talet, då Guguletu 
tog form. Guguletu är bara en av alla dessa kåkstäder dit svarta blev 
förvisade under apartheiden. Jonathan bor med sin mamma och fem syskon 
i ett skjul av grön korrugerad plåt. Mamman, liksom två av syskonen är 
HIV-positiva. Den enda i familjen som har ett riktigt jobb är Jonathans 
äldre bror som arbetar som skoputsare. Hans 3 år yngre syster är 
prostituerad och drogberoende och hans yngre bror är med i ett gäng vars 
rykte inte är så gott. Flertalet av Jonathans kompisar har provat droger, 
några har fastnat. Hans bästa kompis Benjamin dog av en överdos för ett 
halvår sen. Jonathan själv var på god väg mot missbruk när han för ett år 
sedan hamnade i fängelse efter en rad stölder. Han har nu blivit villkorligt 
frigiven och känner att han vill ändra på sitt liv.  

 

Reparativ rättvisa2 är en teori om rättvisa som fokuserar på att reparera skador som 
uppkommit av ett kriminellt beteende. Reparativ rättvisa står i motsats till retributiv rättvisa, 
som handlar om straff. Enligt den traditionella retributiva rättvisan är brottet främst ett 
angrepp mot staten. De inblandade parterna har en sekundär roll och gärningsmannens skuld 
ska bevisas och straff utmätas. I ett synsätt som bygger på reparativ rättvisa får offret en mer 
central roll och det gäller att få gärningsmannen att inse skadan av sitt beteende och att känna 
empati med offret. I Sverige har vi endast en liten del av den reparativa rättvisan, nämligen 
medling. Medling är viktigt inslag, där både gärningsman och offer kan befrias från skuld 
respektive bitterhet genom en process som leder till äkta förlåtelse. Reparativ rättvisa 
fokuserar på framtiden, på vad som kan repareras och stärkas och läras om, så att man 
kommer ifrån en upprepning av det felaktiga beteendet. 

Vi är intresserade av att studera hur man kan arbeta med reparativ rättvisa i praktiken och hur 
den kan påverka de inblandade parterna. Intresset bottnar inte i de straffrättsliga processerna, 
utan mer i förebyggande arbete för ungdomar. Vi anser att detta intresse väger 
behandlingspedagogiskt tungt eftersom det vilar på en tro om möjligheten att gottgöra sina 
ogärningar. Genom det MFS-stipendium3 vi tilldelats har också möjligheten för att studera 
detta ämne blivit verklighet i ett land där reparativ rättvisa kommit att bli en ledstjärna i 
rättssystemet, nämligen Sydafrika.  
 
Jonathan ovan skulle lika gärna kunna vara en av alla de ungdomar som idag bor i en socialt 
snedbelastad förort till någon av Sveriges storstäder. Vad kan vi göra för honom och andra 
ungdomar i riskzon? 
 

                                                
 
1 Jonathan är en fiktiv person, uppdiktad av oss själva. 
2 Från engelskans Restorative Justice 
3 MFS= Minor Field Studies, ett stipendium finansierat av SIDA (Styrelsen för internationellt 
utvecklingssamarbete). 
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BAKGRUND 

Från apartheid till ubuntu 
Den 27:e april 1994 föddes Sydafrikas demokrati efter decennier av förtryck och apartheid. 
Det var då det första demokratiska valet hölls, och för första gången fick även den svarta 
befolkningen rösta. Det socialdemokratiska partiet ANC4 med dess ledare Nelson Mandela 
vann en jordskredsseger. Många vita i Sydafrika såg med skräck och ångest fram emot 
gryningen av det nya Sydafrika. Sydafrikas ärkebiskop Desmond Tutu (1999, s 11) säger så 
här:   

 
How amazing that April 27, that extraordinary day, ended with hardly any 
of the untoward things we had feared and others had predicted.  

 
Parlamentet valde att konfrontera det förflutna genom att inrätta en sanningskommission5 vars 
mandat var att uttrycka vad som hade hänt, vem som orsakat det och vem som blivit drabbad. 
Kommissionen hade också till uppgift att besluta om vad som kunde göras för att försona 
övergreppen på de mänskliga rättigheterna. Man var inriktade på benådande av förövarna 
samtidigt som offrens röst gjordes hörda och ledde till gottgörelse och rehabilitering för de 
drabbade. Sydafrikanerna hade istället för nytt förtryck valt att ha en annorlunda inställning 
till rättvisan, istället för att straffa förtryckarna så ville man söka sanning och försoning. Man 
tog till sig den reparativa rättvisans principer i form av ubuntu6. Ubuntu spelar en stor och 
viktig roll vad gäller sämja och försoning. Den fokuserar på kollektiv solidaritet istället för 
bara individuell självständighet (Grosser och Lombard, 2007). Desmond Tutu (1999, s 31) 
uttrycker en del av innebörden av ubuntu: 
 

A person with ubuntu is open and available to others, affirming of others, 
does not feel threatened that others are able and good, for he or she has a 
proper self-assurance that comes from knowing that he or she belongs in a 
greater whole and is diminished when others are humiliated or diminished, 
when others are tortured or oppressed. 
 

Det går inte att direkt sätta ett likhetstecken mellan ubuntu och reparativ rättvisa men ofta 
talar man om samma sak när man talar om innehållet i de båda åskådningarna. Deras 
kännetecken och mål går i samma riktning. År 2002 lagstadgades också användandet av 
reparativ rättvisa i en barnrättslig lag7. Där påpekas vikten av att främja försoning, 
återupprättande och ansvar när det gäller inblandandet av barn, deras familj, offer och 
samhälle. 

Traditionell respektive reparativ rättvisa 
Nationellt har utvecklingen av effektiva behandlingsmodeller och program för att minska 
återfallen hos unga förbrytare prioriterats. Pengar avsatta för olika ungdomsändamål får 
istället täcka samhälleliga kostnader som uppkommit efter ungdomsbrottsliga förseelser. 

                                                
 
4 ANC= African National Congress, bildades redan 1912. Deras målsättning var utökade rättigheter för de svarta, 
samt uppmanande till de svarta att glömma skillnaden mellan varandra för att på så sätt bli starkare tillsammans. 
5 Truth and Reconciliation Commisson (TRC) lagstadgades 1995. 
6 Ubuntu är en filosofi om medmänsklighet. Själva ordet härstammar från Zulu´s “Umuntu Ngumuntu 
Ngabantu", som betyder ungefär ”jag är för att du är”. Man är alltså någon genom andra. 
7 Child Justice Bill. South African Government [B 49D—2002] 
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Effekterna på offren, deras familjer och samhället påverkas genomgående negativt både på det 
känslomässiga och på det ekonomiska planet av det antisociala beteendet (Bradshaw och 
Roseborough, 2005). Verksamheter som olika ungdomscentra, ungdomsrättsväsendet och 
barns välfärdssystem är några som börjat engagera sig i utökad rehabilitering inom 
kriminalvården i försök till att reducera återfall i ungdomsbrottslighet (Bradshaw och 
Roseborough, 2005).  

Det traditionella rättsystemet  
Tschudi och Andresen (2002) menar att det rättssystem vi idag använder oss av endast är 
baserat på det enskilda ansvaret och vilket straff som lämpligast rättfärdigar det avsedda 
övergreppet och inte klargör en betydelsefull fråga: Hur gör man för att bäst återgälda den 
skada som skett och kan man förhindra en upprepning av det inträffade?  
 
Traditionellt sett har vårt rättsystem gentemot unga förövare framförallt kommit att domineras 
av det idag rådande rättssystemet, det vill säga straff. Brottet ses då i första hand som en 
olaglig gärning gentemot staten vilken utser en lämplig bestraffning. Tanken i denna 
retributiva8 rättvisa är att påföljd skall avvärja kommande återfall. Ofta har den istället 
kommit att skapat en ökad sannolikhet för framtida kriminella handlingar säger Bradshaw och 
Roseborough (2005).  
 
Både offer och gärningsman blir i det traditionella rättssystemet placerade i en passiv position 
där ingen av dem får någon vidare information. I takt med att denna avpersonifierade rättsliga 
process fortgår för offer och förövare, ökar också ilskan och frustrationen. Det är inte sällan 
personen som blivit utsatt för brott känner sig maktlös och sårbar. En del kan till och med 
känna sig som ett offer dubbelt upp, först av förövaren och sedan av det opersonliga 
rättssystemet som inte har tid för dem. Förövaren å sin sida förstår inte och blir sällan 
konfronterad med den mänskliga aspekten av sitt kriminella handlande, att offret faktiskt är en 
riktig människa och inte bara ett objekt som drabbas (Umbreit, 1993). Det är just denna kritik 
som starkt ifrågasatt det traditionella rättssystemet. Man anser att rättssystemet har 
misslyckats med att erkänna känslorna hos de inblandade. 
 
Brottsliga handlingar och bestraffning är något som många gånger framkallar starka och 
blandade reaktioner. Samhället genomför då en åtgärd som det i de flesta andra system 
förkastar, dvs. straff.  Molander (i Nehlin, 2003) anser att det här har blivit ett mellanrum 
mellan rättsystemet och våra alldagliga etiska känslor och tankar. Det system som har till 
uppgift att förhindra fortsatt brottslighet, hanterar etiska frågor som om det endast var ett 
strukturerat samhällsproblem som enkelt går att bota. Man väljer då bort offrets eller 
medborgarnas känslor som istället överges obearbetade, på samma sätt som förövarens skuld 
(Nehlin, 2003). Denna kritik menar att staten förhindrar människors rätt att själva ta hand om 
och bearbeta händelser och brott och istället överlåter detta till specialister inom rättsväsendet. 
Namnet på denna kritik betecknas allt oftare med namnet reparativ rättvisa (Hagberg, 2003).  

Den reparativa rättvisan 
Reparativ rättvisa kan definieras som en process där de parter som berörs av ett brott samlas 
för att tillsammans lösa hur man skall hantera följderna av brottet och dess verkningar i 
framtiden (SOU 2000:105). Amerikanen Howard Zehr har kommit att bli en av den reparativa 
filosofins huvudfigurer. Sedan mitten av 80-talet har han starkt kämpat för en åtskillnad 

                                                
 
8 retributiv= straffande 
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mellan det regelmässiga rättssystemets sätt att tänka och den reparativa filosofins synsätt 
(Nehlin, 2003). Grunden skapades när det i USA under 60-talet kom att växa fram en stark 
kritik gentemot det som uppfattades som ett resultatlöst rättssystem. Istället för påföljder som 
straff lägger man här stor vikt vid att söka efter förklaringar till problemet. Man anser här att 
konflikter är dynamiska och inte objektivt orubbliga (BRÅ, 2007). 
 
Den reparativa rättvisan utgår från att människan är gemenskapssökande till sin natur. Vi 
människor lever i ett ömsesidigt beroendeförhållande till andra och på så sätt är vi 
sammanvävda med, och har ett ansvar för, varandra. Sociala faktorer är alltså påtagligt 
närvarande inom den reparativa rättvisan när det gäller att utvärdera uppkomsten av 
brottslighet och reaktioner på denna. Zehr (2002) menar att brottsligheten utgör ett sår i 
samhället där de skadade relationerna då både är orsaken och verkan i ett brott. 
Missgärningarna kan sägas utgöra ett symtom på obalans i denna relation. Från att tidigare ha 
lagt betoningen av ansvaret på enbart brottslingen så ses nu även samhället som 
ansvarsskyldigt. Detta ansvar innebär alltså ömsesidiga åtagande och skyldigheter.  
 
Offren har särskilda behov som inte blir tillgodosedda i den straffrättsliga processen. Dessa 
försummade behov är enligt Zehr (2002) dels informationen, där offret behöver få ”riktiga” 
svar på sina frågor om brottet. Detta kräver då oftast ett direkt eller indirekt möte med 
brottslingen som ses som ägare av denna information. Offret behöver en möjlighet till att 
återberätta sin historia flera gånger vilket ger en terapeutisk effekt för denne. Det är endast 
genom detta återberättande som den drabbade kan få ett offentligt erkännande. Offret behöver 
dessutom känna att han/hon återtagit kontrollen över sin egen kropp och sina egna känslor 
vilket kan komma att ske när den drabbade i den rättsliga processen få visa engagemang i sitt 
eget fall. Mötet med gärningsmannen blir även ett sätt för offret att få ett s.k. rättfärdigande, 
det vill säga genom gärningsmannens förlåt.  
 
Zehr (2002) anser att det rådande rättsystemets straffande karaktär endast har fått 
gärningsmännen avskräckta från att erkänna ansvar och kan därför inte agera på ett konkret 
ansvarsfullt sätt. Följderna har sedan lett till en distansering från de personer som de har gjort 
illa och istället ökat den dömdes känsla av utanförskap genom den erfarenhet den drabbade 
får via den juridiska processen och genom fängelseerfarenheterna. Dessa biprodukter av 
bestraffning är något reparativ rättvisa fokuserar på att medvetandegöra hos allmänheten. Att i 
själva verket ta ansvar betyder att man istället lever upp till vad man har gjort. Genom att 
uppmuntra gärningsmannen till att förstå konsekvensen och vidden av sina handlingar, kan 
denna i sin tur vidta åtgärder för att i möjligaste mån reducera den skada som skett. Denna 
process menar Zehr (2002) är bättre både för offren, för gärningsmannen och för samhället. 
 
Medlemmarna i ett samhälle påverkas indirekt av de brott som sker och bör därför ses som 
sekundära offer säger Zehr (2002). Förespråkare för reparativ rättvisa hävdar att samhällets 
känsla av gemenskap istället undergrävs när staten tar över. Samhällets medlemmar bör 
snarare ha en central roll att spela men även ett ansvar för sig själva utöver ansvaret för offer 
och gärningsman. 

Framtidshopp 
I dag ses reparativ rättvisa på många platser runt om i världen som något som inger hopp och 
som blickar mot framtiden. Efter att från början startat som ett försök för att ta itu med 
egendomsbrott eller annat ringa brott ses idag reparativ rättvisa i de flesta länder som brukbart 
för de flesta typer av brott. Detta kan vara allt från rattfylla till våldtäkt och i vissa fall även 
vid mord. Grunden i reparativ rättvisa bygger på sanning och förlåtelse och har mer och mer 
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börjat rikta insatser mot förebyggande arbete mot våld. Dessa strategier har därutöver även 
börjat sprida sig utanför det straffrättsliga systemet som till t ex arbetsplatser, skolor och 
religiösa institutioner. Allt från arbete i form av cirklar där de reparativa metoderna blir ett 
sätt att behandla, lösa och förändra konflikter i allmänhet men även som ett sätt att bygga och 
läka samhällen (Zehr, 2002). Det gemensamma för de som förespråkar den reparativa 
rättvisan är just den röda tråd av missnöje som finns för dagens moderna rättssystem. Ord som 
jämbördighet, ordning, förutsägbarhet och likhet inför lagen är ord som belyser systemet. Den 
reparativa rättvisan förespråkar helt andra värden - här är det känslorna, det privata och det 
individuella som sätts i fokus (Hagberg, 2003). Enligt Zehr (2002) är ordet respekt det ord 
som mest belyser den reparativa rättvisans grundläggande värdering.  
 
Roche (2006) påpekar att förespråkare för den reparativa rättvisan tenderar att fokusera på det 
straffrättsliga området i ett litet antal utvecklingsländer, men att reparativa processer och 
reparativa värden finns inom ett brett spektrum av reglerade områden. Han säger vidare att 
lärare, socialarbetare, tillsynsmyndigheter, civila medlare, medlemmar i sanningskom-
missioner, diplomater och fredsbevarare är grupper som alla praktiserar - åtminstone en del av 
tiden - en mångfald av reparativ rättvisa.  
 
Reparativa verksamheter ses särskilt passande för att stärka det som kan kallas privat socialt 
stöd, till exempel genom att engagera föräldrar till ungdomar med problem, i konferenser eller 
supportgrupper för familjer (Bazemore, 2001).  

Den reparativ rättvisans två principer 
 Fokusera på de skador som gjorts 
 Fokusera på orsaken till dessa skador, och vad som kan ha bidragit till skadan 
 

Zehr (2002) anser att reparativ rättvisa är angelägen att en läkning och en återförening skall 
ske hos både offer och förövare för att de ska kunna återanpassas till samhället som 
välfungerande medborgare. Reparativ rättvisa strävar efter en balans för alla parter.  

Essensen av reparativ rättvisa ryms i ett antal frågor 
 Vem/vilka är skadade? 
 Vilka är deras behov?  
 Vems skyldigheter är detta? 
 Vilka är delaktiga i processen? 
 Vilken process är mest lämplig för att involvera de berörda parterna i ett försök att 

ställa allt till rätta? 
 
På detta sätt fokuserar man på de skador som kommit av brottet, istället för på de regler som 
brutits. Man visar också lika stort intresse och engagemang för såväl offer som förövare i 
rättviseprocesser. Den reparativa rättvisan verkar för att ge offren återupprättelse och 
tillgodose deras behov, såsom de ser dem. Man stödjer brottslingar samtidigt som man 
uppmuntrar dem till eftertanke, så att de förstår vad de gjort, accepterar och fullföljer sina 
skyldigheter. I den reparativa rättvisan försöker man också att hitta meningsfulla sätt att 
beröra och involvera samhället. En viktig vägvisare är att visa respekt för alla berörda parter, 
d.v.s. offer, förövare, samhället och dess medlemmar. Det finns många olika sätt att arbeta på 
inom ramen för den reparativa rättvisan. Tre olika modeller har visat sig dominera som praxis 
i den reparativa rättvisan. Dessa är; konferenser mellan offer och förövare (medling), 
familjegruppskonferenser och olika cirkelmodeller (Zehr, 2002).  
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Kritiska röster till reparativ rättvisa 
Det finns också kritiska röster mot den reparativa rättvisan (Johnstone och Van Ness, 2007). 
Dessa kritiker menar att förespråkarna för den reparativa rättvisan är vaga och inkonsekventa i 
sin framställan. Vidare säger man att anspråken på vad den reparativa rättvisan faktiskt kan 
åstadkomma är överdrivna. Kritiker menar att det inte går att dra generella slutsatser från 
enstaka fall (Johnstone och Van Ness, 2007), vilket man anser att förespråkarna gör. Kritiker 
gör även gällande att man underminerar själva avskräckandet för brott. Man menar då att det 
straffande rättsystemet ska avskräcka människor att begå brottsliga handlingar. Ett annat 
kritiskt perspektiv är att om man tar ett signifikant steg från straff mot den reparativa rättvisan 
så kommer det att resultera i ett misslyckande att nå just rättvisa skriver Johnstone och Van 
Ness (2007).  

Ungdomsbrottslingar sedda med olika glasögon 
Bazemore och Terry (1997) menar att även om ungdomsrättsliga principer bäst ses genom en 
blandning av olika filosofier så har politiker, allmänheten och många inom rättsväsendet sett 
ungdomsbrottslingar med två olika sorters glasögon. Genom dessa har man kategoriserat 
ungdomsbrottslingar som antingen offer eller busar. Historiskt sett så framställdes ungdomar 
förr i rätten som offer vars uppförande sågs som symtom på underliggande oro som låg 
utanför deras egen kontroll. Genom ”offer-glasögonen” pratade man om den unge i termer 
som behov och brister. Underförstått så behövde de här behoven botande behandling eller 
terapeutiskt gensvar som skulle tillhandahållas av rätten. Under det senaste decenniet har det 
rådande sättet att se på ungdomsbrottslingar istället varit genom de andra glasögonen, det vill 
säga som busar. Nu pratar man om de unga i termer som risk eller hot och att rätten måste se 
till att de får ett straff de förtjänat. De unga ses nu vara antingen onda eller sakna 
föräldradisciplin och kontroll och behöver därför ett straff, inte bara för sitt eget bästa utan 
också för samhällets. Att fokusera på habilitering eller rehabilitering är totalt oförenligt med 
de här ”buse-glasögonen”. Bazemore och Terry (1997) förespråkar ett tredje par glasögon där 
man istället ser de unga som resurser, som potentiella produktiva medlemmar i samhället. De 
menar att samhället inte har råd att kasta bort den tillgången eller att missa att stötta deras 
utveckling. Eftersom de här unga människorna saknar de erfarenheter som behövs för att 
utvecklas som goda samhällsmedborgare så behöver de tillgång till funktioner eller 
verksamheter som faktiskt tillåter dem att bidra till samhället, och så småningom ingå i de 
vuxnas arbetsstyrka och medborgerliga liv. Sådana verksamheter tillåter en mer aktiv och 
ansvarsfull väg för att investera i våra unga. Den här vägen avviker från den passivitet som 
ungdomar får i program som fokuserar på behandling eller straff och som går mot inaktivt 
självbestämmande för unga människor.  

Riskfaktorer 
Definitionen av begreppet barn och ungdomar i riskzon är inte helt klar (Lundberg och 
Persson, 2003). Däremot kan konstateras att risk handlar om möjligheten till en negativ 
utveckling, till exempel risk att exkluderas från skolan eller att hamna i brottslighet. 
BRÅ (2001) menar att redan tidigt har barn olika grundläggande förutsättningar för att 
utvecklas till kriminella. Riskfaktorer kan gälla individburna egenskaper som biologiska 
karaktäristika, personlighetsdrag och beteendemönster. Det kan även gälla egenskaper hos 
föräldrarna och förhållanden i den yttre sociala miljön, till exempel om man bor i ett område 
med en sämre socioekonomisk struktur. Lundberg och Persson (2003) påpekar att forskning 
inom området mer går från ett riskperspektiv mot ett friskperspektiv och ger exempel på 
skyddsfaktorer: god fysisk hälsa, humor, problemlösningsförmåga, positiv inställning till 
skolan och goda relationer. Man säger också att motståndskraften kan kopplas till känslan av 
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sammanhang och mening, det vill säga känslan av att kunna påverka och kontrollera sitt liv, 
alltså att vara delaktig i det. Riskfaktorer i sig behöver inte betyda att man utvecklar ett 
kriminellt beteende men:  
 

”…ju fler riskfaktorer, desto mer problembeteende, och ju fler skyddsfaktorer 
desto mindre problembeteende”  (Lundberg och Persson, 2003, s 19) 

Teoretiskt perspektiv – KASAM 
Vi menar att verksamheter som stödjer sig på den reparativa rättvisans principer kan öka 
ungdomars insikt och förståelse av konsekvenserna av sitt handlande och därmed också 
minskar risken att de faller in i drogmissbruk och kriminalitet. Med anledning av detta valde 
vi att problematisera resultatet utifrån Antonovskys teori om känslan av sammanhang, 
KASAM. 
 
Antonovsky (1923-1994) var en israelisk professor i medicinsk sociologi som av en händelse 
fann att en grupp kvinnor i en studie var överlevande från andra världskrigets 
koncentrationsläger. Hans tankar kom då att kretsa runt frågan hur det kommer sig att vissa 
personer som utsätts för kraftig stress som t ex traumatiska händelser klarar sig bättre än 
andra. Han kom här att lägga grunden till sin teori om känslan av sammanhang. Antonovsky 
(1991) menar att man istället för att enbart fokusera det patologiska när människor insjuknar 
bör man som en motpol även fokusera utifrån ett salutogent synsätt, att se till det friska. Vad 
är det som gör att vissa människor inte insjuknar?  
 
Antonovsky (1991) anser att forskare, behandlare och andra beslutsfattare endast är inriktade 
på ett patogent synsätt där fokus läggs på sjukdomshistoria, diagnos eller förebyggande av 
sjukdom. Framförallt då hos personer som tillhör högriskgrupper. Resultatet blir att 
uppmärksamheten läggs på sjukdomen och inte på människan med sjukdomen. Antonovsky 
(1991) ser inte hälsa och sjukdom som något som människor antingen har eller inte, utan en 
ständig pågående rörelse mellan två poler. Denna rörelse är något som påverkas av en mängd 
olika faktorer vilka i sin tur påverkar vårt välbefinnande. 
 
Antonovsky (1991) utgår från att huruvida resultatet kommer att bli hälsa eller ohälsa hos en 
person, beror på personens förmåga att hantera en hög stressbelastning. Från hälsa - ohälsa 
kan man även dra paralleller till begrepp som till exempel icke kriminell – kriminell. Han 
formulerade en mängd termer som han kallade generella motståndsresurser9. Dessa är pengar, 
kulturell stabilitet, jagstryka och annat vilka han ansåg gav kraft till att bekämpa dessa 
stressorer. Genom vår förmåga att sedan hantera dessa olika begrepp menade Antonovsky att 
det skapas en förmåga av erfarenheter som ger oss en känsla av sammanhang. Han menar att 
känslan av sammanhang är en betydelsefull faktor för upprätthållandet av en persons hälsa.  
 
Känslan av sammanhang bygger på vår förmåga att begripa och hantera vår egen situation och 
de resurser som finns i det sociala nätverket menar Antonovsky (1991). Detta skapar 
meningsfullhet vilket i sin tur är en är den viktigaste förutsättningen för att bemästra sitt eget 
liv. Känslan av sammanhang blir avgörande för i vilken utsträckning en person uppfattar sin 
situation som begriplig, hanterbar och meningsfull.  
 

                                                
 
9 Benäms GMR 
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 Begriplighet syftar till i vilken grad en person upplever inre och yttre stimuli på ett 
förnuftsmässigt gripbart sätt. Informationen är då ordnad, strukturerad och tydlig. För 
en person med en hög grad av begriplighet kan framtiden bli förutsägbar. I de fall 
oväntade händelser sker kan personen förstå dessa på ett förklarligt sätt. Oavsett 
oönskade stimuli som krig och död framstår ändå världen som begriplig för dessa 
personer. Om en person har en låg grad av begriplighet blir världen kaotisk. Personen 
kan inte ordna eller förklara händelser som sker och därför blir de heller inte 
begripliga för personen.  

 
 Hanterbarhet syftar till i vilken grad personen upplever att resurser finns till 

förfogande. Resurserna kan hjälpa människan att möta de krav som ställs av de stimuli 
som hela tiden överöser människan. Tillgängliga resurser kan vara människans egen 
kraft av kontroll eller sådant som kontrolleras av andra – Gud, vänner, familj. Genom 
en hög känsla av hanterbarhet upplever sig inte personen underkastad av 
omständigheterna. En person med en låg känsla av hanterbarhet ser sig tvärtemot inte 
benägen att påverka sin situation och ser sig snarare som ett offer för 
omständigheterna.  

  
 Meningsfullhet syftar till upplevelsen av delaktigheten i sitt eget liv. Att känna 

engagemang och utmaning är betydelsefulla komponenter för att uppnå en stark känsla 
av meningsfullhet. Denna är också grundad i hur personen hanterar olika besked i livet 
och på vilket sätt han/hon ser det som en utmaning eller börda (Antonovsky, 1991).  

 
Antonovsky gör en formell omdefinition av begreppet KASAM enligt följande: 
 

Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken 
utsträckning man har en genomträngande och varaktig men dynamisk känsla 
av tillit till att de stimuli som härrör från ens inre och yttre värld under livets 
gång är strukturerade, förutsägbara och begripliga, de resurser som krävs för 
att man skall kunna möta de krav som dessa stimuli ställer på en finns 
tillgängliga, och dessa krav är utmaningar, värda investering och 
engagemang (Antonovsky, 1991, s 41). 

 
Det salutogena synsättet är dock enligt Antonovsky (1991) ingen garanti för att människors 
problem går att lösa. Men det ger en ökad förståelse och djupare kunskap vilket är en 
förutsättning för tillfrisknandet. Det bör alltså snarare finnas en balansgång mellan det 
salutogena och det patogena synsättet, inget synsätt ska utesluta det andra.  

Barndomen – adolescensen – vuxenlivet 
Antonovsky (1991) skriver att graden av KASAM avgörs av vilka generella 
motståndsresurser som står människan till buds redan vid födelsen. Dessa har en väsentlig 
inverkan på de livserfarenheter som kommer att generera antingen en starkare eller en svagare 
KASAM hos människan. Genom den trygga anknytningen kommer barnet utifrån sina 
erfarenheter successivt dra slutsatsen att världen omkring i de flesta fall är förutsägbar. 
Världen blir då begriplig för barnet och ger en känsla av meningsfullhet. Genom den alltmer 
ökade förmågan till att förstå regler och krav blir också verkligheten hanterbar för barnet.  
 
I adolescensen är det utvecklandet av en den egna identiteten och att bli någon som är det 
centrala. Att man i detta skede i livet ges klara och tydliga ramar är avgörande för utveckling 
av en stark KASAM. I de fall det inte sker och regler blir otydliga och valen alltför fria blir 
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bördan på ungdomen alltför stor. I jakten på en begriplig, hanterbar och meningsfull tillvaro 
dövas smärtan kanske av droger, sex och våld som ger en omedelbar tillfredställelse eller 
genom t ex inträde i olika religiösa/fundamentala samfund. Allt med målet att bli någon. 
 
I ungdomsåren menar Antonovsky (1991) att endast en temporär stark KASAM kan uppnås. 
Det är först i vuxenlivet som erfarenheterna från barndomen och adolescensen förstärks eller 
försvagas. När den förberedande socialisationen är genomförd och den nu egna identiteten är 
skapad anser Antonovsky att den grad av KASAM man uppnått blir mer eller mindre absolut.  
 
Enligt Antonovsky (1991) är det inte självklart att en stark KASAM är det samma som att 
människor måste se hela sin objektiva värld som sammanhängande. Vi har alla olika gränser 
vilka vi lever inom och hanterar vår värld i from av begriplighet, hanterbarhet och 
meningsfullhet. Vad som pågår utanför dessa gränser har obetydlig påverkan för vårt 
välbefinnande. Det som är av betydelse är att det, inom våra egna ramar finns områden som vi 
själva upplever som viktiga. Detta är det mest väsentliga för en stark KASAM.  
 

SYFTE OCH PROBLEMFORMULERING 
 
Studiens syfte är att beskriva hur man kan arbeta med reparativ rättvisa i en verksamhet i 
Sydafrika samt ungdomars upplevelser av deltagande i en sådan verksamhet. Detta avser vi 
belysa med hjälp av Antonovskys teori om känslan av sammanhang, KASAM. 
 

 Hur kan man arbeta med reparativ rättvisa? 
 

 Hur upplever ungdomar sitt deltagande i en verksamhet som grundar sig på den 
reparativa rättvisans principer? 

 

METODOLOGISKA UTGÅNGSPUNKTER 

Vetenskapliga förhållningssätt 
Inom vetenskapsteorin finns två olika inriktningar eller förhållningssätt som kallas positivism 
och hermeneutik. Inom dessa skiljer man mellan kvantitativa och kvalitativa 
forskningsstrategier. I den kvantitativa (positivistiska) metoden utgår man ifrån en 
naturvetenskaplig kunskapsinriktning där studien i huvudsak innehåller ett deduktivt synsätt 
där tyngden fokuserar på prövning av teorier. Uppfattningen ligger dessutom i att den sociala 
verkligheten är objektiv och kan studeras. Den kvalitativa (hermeneutiska) metoden kan som 
motsats beskrivas som induktiv och som istället lägger fokus vid teorigenerering. Grunden i 
denna metod ligger på ett tolkande synsätt där den sociala verkligheten anses föränderlig 
(Bryman, 2002). 

Hermeneutik 
Hermeneutiken har sin grund i medeltida tolkningar av Bibeln där syftet var att få Guds ord 
att framträda på ett tydligare sätt. Tolkningen skulle ge möjlighet till att tränga djupare bakom 
texten och på det viset skapa en större förståelse för skapelsen. Från slutet av 1800-talet och 
framåt utvidgades sedan hermeneutiken till att omfatta läran om tolkning i allmänhet.  
Hermeneutikerna menar att vår livsvärld är skapad av vårt sociala och historiska arv. Vår 
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förståelse för andra människor skapas alltså utifrån dessa relativa fenomen, vilka vi då inte 
kan bortse från. Dessa fenomen kommer att ligga till grund för hur vår uppfattning om 
människan/objektet kommer att formas. Dessa begrepp som vi då uppfattar verkligheten 
igenom kommer alltid att prägla det vi har kunskap om (Hartman, 2004). Bryman (2002) 
hävdar att kvalitativ forskning bygger på denna förståelse och tolkning av människors 
beteende och är oförenlig med den positivistiska synen på samhällsvetenskap. Företrädesvis 
läggs betydelsen vid ett induktivt synsätt på relationen mellan teori och forskning där vikten 
läggs vid generering av teorier. Inom hermeneutiken är man således inte intresserad av hur 
världen är beskaffad utan istället hur den uppfattas. Dessa uppfattningar kan således inte 
mätas utan kunskapen kan endast nås genom tolkningar av människans beteende för att uppnå 
en förståelse för hur de uppfattar världen. Den kvalitativa forskningen ger oss alltså denna 
möjlighet (Hartman, 2004). Vi anser att det hermeneutiska förhållningssättet är det mest 
tillämpbara för att uppnå en förståelse för våra informanters erfarenheter.  

Kvalitativ forskning 
Den kvalitativa forskningen har sin grund i den hermeneutiska vetenskapstraditionens 
förhållningssätt och går ut på att försöka beskriva en individs eller en grupp individers 
livsvärld. En individs livsvärld är världen sådan som en person uppfattar den, den värld i 
vilken han själv, andra personer och ting har en bestämd mening. Det vill säga genom den 
mening vi tillskriver handlingar tolkar vi också världen. Denna tolkning sker med grund i vår 
förförståelse (Hartman, 2004). Genom att vi efter hand erfar ny kunskap som smälter samman 
med den gamla får vi en ny förförståelse. Vi är alltså inte intresserade av att testa en teori utan 
snarare undersöka ett forskningsfält och ur svaren istället generera teorier som kan ge oss ny 
kunskap.  
 
Genom att använda intervju som datainsamlingsmetod menar Kvale (1997) att forskaren 
genom samtalen får tillgång till hur olika människor upplever sin livsvärld. Detta sker genom 
att forskaren lyssnar till människans egen berättelse och därefter söker förstå världen ur 
dennes synvinkel. 
 
Tyngdpunkten skall enligt Bryman (2002) läggas på de intervjuades egna synsätt och 
uppfattningar. I kvalitativa intervjuer söker man inte ett svar utan i stället en betoning av det 
generella när det gäller intervjupersonernas egna uppfattningar och uttryck. Avsikten med en 
kvalitativ undersökning är framförallt att man söker detaljerade och utfyllande svar (Bryman, 
2002). 
 
Ett intervjusamtal kan alltså resultera i en mångfald av olika människors uppfattningar om ett 
visst ämne och ge en bild av en varierande och betänklig mänsklig värld. Målet med den 
kvalitativa forskningsintervjun är att få svar på frågor om den intervjuades livsvärld som i 
detta fall endast går att beskriva med hjälp av ord och inte siffror. Det är precisionen och 
noggrannheten i att beskriva tolkningen av meningen som är avgörande i en kvalitativ 
forskningsintervju framhåller Kvale (1997).  
 
Kvale (1997) hävdar dessutom att om målsättningen med en undersökning är att få en djupare 
förståelse av en person och dess omgivning så sker detta bäst genom utvecklandet av en nära 
relation till intervjupersonerna dvs. genom observation och deltagande i den intervjuades 
omgivning. 
 
Analysen av det kvalitativa datamaterialet innebär att man först hämtar in data via exempelvis 
observationer och intervjuer med personer som beskriver sin livsvärld i form av upplevelser, 
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känslor och så vidare. Denna analys leder sedan av sig själv fram till att intervjupersonen 
börjar uppleva nya samband i sin livsvärld. Under hela intervjun koncentrerar sig då 
intervjuaren på att tolka meningen i det som intervjupersonen säger vilken denne sedan återför 
i form av sammanfattningar vilken intervjupersonen då kan välja att redigera (Kvale, 1997).  
 
Därefter kan man urskilja tre stora delar i den följande analysen. Först ska det kvalitativa 
materialet struktureras i form av utskrifter (1). Därefter sker en kartläggning där man gallrar 
ut överflödigt material som upprepningar eller avvikelser (2). Efterhand som detta arbete 
pågår blir innebörden av meningen i intervjun tillsammans med kartläggningen mer 
framträdande vilket leder till en ny förståelse (3) för fenomenet hos intervjuaren. Detta kallar 
Kvale (1997) för meningskategorisering.  En tydlig skillnad mot en kvantitativ analys är att 
den insamlande datan i en kvalitativ undersökning genast börjar analyseras även då all data 
inte ännu samlats in vilket automatiskt påverkar den följande insamlingsprocessen.  

Trovärdighet och överförbarhet 
Bryman (2002) menar att även i de fall där det kan finnas många olika beskrivningar av en 
och samma verklighet så ligger trovärdigheten i hur forskaren har lyckats med denna 
beskrivning. Denna beskrivning blir sedan avgörande för hur den kommer att godtas i 
utomståendes ögon.  
I motsats till den kvantitativa forskningen där man använder sig av reliabilitet och validitet för 
att bedöma dess giltighet menar Bryman (2002) att den kvalitativa forskningens trovärdighet 
istället bör värderas och bedömas utifrån helt andra kriterier. Dessa kriterier benämns 
tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och möjligheten att styrka och bekräfta.  
 
Pålitligheten i studien bygger sedan på att studien är korrekt utförd genom en komplett och 
tillgänglig beskrivning av forskningsprocessens alla faser som t ex problemställning, valet av 
deltagare och intervjuutskrifter m.m. 
 
Bryman (2002) menar också att, för att forskaren skall kunna styrka och konfirmera materialet 
krävs att denne har insikt i att det inte går att få någon fullständig objektiv sanning. Det 
fordras också att forskaren försöker säkerställa att han/hon handlat i god tro samt inte 
medvetet låtit sina personliga värderingar påverka utförandet och slutsatsen i undersökningen.  
 
För att studien sedan skall kunna överföras till en annan miljö krävs enligt Bryman (2002) att 
forskaren alstrar en fyllig och tät redogörelse. Denna redogörelse skapar då en så kallad 
databas som andra personer kan använda sig av för att bedöma om resultaten är överförbara 
till en annan miljö. 
 

PLANERING OCH GENOMFÖRANDE 
 
Här presenterar hur vi har genomfört vår kvalitativa studie.  

Undersökningsgrupper och förberedelser 
Vi valde att göra en fallstudie, där vi kunde undersöka fenomenet i sin realistiska miljö, detta 
för att studera processer och förändringar i en grupp på ett fåtal personer. Designen valdes för 
att vi velat få en förståelse för hur personer kan känna och uppleva sin situation.  
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Vi har velat rikta fokus på helheten, dvs. få en så heltäckande bild av hur denna 
känsla/situation kan upplevas och därför valde vi att använda oss av en meningskategorisering 
som analysmetod. 

Enheten vårt material/data kommer ifrån 
I vårt sökande efter lämplig undersökningsplats i Sydafrika har turerna varit många. Vi har 
studerat flera hemsidor för olika verksamheter och fått många tips på tänkbara 
undersökningsplatser av vår kontaktperson i Kapstaden. Ett antal har haft den inriktning som 
vi eftersökt men då legat för lång ifrån vårt boende vilket gjort att vi fått välja bort dessa. Till 
slut kom vi i kontakt med organisationen Realistic som inte bara låg nära vårt boende utan 
också var väldigt intresserade av vårt besök och vår studie.  
 
Realistic är sedan 2004 en framväxande organisation i Guguletu, en av Kapstadens förorter, 
som arbetar med unga lagöverträdare och ungdomar i riskzon mellan 18 till 35 år. 
Ungdomarna är i många fall villkorligt frigivna och organisationens mål är att återanpassa 
dessa ungdomar till samhället. Rekrytering sker genom de sektioner som behandlar ärenden 
av villkorligt frigivna och som ligger inom Realistics upptagningsområde. I de fall det inte rör 
villkorligt frigivna handlar det om ungdomar i riskzon som själva sökt sig till Realistic. 
Finansieringen sker med hjälp av medel som anslagits av Institutionen för social utveckling 
och Open Society Foundation för Sydafrika och som är ämnade för dessa ändamål. På 
Realistic ges deltagarna möjlighet till att återuppbygga sina liv och relationer samt utveckla 
yrkesrelaterade färdigheter. Realistic är tänkt som ett centrum av hopp för dem som blivit 
marginaliserade av samhället och att göra det möjligt för dessa människor att återta kontrollen 
över sina liv. Programmet bygger på den reparativa rättvisans principer men innehåller också 
särskilda lektioner i reparativ rättvisa. 

Urval /Datainsamling 
Sättet vi har samlat in vår information på har varit via dokument, observation och 
semistrukturerade intervjuer. Kvale (1997) menar att observationer i fält ger en mer 
välgrundad kunskap om man vill studera människors beteende och deras samspel med sin 
omgivning och kan tillsammans med intervjuer ge en mer giltig information. 
 
I vårt första möte med Realistic presenterade vi oss och lämnade ett brev som innehöll 
förfrågan om medverkan i vår studie, innehållande syfte samt en presentation av vår 
utbildning och varifrån vi kommer (bilaga I). Vid detta tillfälle överlämnades även 
introduktionsdokument från SIDA och från Institutionen för Pedagogik vid Växjö Universitet. 
Under tio dagar deltog vi sedan i Realistics verksamhet och gjorde ständiga noteringar om de 
observationer vi utförde. Till exempel om hur de relaterade till, och bemötte ungdomarna i 
olika situationer. Dessa anteckningar transkriberade vi sedan varje kväll i datorn parallellt 
med att vi förde dagboksanteckningar. Utöver de tio dagar vi deltog i verksamheten 
tillbringade vi dessutom tre dagar i ett introduktionsläger tillsammans med alla på Realistic. 
 
För att få en så tydlig bild som möjligt om hur Realistic arbetar med reparativ rättvisa samlade 
vi dessutom på oss allt vi kunde hitta i form av broschyrer, tidningsurklipp och annat material 
som handlade om Realistic. Detta menar vi var ett måste för att kunna skapa oss en större 
förståelse av verksamheten.  
 
Intervjupersonerna valdes strategiskt ut efterhand som vi mötte dem. Detta därför att vi sökte 
personer som talade förstålig engelska och som dessutom hade lätt för att prata och dela med 
sig av sina upplevelser. Tanken vi hade när vi kom till Realistic var att intervjua dem som 
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fortfarande gick i programmet men efterhand som vi deltog i verksamheten förstod vi att detta 
inte skulle ge oss det vi sökte. Detta på grund av att de som deltog i denna kurs precis börjat i 
programmet på Realistic och därför inte skulle kunna tala om hur deltagandet ännu påverkat 
dem. I stället valde vi att intervjua personer som redan genomgått och avslutat programmet. 
Rekryteringen skedde genom att vi helt enkelt frågade före detta Realister som dagligen kom 
till Realistic om de ville bli intervjuade och dela med sig av sina upplevelser av programmet. 
Några av de intervjuade var även personal som själva tidigare deltagit i programmet.  
 
Sammanlagt gjorde vi fem intervjuer som alla efter tillåtelse av intervjupersonerna spelades 
in. Detta gjorde det möjligt för oss att kunna vara delaktiga och visa intresse under 
intervjuerna vilket skulle ha varit svårt om vi under tiden skulle ha antecknat. Alla deltagare 
delgavs ett så kallat missivbrev (bilaga II) i vilket vi förklarade de etiska riktlinjerna samt 
information om syftet med vår studie. Vi tydliggjorde även muntligt att deltagandet var 
frivilligt och att de kunde avbryta intervjun om eller när de så önskade. 
 
Under våra intervjuer använde vi oss av en intervjuguide (bilaga III). Frågorna i 
intervjuguiden formulerades efter hand som vi gjorde våra observationer. Detta för att få fram 
så relevanta frågeställningar som möjligt. Intervjuerna hade en låg grad av strukturering men 
en något högre grad av standardisering dvs. vi hade delvis ”styrda” frågor som innebar en viss 
begränsad möjlighet att prata kring. Detta valde vi för att underlätta det språkliga hinder som 
kan uppstå när man gör en studie i ett annat land, med ett annat språk. Enligt Bryman (2002) 
skall frågorna utformas på ett sådant sätt att de täcker de områden man ämnar undersöka men 
med fokus på intervjupersonernas perspektiv. Vid intervjutillfällena var vi båda två 
närvarande varav en av oss ledde intervjun och den andra flikade in om något behövde 
förtydligas.  
 
Denna insamlingsmetod var lämplig därför att den byggde på frågor som ändå gav 
intervjupersonerna en viss möjlighet att prata lite mer fritt runt ett ämne. Samtidigt ville vi 
inte begränsa möjligheten av att upptäcka nya aspekter på det studerade problemet, vilket det 
hade blivit om vi använt fasta svarsalternativ i en enkät. 

Databearbetning – analys 
Vi valde att använda oss av meningsanalys (Kvale, 1997) och materialet vi samlat in har 
bearbetas på följande sätt: 
 
Vår analys började med att vi transkriberade alla våra observationsanteckningar i datorn som 
vi sedan under hela undersökningens gång åter och åter igen gick igenom. Detta för att hitta 
någon form av röd tråd (återkommande mönster) som löpte genom observations-
anteckningarna för att därefter reducera informationen och plocka ut de viktigaste delarna. På 
samma sätt hanterades sedan de inspelade intervjuerna. De olika delarna analyserades och 
sorterades i olika kategorier.  
 
Det material vi samlat in i form av broschyrer, artiklar och annat har framför allt använts för 
att söka information som inte våra intervjuer och observationer kunnat ge oss. 
Bearbetningssättet har varit att vi båda läste igenom allt insamlat material och därefter 
plockade vi ut de delar som var relevanta för vår studie. Materialet har sedan analyserats och 
sorterats i olika kategorier.  
 
I klassificeringen till de olika kategorierna klippte vi ut meningar och fraser i det insamlade 
och utskrivna materialet som vi betraktade som betydelsefulla för vårt syfte och våra 
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frågeställningar. Därefter valde vi att sortera materialet i en grovindelning med olika teman. 
Genom de olika temana kunde vi sedan urskilja specifika delar i materialet vilka i sin tur 
skapade de olika kategorierna.  
 
Bearbetningssättet har varit lämpligt för att kunna finna olika termer som står i relation till 
varandra och även kunna se om det finns vissa kategorier som är speciellt betydelsefulla för 
våra intervjupersoner. Ju noggrannare vi har bearbetat och gått igenom materialet desto mer 
har vi kunnat lita på resultatet. Strävan har alltså legat i att se både hur ett fenomen framträder 
och på vilket sätt det framträder. Det är individernas perspektiv på sin värld som metoden 
studerar. Detta sker genom att man i detalj försöker beskriva struktur och innehåll hos 
individernas medvetande, och genom den mångfald av variationer av upplevelser som uppstår 
försöker man sedan frambringa en sammanhängande förståelse (Kvale, 1997). Det är essensen 
i en grupp människors upplevelser som vi söker menar Hartman (2004). Syftet blir alltså att 
synliggöra det som tidigare varit osynligt (Kvale, 1997).  
 
Vi är positivt inställda till verksamheter som stödjer sig på den reparativa rättvisans principer 
där ungdomar kan få insikter som de tidigare inte haft. Vi menar att ungdomar genom denna 
typ av verksamhet får en större förståelse för konsekvenserna av sitt handlande och att den 
kunskapen i sin tur minskar risken till att falla in i drogmissbruk och kriminalitet. Vi tänker 
här att ungdomarnas välbefinnande skapas av den känsla av sammanhang som Antonovsky 
(1991) beskriver i sin teori. Med anledning av detta valde vi att problematisera resultatet 
utifrån KASAM. 
 
Vår introspektion har legat som grund för att kunna förstå andra människors känslor och visa 
empati. Det är betydelsefullt att man som forskare är medveten om att man har vissa 
värderingar men att man inte låter dessa påverka eller manipulera resultaten. Genom att vi 
själva har en positiv inställning till den reparativa rättvisans principer är vi medvetna om att 
detta kan ha kommit att färga vår studie.  

Forskningsetiska överväganden          
Forskningskravet innefattar de krav som samhället och dess medlemmar ställer på 
forskningen, som att den håller hög kvalitet och att den är inriktad på frågor som är av 
väsentlig karaktär. Detta krav är något som alltid måste vägas mot kravet på individskydd. 
Individskyddet innebär att individer inte får utsättas för psykisk eller fysisk skada, 
förödmjukelse eller kränkning. Inför varje vetenskaplig undersökning bör därför alltid en 
övervägning av värdet av forskningen göras mot eventuella negativa konsekvenser för dem 
som berörs av studien. Både på kort och på lång sikt. Individskyddskravet innehåller fyra 
grundläggande huvudkrav vilka är: 

Informationskravet 
Informationskravet innebär att forskaren skall informera alla berörda parter så som 
uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare om syftet för studien samtidigt som en tydlig 
beskrivning av själva studien skall ges. Deltagarna skall även informeras om att de när som 
helst under studiens gång har rätt att avbryta sin medverkan. Viktigt är då att all information 
som kan anses påverka villigheten för deltagandet tas upp och redovisas. Detta är även 
betydelsefullt för att förhindra att deltagarna utsätts för obehag eller skada. Genom att vi dels 
muntligt men även skriftligt lämnat ut information om syftet och innehållet i studien har 
deltagarna fått möjlighet att sätta sig in i ämnet före intervjun.  
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Samtyckeskravet 
Samtyckeskravet innebär att alla som deltar aktivt i en studie måste ge sitt medgivande till 
undersökningen. Med samtycke menas dessutom att deltagarna i en undersökning alltid har 
rätt att själva bestämma över sin medverkan och kan avbryta när som helst utan att det medför 
några negativa konsekvenser för denne, i form av påtryckningar eller påverkan. I de fall man 
ämnar undersöka personer som är omyndiga eller personer som själva inte kan tillgodogöra 
sig informationen bör samtyckeskravet tillämpas. I de fall detta inte visar sig möjligt skall 
ansvaret lämnas över till förmyndare eller någon annan närstående person. Samtycke bör även 
inhämtas från förälder eller vårdnadshavare i de fall undersökningsdeltagaren är under 15 år.  
I vår undersökning på Realistic var samtliga deltagare över 15 år vilket betyder att vi inte 
behövde inhämta föräldrarnas samtycke för intervjun. Däremot har naturligtvis 
intervjupersonerna informerats om att deras deltagande varit frivilligt och att de när som helst 
under intervjun kunde avbryta sin medverkan.  

Konfidentialitetskravet 
De uppgifter som inhämtas av forskaren om personer i en undersökning som personuppgifter 
måste behandlas konfidentiellt och förvaras på ett sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av 
uppgifterna. I sedan redovisat material gäller att de uppgifter som ges om 
undersökningspersonerna inte kan identifieras av utomstående. I vår undersökning har vi 
endast varit intresserade av den samlade upplevelsen av effekterna av ett behandlingsprogram 
varav inga namn eller enskilda detaljer om personerna har nämnts. Det inspelade materialet 
har förvarats konfidentiellt och sparas i tio år efter studiens avslutande.  

Nyttjandekravet 
Insamlade uppgifter får endast användas för forskningens ändamål. Det innebär att uppgifter 
inhämtade om enskilda personer inte får användas eller lånas ut för kommersiellt bruk eller 
till andra icke-vetenskapliga syften. Syftet med vår studie avsåg att ta reda på hur effekterna 
av ett visst behandlingsprogram upplevdes och hur metoden användes. Vi hade således ingen 
avsikt att använda materialet i någon annan mening än i att få en ökad kunskap inom det 
avsedda området. De som deltagit i studien kommer att om möjlighet ges, få tillfälle till att 
läsa den färdigställda studien. Uppsatsen har författats på svenska men även översatts till 
engelska då detta är ett krav från MFS. 
 

RESULTAT 
 
I resultatet beskriver vi hur man kan arbeta med reparativ rättvisa och respondenternas 
upplevelse av programverksamheten vid Realistic. Respondenterna hade alla genomgått 
Realistics program och bestod av fem personer, varav fyra män och en kvinna.  
 
Vårt resultat presenteras först genom en allmän beskrivning av verksamheten och därefter en 
djupare analys av vårt material i fyra stora delar: Att arbeta med reparativ rättvisa, 
Förändringsprocessen, Kvalitativa möten och Bygga nätverk. För läsbarhetens skull har vi 
valt att i löpande text varva data från observationer, intervjuer, broschyrer och andra 
dokument. Detta kan medföra att läsaren ibland kan få svårt att avgöra vad som till exempel är 
observation och vad som är intervju. Citat från intervjupersonerna har sedan använts för att 
styrka det vi skrivit. Eftersom den reparativa rättvisan är inflätad i hela arbetet på Realistic är 
det inte möjligt att precisera i texten vad som specifikt är reparativ rättvisa. 
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Realistics organisation har tio anställda. 1 föreståndare, 1 programansvarig, 1 socialarbetare, 1 
administratör samt 6 programpersonal vilka har ansvar för utomhusaktiviteter, hantverk och 
keramikbearbetning, IT, gruppsessioner, reparativ rättvisa samt hembesök. Utöver detta tar 
man regelbundet in en konflikthanterare som också är drogansvarig. Några av de anställda har 
egna erfarenheter av fängelsevistelse och är fortfarande under en villkorlig frigivning. 
 
Programmet på Realistic löper på fyra månader och man har tre intag per år med ca 25 
ungdomar åt gången. Schemat är mellan 8.30 och 16.00 måndag till fredag men inte sällan har 
man också aktiviteter under helgerna. Efter genomgått program så finns stödet på Realistic 
kvar så länge den unge själv känner att han behöver det. 
 
Av de sammanlagt 125 ungdomar som genomgått programmen mellan intag 1 till 5 under 
åren 2006-2007, hade inte någon återfallit i brott när man kontrollerade siffrorna i slutet av 
2008.  

Att arbeta med reparativ rättvisa 
Den största utmaningen efter en fängelsevistelse är att komma ut och möta samhället som 
fortfarande är detsamma medan den före detta internen själv har förändrats. Realistic arbetar 
för att underlätta denna övergång genom att öka kapaciteten hos dem som är villkorligt 
frigivna och under skyddstillsyn, detta genom att träna dem i olika färdigheter man behöver i 
livet.  
 

I want to achieve more about life. It’s no life in prison… 
 

Syftet är att återintegrera dessa ungdomar i samhället som personer som har som avsikt att 
göra rätt för sig. Genom att hitta kreativa och upprätthållande vägar kan dessa ungdomar 
återföras tillbaka in i samhället. Programverksamheten riktar sig också till ungdomar i 
riskzon. Dessa ungdomar har inte sällan växt upp i dysfunktionella miljöer med stor fattigdom 
och emotionella brister, vilket lättare leder till ett antisocialt beteende. Realistic erbjuder en 
möjliggörande miljö som ett alternativ till en kriminell karriär, detta genom återuppbyggnad 
av deras liv och relationer samt att utveckla arbetsrelaterade färdigheter: 
 

…in every way of the programme it is based on restoration. It is based on 
reconciliation. It is based on making sure that people understand and that 
there is peace among the community and among the people of South Africa... 

 
Realistic hjälper även den unge i exempelvis medlingssituationer eller som ombud i rätten då 
detta behövs.  

Programmet 
Realistics verksamhet bygger på olika schemalagda aktiviteter och lektioner så som:  
 

 Gruppsessioner 
 Reparativ rättvisa 
 Hantverk och keramik 
 IT 
 Utomhusaktiviteter/sport 
 Andlighet 
 Avslappning 
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 Teambildning, hiv-aids information, droginformation. 
 
Målsättningen är bland annat att man genom dessa aktiviteter strävar efter att varje ungdom 
ska uppnå: 

- Återuppbyggd självkänsla 
- Kraft att säga nej 
- Förståelse för konsekvenserna av sitt handlande och att det inte bara är offret som 

drabbas utan även ens egen familj, omgivningen och samhället. 
- Att kunna hjälpa andra och vara öppen med vad man gjort. Att kunna erkänna och stå 

för det. 

Projekt  
Realistic arbetar hela tiden med att skapa meningsfull sysselsättning åt ungdomarna samt visa 
dem att man kan tjäna pengar på annat än brott. Ett exempel på detta är ett samarbete med 
telefonbolaget Vodacom som ger ungdomarna möjlighet till att tjäna pengar genom att sälja 
airtime10, detta via mobiltelefoner som företaget tillhandahåller. På detta vis får ungdomarna 
visa att de kan axla ansvaret som det innebär, samtidigt som det ger dem möjlighet att få en 
inkomst. 

Skola 
Många av ungdomarna som kommer till Realistic har inte en fullgjord skolgång, och detta är 
ett stort problem. Strävan ligger i att hela tiden uppmuntra ungdomarna att söka sig tillbaka 
till skolan, vare sig detta blir till sin gamla skola eller ej. Det finns också möjlighet till att gå 
på aftonskola, i de fall där man känner att man måste jobba samtidigt för att dra in pengar till 
familjen. Genom samarbete med LEAP school11, kan också de ungdomar som vill läsa vidare 
inom naturvetenskapliga ämnen och matematik erbjudas plats. Realistic har också samarbete 
med Chrysalis Academy som erbjuder internatskola för ungdomar i riskzon.   

Drogtester 
De personer som väljer att genomgå Realistics programverksamhet kommer att bli 
drogtestade. Proverna har som avsikt att visa hur mycket den unge har drogat och vilka droger 
som den unge använder sig av. Syftet är att kunna ge ungdomarna den hjälp de behöver fullt 
ut. De som har mycket svåra drogproblem kommer placeras i en lägerverksamhet tillsammans 
lite senare. 

Förändringsprocessen 
En förändring är inget som sker över en natt utan något som tar lång tid, det är en process. Det 
kan innebära att man kanske måste ge upp något för att rädda sig själv och kunna gå framåt. 
Detta något kan till exempel vara en vän med dåligt inflytande. Under våra observationer var 
detta något som man hela tiden hänvisade till. Det är viktigt att tänka på att en förändring 
måste ske på alla plan.  

Gruppsessioner 
I de grupper vi deltagit har samtalen kretsat mycket kring betydelsen av att vara ärlig och att 
ta ansvar, både mot sig själv och gentemot andra. Först när denna ärlighet är etablerad menar 
                                                
 
10 Airtime är detsamma som påfyllnad av pengar på kontantkort till mobiltelefonen 
11 LEAP Science and maths school. LEAP arbetar för att förändra utbildningsmässigt snedbelastade samhällen i 
Sydafrika. 
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man på Realistic att den unge kan relatera till de andra ungdomarna i gruppen. 
Gruppsessionerna är ett sätt för den unge att få dela med sig av sin livshistoria. Detta kan 
innefatta allt från uppväxt, tidigare erfarenheter, upplevelser av det begångna brottet till nuet 
och framtiden. Genom att andra ges möjlighet att lyssna och interagera blir läkningen en 
cirkulär process. Genom långa diskussioner och rådgivning, kan de bekräfta för varandra att 
brott inte lönar sig. 
 
Respondenterna menar att genom att ta del av varandras berättelser blir de motiverade att 
själva våga öppna upp och berätta sin historia. Att känna att man inte är ensam utan att andra 
har upplevt samma sak: 
 

               It is people that carrying the same weight that I am carrying. 
 
Genom Realistic får personen inte bara möjlighet att offentliggöra sin historia utan det blir 
också ett led i att hjälpa andra genom sin berättelse.  

Lektioner i reparativ rättvisa 
Under denna lektion är syftet att sätta igång tankeprocesser hos den unge. Introduktionsämnet 
för den reparativa rättvisan är frågan: Vad är brott? Under vår observation diskuterades detta 
ämne livligt i gruppen och alla försökte tillsammans enas om svaret på frågan. Tanken med 
sessionen är att ungdomarna efter lektionen skall kunna definiera vad som är ett brott. 
Avsikten är också att medvetandegöra att ett brott inte är något som startat nu utan är 
någonting som har sin början redan i barndomen. Ungdomarna måste lära sig att förstå vad 
som är ett brott och varför människor blir brottslingar. I detta fall handlar det inte först och 
främst om samhällets lagar utan om den lag som råder i familjen. Brott är ett sätt att inte 
respektera andra menar man och på det sättet respekterar man inte heller sig själv. De följande 
lektionerna i ämnet reparativ rättvisa följer sedan med liknande frågeställningar som 
exempelvis: Vad är motivet bakom ett brott? Kan ett brott rättfärdigas av motivet? Under 
lektionerna ges även möjlighet att inför gruppen göra erkännanden eller att avge ett löfte för 
den som så önskar. 
 
Tiden går fort när man är villkorligt frigiven och den tiden ska man enligt Realistic ägna åt sig 
själv för att bli läkt som människa. För att detta ska ske och att felen ska bli tillrättade måste 
den unge gräva djupt i sitt inre. Den reparativa rättvisan hjälper den unge att ta fram det som 
finns inom honom och är inte bara ett sätt att säga förlåt utan att också en möjlighet att berätta 
om och se sitt brott. Detta hjälper den unge att tro på sig själv och är ett sätt att rätta till de 
misstag han tidigare gjort. Som människa måste du kunna förlåta dig själv för att kunna 
försonas med de brott du begått, endast då kan en återupprättelse ske. Detta är en 
läkningsprocess och man måste uppskatta denna process enligt Realistic. Människor som 
lever i harmoni med sig själva menar man automatiskt kommer att göra det rätta. Personer 
med ett brottsligt förflutet måste sluta fokusera på det som varit och istället blicka framåt. 
Reparativ rättvisa syftar inte till att personen ska glömma sitt förflutna utan att istället ta 
lärdom av den, då den lärdomen lägger grunden för den människa den unge är idag. Reparativ 
rättvisa är att få en andra chans i livet. 

Workshops 
En viktig del av programmet är workshops med olika typer av hantverk. Dessa lektioner hålls 
av en särskild lärare som är inhyrd just för detta ändamål. Bland annat ingår det att lära sig att 
arbeta med keramik. Ungdomarna får här möjlighet till att skapa tre bestämda föremål i lera; en 
skål, en vas och en skulptur. De får dessutom kunskap i att använda linoleumtryck där de 
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applicerar bilder på ett örngott och en duk. Hantverket syftar bland annat till att lära sig 
disciplin, kreativitet och att stärka självkänslan. Genom disciplinen lär sig den unge att ha 
tålamod och förstå att ju mer man fokuserar på det man gör, desto större blir möjligheten att 
kunna leva på sitt hantverk och på detta sätt bli ett föredöme för andra. Hantverket 
rekommenderas också som en terapi där den unge kan uttrycka sig själv genom färger, 
målningar och olika skapelser. Detta uttrycker även en av respondenterna: 
 

I used it… the ceramics and the craft... for me... I used it as a sort of therapy. 

IT-kunskap 
Under en av våra dagar på Realistic var det dags för introduktion av datorerna, något som var 
mycket efterlängtat av ungdomarna. Här får de genom Realistics försorg möjlighet till att lära 
sig baskunskaper i datoranvändning. Under dessa lektioner lär de sig bland annat att skriva i 
Word, spara dokument och göra utskrifter. De får skapa sin egen e-mailadress, söka kunskap 
och kommunicera via Internet. En annan viktig bit är att lära sig att skriva sitt eget CV, något 
som är nödvändigt när de sedan ska söka arbete. Eftersom Realistics lokal har ett begränsat 
utrymme tar de hjälp av Vodacoms Internetcafé som ligger vägg i vägg. Under en timmes 
lektion fyra dagar i veckan varvas teori och praktik. Ungdomarna visade stort intresse och 
engagemang under denna lektion då de genast började planera för sina kommande hemsidor. 

Läger- och uteverksamheter 
Förutom de schemalagda aktiviteterna har man olika sorters lägerverksamheter. För att alla 
ska lära känna varandra bättre och våga öppna upp och tala om sig själva på Realistic så har 
man i början av varje intag ett introduktionsläger. Under de tre dagar vi spenderade i lägret 
fick vi se prov på hur de arbetar för att uppnå insikt hos den unge. Som exempel går man 
under den andra dagen i lägret en fyra mil lång sträcka på stranden, något som sedan 
premieras med ett diplom för en utförd prestation.  
 
Den långa strandpromenaden är ett sätt att associera till hur livets svårigheter kan te sig i 
verkligheten. För att nå målet måste du fokusera framåt och vara målinriktad, endast då kan 
det bli möjligt att nå målet. Du kan heller inte glömma den väg du har bakom dig, för det är 
den som du faktiskt har tagit dig igenom och som gjort dig trött. Under den långa promenaden 
har du också mycket tid att tänka, många tankeprocesser sätts i rörelse. En viktig del i 
vandringen var vändpunkten vid Muizenberg där det gavs belöning i form av bad och lek i 
havet innan vi återvände samma väg tillbaka. Vi upplevde att denna belöning var något 
mycket uppskattat, inte bara för att havet gav svalka utan också för att ungdomarna på något 
sätt kunde vara barn på nytt. Alla deltagarna hade inte ens sett havet förr, än mindre badat i 
det. När slutmålet så äntligen nåddes, var den mest genomträngande känslan hos deltagarna 
stoltheten av att faktiskt ha klarat vandringen. Upplevelsen var också att det hade varit svårt 
att genomföra på egen hand, man behöver andra medmänniskor som stöttar och pushar på.  
 
Under strandpromenaden ska också alla ungdomar plocka en sak på stranden som kan 
associeras till deras liv. Efter den långa vandringen sitter sedan alla tillsammans i en ring där 
var och en får berätta vad just denne har plockat på stranden och på vilket sätt till exempel 
snäckan eller pinnen symboliserar dennes liv. Den unge berättar här också sin livshistoria från 
födelsen till nu. Under denna session deltar också en präst som tolkar det plockade föremålet 
genom bibeln samt reflekterar över den unges livshistoria.  Därefter ges den unge feedback av 
personalen. Denna session var väldigt smärtsam och känslosam för de involverade.  
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Genom promenaden blev vi också påminda om att en förändring inte är något som sker på ett 
ögonblick, det är en process som måste få ta sin tid. 
 
Längre fram i programmet ordnas ytterliggare ett läger som sträcker sig från fyra till sex 
veckor. Syftet med lägret är att ta ungdomarna från sin ordinära hemmiljö under en längre tid 
och sätta igång tankeprocesser. Målet är att ungdomarna ska börja arbeta väldigt intensivt 
med sig själva, vilket har en avgörande betydelse för deras förändring. Vem är jag? Vad 
känner jag? Varför känner jag så? är exempel på hur den unge kan arbeta med sig själv under 
lägret. Under lägret spenderar även deltagarna en natt tillsammans med en kamrat som denne 
känner förtroende för. Under den natten är syftet att berätta allt som han/hon aldrig tidigare 
delat med någon annan.  
 
De ungdomar som har drogproblem placeras i ett läger för sig, långt hemifrån. Fokus under 
detta läger är att diskutera vad som triggar igång deras drogande och hur de kan hantera dessa 
situationer. I en tilldelad loggbok får de i uppgift att varje dag skriva ner sina känslor och att 
under kvällen redovisa dessa inför gruppen. Genom feedback från personalen får de sedan 
hjälp i hur de ska hantera uppkomna dilemman. På Realistic menar man att det är 
ungdomarnas undanträngda känslor som får dem att ta droger.  
 
Under lägerverksamheterna ges ungdomarna också möjlighet att få uppleva den barndom de 
många gånger inte haft på grund av till exempel dysfunktionella hemmiljöer och droger. 
Genom att få bada i havet, plaska i poolen, spela fotboll och grilla över öppen eld bygger de 
en stabilare grund för framtiden. Detta är bara ett exempel på att man behöver gå tillbaka och 
”ställa allt tillrätta” för att kunna gå vidare framåt. 
 
I anslutning till lägren finns dessutom möjlighet för ungdomarna att döpa om sig som en 
symbol för den pånyttfödelse den unge nu genomgått. 
  
Andra aktiviteter som anordnas kan handla om att lära sig mer om till exempel landets 
uppbyggnad eller om naturen. Ett exempel på utflykt kan vara att besöka Robben Island för 
att på nära håll se var deras ledare spenderat åtskilliga år i fängelse och att lära sig mer om 
landets historia. Ett annat exempel är att bestiga olika bergstoppar, och målet med detta är att 
reflektera bakåt och att se till de framsteg man faktiskt uppnått. En av respondenterna 
uttrycker det så här: 
 

Climbing with my own two legs. Everytime I get up to the top of the mountain I 
always feel... It’s good for me. Those are the small things that make a huge 
difference. 
 

Både i lägerverksamheten och under sport- och uteaktiviteterna så arbetar man med mycket 
teambildning. Bland annat så anordnar man olika mästerskap tillsammans med andra 
organisationer, detta kan exempelvis vara fotbollsmatcher. Syftet med detta är att lära 
deltagarna att samarbeta och att visa på att alla behövs och att ingen är mindre viktig. 

Kvalitativa möten 
Miljön präglas av en lugn och avslappnad atmosfär utan hårda ord och höjda röster. En 
familjär anda genomsyrar varje möte. Alla närvarande är där på lika villkor och man lägger 
inga värderingar på varandra oavsett brott, kön eller ålder. Detta utan att för den skull ge 
avkall på det individuella hos varje person. Under våra observationer på Realistic såg vi 
ständigt prov på personalens engagemang och på hur de månar om ungdomarna: 
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I was worried that you shouldn’t show up. Why do you make me so worried? 

 
Något vi också erfor genom våra observationer var att ärlighet, öppenhet, förtrolighet, 
deltagande och lyssnande är ord som är utmärkande på Realistic.  

Enskilda samtal i grupp 
I gruppsamtalen för personalen samtal med den enskilde deltagaren samtidigt som övriga tar 
del av diskussionen. Andra deltagare ges sedan möjlighet att ställa frågor, visa sitt deltagande 
och ge råd. Genom våra observationer kunde vi tydligt se exempel på hur personalen tog 
tillvara deltagarnas olika berättelser för att spegla en viss situation och förtydliga hur en 
förändring kan vara möjlig. Detta kan ske genom att personalen bjuder in en annan deltagare 
som upplevt samma sak och be denne tala om hur han/hon anser personen bör handla i 
situationen. Genom att lära sig att kommunicera med och lyssna på andra människor tränas de 
unga i att återuppbygga och skapa relationer. Även personalen själva stannar ibland upp och 
har en dialog sinsemellan där de exempelvis kan råda varandra i hur man skall gå vidare med 
något som uppkommit. 
 
En stor och viktig del i den reparativa rättvisan är erkännandet och försoningen av det man 
gjort. För att komma dithän krävs att man pratar om det, att allt kommer ut. 
 
Respondenterna menar att Realistic är en plattform för dem att prata om de saker som man 
vanligtvis kanske inte pratar med omgivningen om: 
 

There are certain things we don’t talk about, a lot of things are kept under the 
mat. You see…no one is talking about them. Not even today…no one bothered 
to ask me at home what really, really happened. 

 
Ingen av respondenterna upplevde några svårigheter med att grupperna var mixade med både 
kvinnor och män. Deras åsikt var snarare den att överallt i hela samhället var kvinnor och 
män blandade och de menar istället precis tvärtom att det vore diskriminerande att dela 
grupperna.  

Att vara förebild 
Genom interaktion med ungdomarna kan personalen använda sina egna erfarenheter för att 
relatera till ungdomarna. Personal med egna erfarenheter av fängelsevistelse arbetar 
preventivt för att förhindra ungdomarna att göra samma misstag som de själva. På detta sätt 
kan personalen varna för faran som ett kriminellt liv utgör. Som förebilder visar personalen att 
det aldrig är för sent att förändra sitt liv. Genom ungdomarnas berättelser menar personalen 
också att de inte bara lär sig att förstå ungdomarna bättre utan är också ett sätt för personalen 
att bättre förstå sig själva. På det sättet blir lärandet både ett givande och tagande. De 
respondenter som själva varit i programmet och numera arbetar på Realistic menar att de har 
lättare att förstå och att nå fram till de unga i samtalen:  
 

Because I walked the walk. So it’s always easy to deal with someone that you 
can relate to. Who knows exactly what it comes from. 

Tydliggörande 
Personalen är noga med att alla budskap går fram och att det som sägs verkligen förstås. De är 
mycket tydliga och konkretiserar med många exempel, paralleller och visualiseringar. Detta 
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var något vi flera gånger fick skönja under våra observationer. Ett exempel är där en flicka 
talar om att hon slutat använda alkohol men att hon fortfarande går till den träffpunkt där hon 
möter sina gamla vänner. Personalen överför situationen till en hårsalong. Om du inte är 
intresserad av att klippa dig så går du inte heller varje dag till frisören och sätter dig i 
väntrummet.  Fortsätter du gå dit och sitter där tillräckligt länge kommer du till slut ut 
nyklippt. Ett annat exempel är där en flicka berättar om problemen i hennes och mammans 
kommunikation. Personalen visualiserar med en boll som kastas fram och tillbaka mellan 
denne och flickan. På detta sätt tydliggörs dialogen mellan flickan och mamman. Personalen 
visar genom att lägga ner bollen på golvet att någon av dem måste ta bollen och lägga ner den 
– och inte kasta tillbaka. Sensmoralen i detta är att flickan faktiskt har bollen ibland och kan 
välja att lägga ner den.  
 
Deltagandet i programmet på Realistic påverkar de unga på flera plan. Respondenterna menar 
att en viktig bit för dem har varit att lära sig ett socialt samspel. Detta är något man tränar på i 
de flesta av Realistics programpunkter: 
 

The greatest change in me…I was not having the right way to talk to other 
people. But since I came to Realistic at least now I can talk proper to other 
people. I can listen to them and respond. 

Jaget och det egna valet 
I de observationer vi gjorde hänvisade personalen hela tiden till den unge i diskussionerna 
utan att för den skull döma denne. Ett exempel är i ett samtal mellan en personal och en flicka 
där personalen menar att flickans sätt att använda fula ord när hon talar med sin mamma visar 
att hon inte har någon självrespekt. Man menar att orden speglar hennes inre och varje gång 
hon använder sådana ord så respekterar hon inte sig själv. Mycket fokus läggs på hur den 
unge ska kunna gå vidare och inte fastna i det som varit. Det handlar ofta om vad den unge 
själv kan göra annorlunda och inte vad andra brustit i att göra. Budskapet är att vi inte kan 
ändra på någon annan än oss själva oavsett vad någon annan gjort mot oss: 
 

Start to work on the respect for your mother. You don’t do it for her sake – 
you’re doing it for your self. 
 

Fokus ligger på att alla val du gör påverkar dig själv, och att valet bara är ditt eget. Realistic 
kan erbjuda de redskap och riktlinjer som behövs för en förändring men det är upp till var och 
en att ta emot dem. Detta var ett tydligt budskap som ständigt återkom när vi deltog i 
verksamheten: 
 

You’ve always got two choices – either you go on digging backwards, in this 
case blame your parents or you can look forward. If you’re digging backwards 
you will stay in the passed while your parents go on with their lives. 
 
We do not judge you. You sit with lots of potential…but right now it is your 
decision that you make that is important. This is your life… 

 
Respondenterna understryker att om du vill förändras så kan människorna på Realistic hjälpa 
och vägleda dig i hur du ska handla. Om du däremot inte är villig till att förändras så kan de 
inte heller hjälpa dig. Allt är individuellt och beror på personen själv: 
 

           So they can only take you as far as you want them to take you… 
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Bygga nätverk 
När ett brott är begånget är det inte bara förövaren som blir straffad och den drabbade som 
blir offer. Den åtalades familj blir också en sorts offer, inte sällan ses de som en sorts 
supporters till förövaren och de blir dömda av grannar och bekanta. På offrets sida blir 
naturligtvis också familjen drabbad. På grund av dessa aspekter så försöker man arbeta med 
hela nätverket på Realistic. Det första steget i denna process är att be sin egen familj om 
förlåtelse för den skada man åsamkat dem. 
 
För de flesta människor är det en viktig bit att bli accepterad av andra. Har man ett brottsligt 
förflutet kan vägen till acceptans många gånger vara väldigt lång:  
 

I wanted to be accepted. You know sometimes when you are at a place, and no 
one accepts you…that thing really presses you down. That’s why you have 
situations where people are repeating offending, because they don’t find their 
way in the community or maybe in the family. 

Stärkta familjeband 
Under de gruppsamtal vi deltagit i har man arbetat väldigt mycket med att stärka banden till 
den egna familjen. Det handlar exempelvis om att få den unge att inse vilken skada han låtit 
familjen genomlida, genom de brott han gjort. Genom att belysa den unges egen del i de 
problem som finns i hemmiljön får den unge en annan syn på händelserna och kan genom 
feedback från personalen få redskap att handskas med situationen. Ett exempel är när en av de 
unga avslöjar att han fått stryk av sina föräldrar efter att ha stulit pengar från sin syster som 
hon i sin tur fått av föräldrarna för att köpa bröd till familjen. Även om föräldrarnas gärning i 
form av straff inte godtas av Realistic så läggs inget fokus på föräldrarnas fel utan istället på 
hur viktigt det är att den unge verkligen ber sina föräldrar om förlåtelse för sin felhandling. 
Inte sällan försöker personalen även få den unge att själv försöka sätta sig in i föräldrarnas 
situation när föräldrarna många gånger får stå till svars inför andra för den unges ogärningar. 

Föräldraträffar 
Under och efter lägren anordnas så kallade föräldraträffar. Föräldrar kan i detta fall även 
utgöras av andra nära anhöriga eller vårdnadshavare. Föräldraträffarna syftar till att integrera 
föräldrarna i den unges förändring och dels för att utbilda föräldrarna i hur de på bästa sätt 
skall bemöta sitt ”nya” barn efter förändring. Föräldraträffar kan även ses som en återförening 
av den unge och dennes familj där de berörda parterna får möjlighet att visa sin uppskattning 
och offentliggöra förändringen hos familjen i allmänhet och av den unge i synnerhet. 
Träffarna ger många gånger ett starkt intryck både på familj och den unge och är ofta ett 
första steg i en påbörjad förändring:  
 

I had to show them, that yes – I am out…and I am not the person that I was 
when I went to prison. Realistic was like a vehicle for me to do that. 

 
Respondenterna betonar att förändringen är en svår process. Detta gäller inte bara deras egen 
förändring utan också omgivningens. Människor runt omkring personen har inte hört det som 
sagts på Realistic, i form av till exempel bekännelser och ångerfullhet:  
 

 Sometimes even their parents don’t believe…that their children now are in 
where they are now… 
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Genom att föräldrarna bjuds in till Realistic så får de nu möjlighet att höra de ungas 
offentliggörande.  

Hembesök 
Två gånger i månaden görs oplanerade hembesök av Realistics fältarbetare till varje deltagare. 
Detta för att se hur den unge fungerar och integrerar med sin familj. Det händer att den unge 
visat stora framsteg på Realistic men i mötet med hemmet är situationen fortfarande den 
samma. Fältarbetaren sitter då ner och pratar med den berörde och dess familj om situationen 
och hur den kan förändras. Det som kommer upp under dessa träffar tas sedan upp i samtalen 
med den unge på Realistic.  

Varför Realistic 
Det som framkom i våra intervjuer var att Realistic verkligen erbjuder en meningsfull 
sysselsättning som alternativ mot att bara sitta hemma och inte göra någonting. 
Respondenterna menar att det blir ett sätt att fylla sin vardag och få något meningsfullt att 
göra:  
 

I was sitting at my location doing nothing. In my location they are smoking 
drugs…robbing people…so like to me I see this place…to me it was a safety 
zone for myself…  

 
De betonar även att det är avgörande att programmet är frivilligt och inte något som är 
påtvingat. Man kan inte tvinga människor att förändras utan det är något som måste komma 
inifrån, de måste göra det från hjärtat: 
 

…it’s always good to make people feel that they are doing it because they 
want to, and not because they are forced to do it. They wont do it in their 
heart…it wont work if people were forced. 

 
Respondenterna ansåg att programmet gav dem det de behöver, till exempel självförtroende att 
prata med andra människor samt att våga dela med sig av sina upplevelser: 

 
I was scared to sit like that…to talk to people like that. I didn’t like it…so I am 
free now. 

 
Respondenterna tyckte även att det är bra att Realistic hjälper dem med arbete, kunskap i 
keramik och olika aktiviteter.  
 
Det enda som kunde belysa någon negativ uppfattning om Realistic och dess verksamhet var 
att några av respondenterna påpekade brister i programlokalens utformning. Detta på grund av 
avsaknad av avskildhet för samtalen då all verksamhet pågår i ett och samma utrymme. Vi 
observerade också detta dilemma av störningsmoment i form av ringande telefoner, pratande 
personal, gatuliv och folk som kom och gick.  

Teorispegling 
Känslan av sammanhang bygger på vår förmåga att begripa och hantera vår egen situation och 
de resurser som finns i det sociala nätverket. Detta skapar meningsfullhet vilket i sin tur är en 
är den viktigaste förutsättningen för att bemästra sitt eget liv. Känslan av sammanhang blir 
avgörande för i vilken utsträckning en person uppfattar sin situation som begriplig, hanterbar 
och meningsfull enligt Antonovsky (1991).  
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Adolescensen  
De ungdomar vi möter på Realistic har vuxit upp under väldigt torftiga förhållande. De flesta 
lider av både ekonomiska och emotionella brister och inte sällan har de även utsatts för 
fysiska och psykiska övergrepp. Ungdomarna har utsatts för en hög stressbelastning samtidigt 
som de många gånger saknar de generella motståndsresurser som Antonovsky (1991) menar 
är en förutsättning för att bekämpa dessa stressorer. I avsaknad av att hantera stressorena kan 
ungdomarna heller inte skapa en känsla av begriplighet, hanterbarhet eller meningsfullhet 
vilket så leder till en brist i känslan av sammanhang. I brist på känslan av sammanhang ökar 
risken för att utveckla ohälsa eller kriminalitet. 

Begriplighet 
Begriplighet syftar till i vilken grad en person upplever inre och yttre stimuli på ett 
förnuftsmässigt gripbart sätt menar Antonovsky (1991). Realistic hjälper ungdomarna till 
begriplighet genom att tydliggöra och konkretisera situationer och händelser i livet. Genom 
personalens sätt att använda sig av metaforer i sina förklaringar förenklar de för ungdomarna 
att förstå sin verklighet. I gruppsamtalen lär sig den unge att förstå konsekvenserna av sitt 
handlande både för sin egen del och för de personer han eventuellt har skadat. Detta i sin tur 
skapar en insikt hos den unge att vilja förändras. Samtalen ger även den unge möjlighet att 
höra andra berätta sina livshistorier och ungdomen kan då uppleva att han inte är ensam i sin 
situation men också genom förebilder se att det inte är omöjlighet att förändras.  
 
I lektionerna om reparativ rättvisa lär sig den unge att förstå vad ett brott är och varför man 
blir brottsling. Kunskapen ger den unge förståelse för att ingen föds till brottsling utan att det 
är omständigheterna kring en person som är avgörande för hur denne väljer att handla. Genom 
att ungdomarna lär sig förstå att beteendet är inlärt får han också kunskapen om att beteendet 
kan läras om. 
 
Andra delar av programmet syftar till att sätta igång tankeprocesser hos den unge vilka man 
sedan pratar kring och man hjälps åt att se situationen i ett större sammanhang. Detta gör att 
den unge lättare kan se förklaringar till varför han känner som han gör. I ett fall där den unge 
till exempel känner ett stort hat till sin mamma kan Realistic hjälpa den unge att ta reda på var 
hatet kommer ifrån och lära honom sätta ord på sina känslor. Genom att förstå och kunna 
förklara händelser blir de också begripliga. Genom Realistics arbete lär sig den unge att förstå 
att han själv är ansvarig för sin framtid och att han själv är den ende som kan påverka hur 
hans framtid skall se ut.  
 
Andra aktiviteter som andordnas av Realistic kan ha som målsättning att lära ungdomarna att 
se och förstå den värld de lever i, och då i ett större perspektiv. Ett exempel på det är utflykten 
till Robben Island där ungdomarna ges kunskaper i landets historia och uppbyggnad, vilket i 
sin tur ger ungdomarna förklaringar till varför livet är som det är och att det oftast inte är 
grundat på tillfälligheter.  

Hanterbarhet 
Antonovsky (1991) menar att hanterbarhet syftar till i vilken grad personen upplever att 
resurser finns till förfogande. Resurserna kan hjälpa människan att möta de krav som ställs av 
de stimuli som hela tiden överöser människan. Respondenterna understryker att Realistic är 
den plattform de behöver för att kunna bli kapabla att hantera sina liv. Genom att lära sig att 
kommunicera med andra människor skapas förmågan att kunna dela med sig av sina känslor 
och tankar. Respondenterna menar att det ger dem inte bara styrkan i att våga öppna upp och 
tala med andra människor utan även också att kunna ge respons till den de talar med.  
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Genom föräldraträffar och hjälp med arbete underlättar även Realistic för den unge att se och 
ta tillvara de resurser som finns till förfogande i dennes livsvärld. Ett exempel kan vara att 
lära sig arbeta med keramik. Genom träning och färdighet kan resultatet till slut bli något man 
faktiskt sedan kan sälja och kanske tjäna en slant på. På detta sätt visar man hela tiden på att 
allt är möjligt. Ett annat exempel är IT-lektionerna där den unge bland annat får lära sig att 
själv söka den kunskap han behöver, och på det viset behöver han inte hela tiden förlita till 
andra.  
 
Genom en hög känsla av hanterbarhet menar Antonovsky (1991) att framtiden blir förutsägbar 
vilket ger ungdomen en känsla av att kunna förändra och faktiskt påverka sin framtid.  

Meningsfullhet 
Meningsfullhet syftar till hur man upplever delaktigheten i sitt eget liv enligt Antonovsky 
(1991). Komponenter som är betydelsefulla för denna upplevelse är att känna engagemang 
och utmaning. I mötet med Realistic skapas denna meningsfullhet bland annat genom 
personalens förmåga att förstå och möta ungdomarna som egna självständiga individer med 
fokus på att valet endast är deras eget. Detta bemötande stärker ungdomarna till att tro på sig 
själva och känna sin egen betydelse. Den långa strandpromenaden blev meningsfull då man 
lärt sig att förstå betydelsen av att tillsammans kämpa för något och se det som en utmaning, 
istället för att bara se motgångar som till exempel hunger och trötthet. 
 
Programverksamheten i sig skapar en meningsfull tillvaro för de unga men den bäddar också 
för en meningsfull framtid. Detta till exempel genom projektarbeten, workshops och 
möjligheten att studera vidare för att på så sätt nå högre mål. 
 
På Realistic arbetar man hela tiden med sig själv och man lär sig hantera till exempel känslor 
och beteenden. Man lär sig alltså att se varför man känner eller handlar på ett visst sätt, det 
man gör blir både begripligt och hanterbart. Detta leder i sin tur till att man känner 
meningsfullhet i det som händer, man kan se skeenden som utmaningar istället för bördor.  
 
Genom att man arbetar med hela nätverket på Realistic så kan också samvaron med familjen 
bli meningsfylld. Inte sällan har den unge tidigare varit en paria i sitt eget hem, detta har lett 
till att han sökt sig utanför hemmet – till dem som förstått honom, det vill säga kamraterna 
med dåligt inflytande. Med de stärkta familjebanden kan nu alla involverade istället känna att 
relationen är värd att satsa på och engagera sig i. 
 
Genom ungdomarnas ökade förmåga till begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i sitt 
eget liv, det vill säga inom sina egna gränser ökar också graden av KASAM. Vad som pågår 
utanför dessa gränser har sedan obetydlig påverkan för deras välbefinnande. Det som är av 
betydelse är att det inom deras egna ramar finns områden som de själva upplever som viktiga. 
Detta är det mest väsentliga för en stark KASAM enligt Antonovsky (1991).  

Salutogent synsätt 
Realistic arbetar mycket med att den unge måste tillåta sig själv att gå vidare med sitt liv och 
inte fastna i det förgångna. För att det ska ske måste den unge först försonas med de brott han 
gjort för att sedan kunna förlåta sig själv. Detta är ett viktigt steg enligt Realistic i 
återuppbyggnaden av den unges liv. Därefter skall den unge aldrig mer blicka bakåt på det 
förgångna. Detta betyder inte att han ska glömma sitt förflutna utan istället ta lärdom av den 
kunskap erfarenheten gett honom. Ungdomen lär sig även på Realistic att vara tacksam över 
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det förgångna eftersom det har lagt grunden för den förändrade människa han är idag. Genom 
personalens förmåga att se till kvalitéerna i den unges liv istället för att endast lägga vikt vid 
det begångna brottet är enligt vår tolkning det som Antonovsky (1991) menar är ett salutogent 
synsätt. Istället för att enbart se det sjukliga hos människor bör man som en motpol också 
fokusera på det friska. Vi drar paralleller exempelvis till hur Realistic arbetar med relationer i 
den unges nätverk. Istället för att fokusera på det som varit dåligt så försöker man att se 
möjligheten i att kunna hantera situationer på ett annat sätt.  
 

DISKUSSION 
 
Vi har valt att först diskutera vår metod och relevansen i den och sedan resultatet som kom 
fram i vår kvalitativa studie. Resultatdiskussionen följer en röd tråd och är upplagd på samma 
sätt som vårt resultat, det vill säga uppdelat i tre stora delar: Processer, I mötet och Nätverk. 

Metoddiskussion 
I vår studie har vi använt oss av en kvalitativ forskningsmetod som bygger på observationer, 
intervjuer och insamlade dokument. Valet av ett hermeneutiskt förhållningssätt har 
möjliggjort en djupare förståelse av våra respondenters upplevelser. Syftet med studien har 
varit att titta på hur man kan arbeta med reparativ rättvisa för att förebygga brott samt 
ungdomars upplevelser av att delta i en verksamhet som grundar sig på dessa principer. Den 
forskningsmetod vi valde att använda oss av visade sig vara lämpad för att uppnå vårt syfte 
och få svar på våra frågeställningar. 
 
Sammanlagt tillbringade vi 13 dagar i verksamheten för deltagande observation. Detta menar 
vi var nödvändigt för att skapa oss den förförståelse vi behövde dels för att få en stabil grund 
till att bygga våra intervjufrågor på och dels för att förstå hur verksamheten fungerade. 
Intervjupersonerna fick också större förtroende för oss som intervjuare, i och med att vi 
tillbringade så många dagar i verksamheten. Vi anser att vi aldrig kunnat få denna information 
genom att endast ta del av de insamlade dokumenten. Dessvärre hade vi inte möjlighet att 
observera alla delar i programmet eftersom detta just låg i startgroparna och alltså ännu inte 
var i full gång. Det är möjligt att tänka att vårt material och därmed resultat hade kunnat bli 
fylligare om vi fått insikt i alla delar. 
 
Från början var vår tanke att intervjua ungdomar som deltagit i programmet under olika lång 
tid. Detta visade sig inte vara möjligt eftersom årets första intag och därmed programstart 
inföll samtidigt som vi var där. Fördelen detta gav oss var att vi kunde intervjua de som redan 
genomgått programmet och att vi därför själva kunde genomföra intervjuerna.  
 
Intervjuguiden bestod till en början av tretton olika frågor men minskades ner till tio frågor 
efter att vi låtit göra en pilotstudie på en av våra intervjupersoner. Frågorna som togs bort 
visade sig inte ha någon relevans för våra frågeställningar 
 
Under intervjutillfällena deltog vi båda två, den ena höll i intervjun och den andra flikade in 
om något behövde förtydligas. Alla intervjuerna spelades in vilka sedan transkriberades i 
datorn. Så här i efterhand har vi reflekterat över om svaren hade blivit annorlunda om vi hade 
tagit hjälp av en tolk. Detta på grund av att ingen av respondenterna hade engelska som 
modersmål vilket kan ha hämmat det språkliga uttrycket. I transkriberingen av det inspelade 
materialet upplevde vi även svårigheter att ibland förstå och höra vad respondenten sa. Efteråt 
kunde vi se att vi borde ha varit tydligare i våra sammanfattningar av respondenternas svar på 
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frågorna för att lättare kunna relatera till det de svarat. Två av respondenterna fick dessutom 
ta del av intervjufrågorna i förväg vilket vi i efterhand ser gjorde skillnad i intervjuerna. Dessa 
respondenter svarade kort och koncist på frågorna medan de personer som inte tagit del av 
frågorna hade mer utsvävande svar. I efterhand kan man också fundera på vilket alternativ 
som är att föredra. Respondenternas rättigheter gällande studien anser vi att vi lyckades 
förmedla via både muntlig information och via det missivbrev respondenterna delgavs före 
intervjun. 
 
I vårt sökande av information om verksamheten har vi tagit hjälp av Realistics hemsida, 
tidningsartiklar och broschyrer. Vi har även kopierat och fotat diverse handskrivna dokument 
för att inte riskera att gå miste om någon information. Vi anser inte att vi kunnat göra på något 
annat sätt i sökandet av material. 
 
Valet av kvalitativ meningsanalys, nämligen meningskategorisering, har hjälpt oss att 
analysera och tolka våra resultat på bästa sätt. Resultatet av studien har vi sedan valt att väva 
samman till en helhet då respondenternas upplevelser och erfarenheter går ihop. Detta menar 
vi var den bästa strategin för att presentera vårt resultat.  

Resultatdiskussion 
I vår kvalitativa studie valde vi att titta på hur man kan arbeta med reparativ rättvisa och 
ungdomars upplevelser av en verksamhet baserad på dessa principer. Vi anser att det är 
betydelsefullt att se till andra alternativ än de som redan är givna i vårt rättssystem. I 
massmedia är det en ständig diskussion hur man bäst kan hjälpa ungdomar i riskzon att inte 
hamna snett i livet. Vi diskuterar här forskningsresultatet utifrån vad vi tror är väsentlig 
kunskap i arbete med villkorligt frigivna och ungdomar i riskzon. Detta genom att ta hjälp av 
tidigare forskning samt våra observationer och respondenternas upplevelse i studien.  
 
Som teoretiskt perspektiv valde vi att använda oss av Antonovskys teori om KASAM, känslan 
av sammanhang. Begreppen begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet har givit oss en 
ökad kunskap och förståelse i tolkandet av inhämtat material. 

Processer 
På Realistic arbetar man medvetet med hela människan och dess livsvärld. Exempel på detta 
är den strandpromenad som anordnades under introduktionslägret. Den fyra mil långa 
strandpromenaden är ett sätt att associera till hur livets svårigheter kan te sig i verkligheten. 
Upplevelserna att promenaden hade varit svårt att klara av på egen hand och att vi behöver 
andra som stöttar tror vi är väldigt viktigt. Zehr (2002) påpekar också detta, att vi människor 
lever i ett ömsesidigt beroendeförhållande till andra och att vi på så sätt är sammanvävda med, 
och har ett ansvar för varandra.  
 
Vi menar att det är väsentligt att få konkreta bevis för hur livet kan te sig i verkligheten för att 
skapa en förståelse hos ungdomarna att de endast kan uppnå sina mål genom att offra en bit av 
sig själva. Vandringen kanske gav dem träningsvärk och hunger men de fick å andra sidan i 
efterhand uppleva känslan av att lyckas och belöning i form av ett serverat mål mat. Vår 
tolkning är att alla aktiviteter på Realistic bottnar i samma grundtanke, att associera till livets 
svårigheter. 
 
Ungdomarna blir under tiden i programmet erbjudna att bli omdöpta. Detta som en symbol för 
det nya ”jaget” som blivit fött. Detta menar vi är ett viktigt steg då det ger ungdomarna 
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möjlighet att lägga det gamla bakom sig och att få börja ett nytt liv rent från dåligt samvete 
och skuld.   
 
Ett bra sätt för att bygga tron på att man kan lyckas om man bara hjälps åt visas även till 
exempel i olika mästerskap som Realistic anordnar tillsammans med andra organisationer. 
Detta är en viktig del i att lära sig hålla ihop oavsett vinst eller förlust. Delaktigheten menar vi 
skapar en grund i att bygga en stark gemenskap hos deltagarna. 

I mötet 
När en person döms till ett fängelsestraff för ett begånget brott så ges ingen möjlighet att få 
tala om det som skett, man sitter där själv med sina tankar och känslor. Detta menar Zehr 
(2002) endast leder till en distansering och istället ökar den dömdes känsla av utanförskap. 
Våra respondenter uttryckte också ett behov av att få berätta sin historia vilket de ges 
möjlighet till på Realistic. Vi tror att den här plattformen som Realistic utgör är väldigt viktig, 
att man faktiskt får prata om de saker som man kanske aldrig har kunnat säga till någon annan 
innan. Det kan ha varit dels på grund av att man inte vågat, att man skämts så mycket för det 
som hänt men det kan också vara för att ingen har velat fråga eller lyssna. De andra 
deltagarnas engagemang och intresse ger också den enskilde en starkare kraft att berätta. Vi 
tror att ungdomarna på detta sätt får möjlighet att spegla sig i varandras berättelser. Detta 
leder i sin tur till att de lättare kan sätta ord på sina känslor, förstå konsekvenserna av sitt 
handlande och hur andra personer kan ha upplevt det de utsatts för. 
 
Några av personalen är själva före detta kriminella och fortfarande under en villkorlig 
frigivning. Detta menar vi stärker ungdomarna i sin tro på sig själva att lyckas. Hos 
personalen ser de personer som de anser perfekta och som aldrig gjort något fel. När de sedan 
tilldelas vetskapen om att en personal själv varit dömd för grova brott och lämnat det livet 
bakom sig, så ger det dem förståelsen att ingenting är omöjligt.  
 
Personalens sätt att tydliggöra verkligheten i form av metaforer är något som flera gånger 
visat sig ha en positiv påverkan hos deltagarna. Inte sällan har de unga i efterhand påtalat hur 
de efter ett samtal förstått hur tokigt de tidigare resonerat eller handlat i olika situationer. 
Detta menar vi är en bekräftelse på att ungdomar kan behöva få sin verklighet mer 
tydliggjord. 
 
Något vi har upplevt som väldigt intressant i Realistics arbete är personalens sätt att se till det 
egna jaget hos den unge. Om den unge t ex har det väldigt jobbigt hemma så lägger man ingen 
fokus vid vad föräldrar eller någon annan gjort för fel eller borde ha gjort annorlunda. Det 
man lägger vikten vid är istället hur den unge kan handskas med situationen och på det sättet 
förändra tillvaron. Detta menar vi skapar en mindre stigmatiserig av personen som ett offer.  
 
På Realistic är man även noga med att påpeka att valet alltid är ens eget men man är också 
lika noga med att poängtera att det alltid finns någon där som stöttar. Detta stöd finns så länge 
den unge känner att han behöver det även efter programtidens slut. Enligt egna upplevda 
erfarenheter är detta något som skiljer sig väsentligt mot hur vi arbetar i Sverige. Efter 
behandling klipper vi där alla band och man hänvisas om möjligt till andra instanser - när 
behandlingen upphör, upphör också relationen. Vi önskar att det hade varit möjligt att arbeta 
på liknande sätt som det vi sett på Realistic, när det gäller stöd och hjälp.  
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Nätverk 
I samtalen på Realistic arbetar personalen väldigt mycket med att skapa insikt i hur mycket 
föräldrarna faktiskt gör för den unge. Inte sällan försöker personalen få den unge att försöka 
sätta sig in i föräldrarnas situation då de kanske tvingas att gå runt till olika skolor och be om 
en plats för sitt barn. Detta då den unge genom dåligt uppförande har blivit avstängd från alla 
andra skolor. Genom att den unge ser sig själv ur ett utifrånperspektiv får han därigenom 
lättare att förstå och relatera till sina föräldrars perspektiv menar vi. 
 
Zehr (2002) säger att den reparativa rättvisan är angelägen om att alla inblandade parter ska 
bli läkta och att en återförening ske, för att man ska kunna bli en välfungerande medborgare. 
På Realistic är man också angelägen om detta och försöker därför arbeta med hela nätverket. 
Genom att involvera familjen i den unges förändring ges de också strategier för att kunna 
bemöta den unge på ett bra sätt. Genom hembesöken får personalen chans att både se den 
unge i sin autentiska miljö och att skapa en relation till familjen. Bazemore (2001) talar om 
det privata sociala stödet, och det är något man anser vara viktigt på Realistic.Vi tror också att 
detta är en jätteviktig del eftersom den unge behöver stödet hemifrån för att kunna stå emot 
grupptryck, droger och ett antisocialt beteende. Har man inte stöd hemifrån så söker man 
istället stöd hos dem som förstår en, det vill säga sina kamrater.  
 
I samhället idag stämplas många av våra villkorligt frigivna fortfarande som brottslingar trots 
att de faktiskt suttit av sin tid och sonat sitt straff. Även om personen själv har förändrats så är 
samhällets attityd fortfarande den samma. En gång brottsling, alltid brottsling. Genom 
Realistics stöd och hjälp i form av till exempel medlingsverksamhet då det behövs eller som 
ombud i rätten när det krävs blir det en hjälp för den unge att återta den förlorade hedern. Vi 
menar att detta är ett kliv i rätt riktning i att förändra den fastgjutna attityd som inte sällan 
råder i samhället. Realistic blir på så sätt en hjälp i den unges offentliggörande av sin 
förändring. I reparativa rättvisan strävar man efter att personer som begått brott och blivit 
straffade skall kunna gå vidare med sina liv. Vi tänker att detta är en nödvändighet för 
återanpassning i samhället. 

Varför Realistic 
Bazemore och Terry (1997) talar om olika sorters glasögon att se på ungdomsbrottslingar 
genom. De förespråkar ett par glasögon ur vilka man ser de unga som resurser. Det är dessa 
glasögon vi känner att man har på Realistic, här försöker man inte straffa eller behandla utan 
ser verkligen de unga som just resurser och ger dem därför de verktyg de behöver för att 
kunna bli goda samhällsmedborgare. Det här är den typen av verksamhet som anammar en 
mer aktiv och ansvarsfull väg för att investera i ungdomarna. Bazemore och Terry (1997) 
menar att ”den här vägen avviker från den passivitet som ungdomar får i program som 
fokuserar på behandling eller straff och som går mot inaktivt självbestämmande för unga 
människor”. Och det är detta som känns så viktigt med det arbete de utför, och den 
verksamheten de erbjuder på Realistic – här lärs och tillåts de ett aktivt självbestämmande 
vilket leder till att de kommer att kunna bidra till samhället.  

Reflektion av teorispeglingen 
Vi anser att Realistic höjer graden av KASAM hos ungdomar i riskzon och villkorligt frigivna 
genom att ge dem en mer sammanhängande tillvaro. Detta sker genom det konkreta och 
tydliggörande arbetet som finns med i alla delar av programmet. Genom detta blir också den 
unges livsvärld mer begriplig, hanterbar och därmed också mer meningsfull. 
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Vår tolkning är att en bidragande orsak till Realistics goda siffror i återfallsstatistiken är 
personalens salutogena synsätt genom sitt sätt att lägga fokus på den unges jag och hur denne 
kan gå framåt och inte stanna kvar i det förflutna. Vi har genom Antonovskys teori insett hur 
viktigt det är att man hjälper dessa ungdomar att sortera ut och pussla ihop alla delar till en 
helhet. Genom att omforma sitt kaos till något mer gripbart kan de lättare hantera sin 
livssituation. Detta är ju också något som Lundberg och Persson (2003) talar om, att 
motståndskraften kan kopplas till känslan av sammanhang och mening, det vill säga känslan 
av att kunna påverka och kontrollera sitt liv, alltså att vara delaktig i det. 

Slutsats 
Genom Realistics arbete skapas en meningsfull sysselsättning för villkorligt frigivna och 
ungdomar i riskzon. Realistics sätt att tydliggöra och konkretisera tillsammans med att 
fokusera på den unges eget liv och eget val skapar den här meningsfyllda tillvaron för 
ungdomarna. Genom återuppbyggnad av deras liv och relationer samt utvecklande av 
arbetsrelaterade färdigheter kan de unga lättare återanpassas i samhället. Ungdomarnas egna 
upplevelser var också att Realistic gav dem en meningsfull sysselsättning att fylla sin vardag 
med. Här fick de inte bara hjälp med arbetsrelaterade färdigheter utan gavs också en plattform 
för att prata om saker de vanligtvis inte kunde prata med omgivningen om. Deltagandet i 
programmet gav dem ökat självförtroende och de kunde numera kommunicera med andra 
människor på ett socialt accepterat sätt. Respondenterna belyste även vikten av att 
programmet var frivilligt eftersom man inte kan tvinga någon annan till förändring. 

Implikationer och framtida forskning 
Ur ett behandlingspedagogiskt perspektiv anser vi att det är av vikt att man anammar den 
reparativa rättvisans grundtankar om försoning, förlåtelse och återupprättelse. Detta menar vi 
är en förutsättning för att minimera risken för våra ungdomar i riskzon att (åter)falla i brott. Vi 
önskar att vi i Sverige kunde plocka in fler delar av tankarna från den reparativ rättvisan, inte 
bara i den straffrättsliga processen utan även i förebyggande arbete och behandling. 
 
Vi tänker att det skulle behövas mer forskning kring ämnet hur man kan arbeta med reparativ 
rättvisa när det gäller ungdomar i riskzon. Den forskning vi tidigare tittat på har mera varit 
riktad utifrån ett perspektiv där man ser den reparativa rättvisan enbart som en motsats eller 
ett komplement till den retributiva rättvisan. Vi saknar forskning som riktar in sig på program 
och behandling med den reparativa rättvisans principer som grundtanke. 
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      Bilaga I 

Inquiry about taking part in our exam essay 
 
     Cape Town 14/01/09 
 
Dear Sir! 
 
We are two students from School Of Education, Växjö University in Sweden, profiling in 
Bachelor of Social Science, Specialised in Care and Treatment of Juveniles and Substance 
Abuse. 
 
We are giving you this letter to clarify our mail request in December 2008. 
 
Our interest is concerning Restorative Justice. And when it comes to this issue we think that 
you with your knowledge and experiences will have much to share. Our aim is to learn more 
about the experiences of the participants in a programme like yours. To do this we would like 
the help of someone in your programming activity, to do some interviews with the 
participants. 
Before the interviews we would like to get the opportunity to take part of your programme via 
observations. 
 
In our work with the essay we will have guidance of a teacher with great experience in the 
field of working with an essay and with least a Master Exam and the examinators has a 
Doctors degree. This can be seen as a guarantee of quality, both when it comes to the content 
of our essay and to the ethical aspects. 
 
 
 
Kind regards 
 
 
Ramona Hallberg 
 
 
Miriam Skagert 
 
 
 
 
Responsibility for the course and our mentor: Marita Rosell; marita.rosell@vxu.se 
 
Examinator: Gill Croona; gill.croona@vxu.se 
  
 
   
 



 

II  

      Bilaga II 

To participants in our study ”Restorative Justice – with focus at 
forgiveness, rehabilitation and reconciliation” 

 
We are two students from School of Education, at Växjö University, Sweden, profiling in 
“Bachelor of Social Science, Specialised in Care and Treatment of Juveniles and Substance 
Abuse”. We are now about to write our exam essay in which we will discuss matters 
concerning Restorative Justice.  
This is why we turn to you, as you participate in a programme that is working with the 
principals of Restorative Justice. We would like to take part of your experiences of the 
programme and to do this we would like to make an interview with you. The material will be 
built on what you as an informant will share with us. Our collected data will be handled with 
confidentiality and you as an informant have the right to choose not to participate, and also to 
break at any time. 
The essay will be published at the homepage of Växjö University and the page for Minor 
Field Study Programme (SIDA). It will also be part of a seminar where other essay authors 
and examinators will check it. 
 
In all social science there are ethical guidelines. The ones we are using are those who are 
presented by the Swedish Council of Science. To do everything we can to make your 
participating as ethical right as we can, we will tell you these guidelines and explain them. 
 
Demand of Information – means that you as a participant will be fully in agreement with the 
aim of the purpose of our study. It also means that you know who we are, what education we 
attend and where you can be in touch with us. You should also know that your participating is 
totally of free will and that you can break at any time. 
 
Demand of Consent – means that your participation is built on your consent. Is there 
something you don’t like we will discuss it to find new alternatives.  
 
Demand of Confidentiality – means that no one, except us, will understand that it is you who 
has participated in our study to tell us about your experiences. 
 
Demand of Use – means that you shall be fully in agreement of what the aim of our study is, 
and what it will be used for. You have the right to take part of the result before it is published. 
You will get a copy of the essay if you wish. 
 
We hope that you, with this information, feel relaxed and motivated to take part of our study. 
For us it is of great importance that you are willing to share your experiences with us – as 
those are what we are interested in. 
 
 
    ------------------------------------- 
 
 
    ------------------------------------- 
 
    Cape Town 15/1/09  
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Interview guide 
 
 
 

1. How did you get to know about Realistic before you came here? 
 
2. What was it that made you applied to Realistic? 

 
3. Which were you’re expectations when you came to Realistic? 

 
4. Did your expectation match what you met at Realistic? 

 
5. What in the program has made the largest impact on you? 

 
6. What is it, in your opinion, that makes Realistic so god/bad? 

 
7. Is it something that you wish were different here? 

 
8. What would you say is the greatest change in you? 

 
9. The groups at Realists is mixed with both males and females – what do you think 

about that? 
 

10. Do you think it would have made any difference if the programme wasn’t voluntary? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


