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Abstract 

The purpose of this study was to examine young offenders’ attitudes towards crime, and to the 

penalty they have been sentenced to as juveniles. More specifically its aim was to examine an 

intervention program called Galaxen, specifically used to deal with juveniles in Växjö. This 

intervention program consists mainly of conversations with social workers from social servic-

es, aiming towards better self-awareness and the ability to understand the consequences of 

one’s actions. In two focus groups, ten social workers involved in Galaxen were asked to dis-

cuss these matters. Three individual interviews with young offenders previously attending 

Galaxen were also conducted. The analysis was based on a social learning perspective, identi-

fying anti- and pro-criminal attitudes. It was concluded that young offenders’ attitudes to-

wards crime may be the result of previous and present exposure to anti- or pro-criminal atti-

tudes, and that modeling and social control conducted by grown-ups, especially parents, is 

quite important when it comes to young people’s behavioral development. It was also con-

cluded that one’s self-efficacy may be altered, by learning to think through new perspectives.    
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1 Inledning 

1.1 Problemformulering 

1.1.1 Barn och unga som misstänks för brott 

Hur barn och unga som begår brott skall hanteras, kan sägas vara en samhällelig debatt ur en 

aldrig sinande brunn av ideologiska åsikter och vetenskapligt framtagen kunskap. Diskussio-

nen om vilka insatser som är mest verksamma för att få barn och unga att utvecklas till goda 

samhällsmedborgare tycks aldrig ta slut, och åsikter om huruvida unga brottslingar behöver 

hårdare straff för att bättre förstå hur man bör bete sig i samhället, eller behandlande insatser 

för att överhuvudtaget klara av detsamma, kan höras om vartannat. 2008 kom Barnbrottsut-

redningen med ett betänkande (SOU 2008:111) gällande barn under 15 år som misstänks för 

brott, innehållande förslag till skärpt hantering av unga brottslingar. Utredningen ger uttryck 

för en allvarligare syn från samhällets sida gällande denna brottslighet, samtidigt som omsor-

gen för barnet fortfarande skall vara i fokus. En tidigare reaktion med tydligare lagstiftning 

för hur t.ex. polis och socialtjänst skall arbeta med dessa barn, skall enligt utredningen borga 

för att färre barn och unga fortsätter begå brott senare i livet (ibid., s. 11ff).    

1.1.2 Påföljdssystemet för unga lagöverträdare 

Unga personer fyllda 15 år men inte fyllda 21 år som begått brott, har en speciell plats i det 

svenska påföljdssystemet. Med största sannolikhet dömer domstolen dessa till att avtjäna sin 

påföljd genom socialtjänstens försorg, vars roll i påföljdssystemet kan sägas vara av brottsfö-

rebyggande art. De insatser dessa påföljder medger är ämnade att motverka de dömda ung-

domarnas fortsatta kriminalitet, och lagstiftarens ambitioner är att så långt möjligt hålla unga 

lagöverträdare utanför kriminalvården och frihetsberövande påföljder (Prop. 2005/06:165, s. 

42ff). I 1999 års reform av påföljdssystemet för bl.a. unga lagöverträdare (Prop. 1997/98:96), 

infördes möjligheten att döma ungdomar till sluten ungdomsvård, istället för fängelse. Lag-

stiftaren reflekterar över att stödja och hjälpa den unge, samtidigt som samhällets reaktioner 

genom de straffrättsliga reglerna anses vara nödvändiga; något lagstiftaren betecknar som 

”samhällets dubbla uppgifter” (ibid., s. 139). I 2007 års reform fortsätter lagstiftaren diskutera 

reaktioner mot unga lagöverträdare i termer av vård och behandling, med en helhetssyn på 

den unges totala situation som utgångspunkt: 

För att motverka återfall i brott anses det dock inte vara tillräckligt att fokusera på de brotts-

liga gärningarna som sådana, utan hela gärningsmannens situation måste beaktas. Denna 

tanke bör vara särskilt framträdande när det gäller behandlingen av unga lagöverträdare. En 

utgångspunkt är att rätt vård och behandling är bättre ägnade att motverka att den unge fort-
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sätter att begå brott än samhällsreaktioner som har straffvärdet som enda grund (Prop. 

2006/06:165, s. 43). 

Socialtjänsten har tidigare ansvarat för den påföljd som benämndes överlämnande till vård 

inom socialtjänsten. I 2007 års reform har denna benämning tagits bort och ersatts med de två 

påföljderna ungdomsvård och ungdomstjänst. Lagstiftaren har på detta vis försökt ge tydligare 

direktiv än tidigare över hur påföljder för unga lagöverträdare skall verkställas, även om 

kommunerna fortfarande ansvarar för själva utformandet av påföljderna. Innehållsmässigt är 

det således upp till respektive kommun att besluta vad dessa påföljder skall innehålla. Ofta 

handlar ungdomsvård om mer eller mindre strukturerade samtal med socialarbetare, ev. i 

kombination med studiebesök hos t.ex. polisen (Brå 2008:1, s. 13ff). Även inom ramen för 

ungdomstjänst ingår en del samtal, men huvuddelen av påföljden skall innehålla oavlönat ar-

bete (Prop. 2005/06:165, s. 64f).  

 

Både ungdomsvård och ungdomstjänst är påföljder den unge måste godkänna och säga sig 

vara villig att genomföra, för att domstolen skall kunna döma till dessa. Om ungdomen inte 

gör detta är domstolen tvungen att döma till annan påföljd, vilket i de flesta fall torde utgöras 

av böter. Om ungdomen missköter sina åtaganden under avtjänandet av påföljden är social-

tjänsten skyldig att rapportera detta till åklagaren, som då kan välja att besluta om annan på-

följd (Thunved, Clevesköld & Thunved, 2007, s. 178ff). Det kan således diskuteras hur frivil-

lig ungdomens medverkan kan anses vara i dessa påföljder. Det kan också diskuteras vad det-

ta har för betydelse för påföljdens utfall. Enligt Barth och Näsholm (2006, s. 32) går det inte 

att behandla i motstånd; förändring är inte möjlig förrän klienten är redo. Denna aspekt tas 

möjligen upp i socialtjänstens yttrande
1
 till domstolen, men så länge ungdomen säger sig vara 

villig att genomgå ungdomsvård eller ungdomstjänst måste denna vilja tas i beaktande (Thun-

ved, Clevesköld & Thunved, 2007, s. 105f). Michael Tärnfalk (2007) menar att dessa yttran-

den har mycket stor betydelse för domstolens val av påföljd. Tärnfalk har dock funnit att det i 

många fall är oklart om den unge och dennes familj har lämnat samtycke till föreslagen insats, 

och om de föreslagna insatserna är frivilliga eller inte (ibid., s. 250).  

1.1.3 Påverkansprogram som påföljd 

De samtal socialtjänsten har med dömda ungdomar, kan många gånger sägas ske inom ramen 

för olika typer av påverkansprogram. Kritik mot själva utformningen av påverkansprogram i 

svenska kommuner har dock framförts. Exempelvis visar Brottsförebyggande rådet (Brå) i en 

                                                           
1 Ett utlåtande till domstolen inför rättegång, om den unge och dennes förutsättningar. 
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kartläggning över kommunernas påverkansprogram, att hänsyn inte tas till ungdomarnas skif-

tande problemtyngd, vilket leder till att deras enskilda behov inte blir tillräckligt tillgodosedda 

(Brå 2008:1, s. 32). Programmen kritiseras också för att inte i tillräcklig grad bygga på veten-

skaplig kunskap: 

Programverksamheternas utveckling när det gäller omfattning och innehåll har sannolikt 

huvudsakligen påverkats av rättsväsendets krav på hur en påföljd ska utformas och av de 

lokala förutsättningarna. De studerade programmen tycks i väldigt liten grad bygga på be-

fintlig kunskap om vilka insatser som mest effektivt reducerar återfall i brott (Brå 2008:1, s. 

19).   

Donald A. Andrews och James Bonta (2003, s. 260ff) menar att behandlingsnivå skall mat-

chas med risknivå, och att behandlingen måste anpassas till den unges specifika behov och 

inlärningssätt. Enligt flertalet sammanställningar av metaundersökningar (se t.ex. Socialsty-

relsen, 2008; McGuire, 2002; Andreassen, 2003) anges att programverksamhet som innehåller 

någon typ av kognitiv beteendeterapi samt medverkan av den unges familj, har störst effekt 

när det gäller att minska återfall i brott. Påverkansprogram innehållande disciplinerande ele-

ment, t.ex. så kallade Boot Camps, har dock inte visat sig ha någon effekt alls; det finns till 

och med siffror som visar på ökad återfallsfrekvens, vilket kan sägas vara anmärkningsvärt 

(se t.ex. Greenwood, 2008; Socialstyrelsen, 2008).  

1.1.4 Påverkansprogrammet Galaxen 

Föreliggande studie kommer att fokusera på unga lagöverträdare dömda till ungdomsvård i 

Växjö kommun, som i socialtjänstens öppenvård behandlar 30-40 unga lagöverträdare mellan 

15 och 20 år om året, varv drygt hälften i form av ungdomsvård (Växjö kommun, 2007a). För 

ungdomar dömda till ungdomsvård i Växjö kommun finns påverkansprogrammet Galaxen, 

som innehåller ett antal samtal med behandlare från socialtjänsten, samt för ungdomen rele-

vanta studiebesök. En viktig del av programmet som framhålls i Galaxens informationsmate-

rial (Växjö kommun, u.å.) är medverkan av den unges föräldrar. Samtalens innehåll anpassas 

till viss del till den unge och dennes behov, och grundtanken är att samtalen skall leda till 

bättre självkännedom och förmåga till konsekvenstänkande.  

 

Det material studien utgår ifrån, härstammar från två fokusgruppdiskussioner med behandlan-

de socialsekreterare som arbetar med Galaxen, samt tre enskilda intervjuer med ungdomar 

som har genomfört Galaxen.  
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1.2 Syfte och frågeställningar 

1.2.2 Syfte 

Syftet med föreliggande studie är att förstå unga lagöverträdares inställning till sin brottslighet 

och den påföljd de har genomfört. 

1.2.3. Frågeställningar 

För att uppfylla syftet, skall följande frågor besvaras: 

1. Hur beskriver behandlande socialsekreterare sitt arbete med unga lagöverträdare? 

2. Hur beskriver unga lagöverträdare sin inställning till att ha blivit dömda för brott? 

3. Hur beskriver unga lagöverträdare sin inställning till det faktiska innehållet i påfölj-

den? 
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2 Metod  

2.1 Metodintroduktion 

2.1.1 Disposition 

Delstudie ett, består av fokusgruppintervjuer med behandlande socialsekreterare som verkstäl-

ler påföljderna ungdomsvård och ungdomstjänst i Växjö kommun. Delstudie två, består av 

enskilda intervjuer med tre ungdomar dömda till ungdomsvård, som har genomfört påver-

kansprogrammet Galaxen hos dessa behandlare. Metodval, urval och tillvägagångssätt redovi-

sas nedan i detta kapitel. Materialet från de båda delstudierna kommer sedan att redovisas och 

analyseras gemensamt i ett separat kapitel (kapitel 6). Innan dess, kommer jag dock att redo-

göra för gällande lagstiftning m.m. (kapitel 3) och tidigare forskning (kapitel 4), samt mina 

teoretiska utgångspunkter (kapitel 5). Studien avslutas sedan med en sammanfattande diskus-

sion (kapitel 7). 

2.1.2 Studiens grunder 

Föreliggande studie är ämnad att förstå unga lagöverträdares inställning till son brottslighet 

och den påföljd de har blivit tilldömda och genomfört inom socialtjänstens öppenvård. För att 

lyckas med det krävs ett tolkande arbetssätt ur den hermeneutiska traditionen, vars tyngdpunkt 

ligger i att förstå intervjupersonens egen förståelse av verkligheten, men också att tolka denna 

genom forskarens egen förförståelse (Grønmo, 2004, s. 169). Av ovanstående skäl har kvalita-

tiva intervjuer valts som datainsamlingsmetod, då sådana kan säga oss något om den mening 

människor ger till olika fenomen och ge insikt i deras livsvärldar (Esaiasson et al., 2004, s. 

285; Kvale, 1997, s. 34). Min undersökning består av två delstudier, vilka båda – på olika sätt 

– har utförts med hjälp av kvalitativa intervjuer. Hur dessa har gått till, kommer i detta kapitel 

att redovisas under respektive delstudie. 

2.2 Delstudie 1: behandlarna 

2.2.1 Urval och avgränsning 

I socialförvaltningens uppdrag ingår att verkställa ungdomspåföljderna ungdomsvård och 

ungdomstjänst, vilket i Växjö kommun är en uppgift för Ungdomsgruppen, som är en behand-

lingsgrupp under avdelningen för barn och familj (BF), förvaltningen för arbete och välfärd 

(FAV). Anledningen att välja Växjö kommun är både beroende av geografisk närhet och 

lättillgänglighet, då jag tidigare har verkat som praktikant under min socionomutbildning vid 
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just Ungdomsgruppen. Intervjuerna skedde i två fokusgrupper med 5 behandlare i varje 

grupp. Inbjudan till fokusgrupperna gick till hela Ungdomsgruppen, som själva delade in sig i 

de två grupperna. Könsfördelningen blev jämn, med tre kvinnor och två män i grupp 1, och 

två kvinnor och tre män i grupp 2. Detta speglar Ungdomsgruppens könsfördelning som är i 

princip 50/50; att jämföra med hela Växjö kommun, vars anställda utgörs av ca. 80 % kvinnor 

(Växjö kommun, 2007b, s. 24). Grupperna utgjordes av större delen av Ungdomsgruppens 

behandlare, vilket naturligtvis är till fördel för resultatet, som på så sätt blir mer tillförlitligt. 

2.2.2 Metodval och genomförande 

Den metod jag använder mig av i denna delstudie är kvalitativa fokusgruppdiskussioner (Esa-

iasson et al., 2004, s. 361-370). Jag har iscensatt två fokusgruppdiskussioner med behandlare 

på Ungdomsgruppen kring det övergripande temat ”Unga personer som befinner sig i riskzo-

nen för att utveckla – eller redan har utvecklat – ett normbrytande beteende”, med mig som 

samtalsledare. Dessa fokusgrupper iscensatte jag med två syften. Dels samlade jag material 

till en rättssociologisk utvärdering av Växjö kommuns verkställande av ungdomsvård och 

ungdomstjänst (Wendén, 2009); dels samlade jag material till denna studie. Till min hjälp 

använde jag mig av en intervjuguide (bilaga1), innehållande några underliggande teman jag 

tyckte var viktiga att beröra under diskussionen. Min avsikt var dock att inte styra grupperna 

allt för mycket, utan istället låta diskussionen flöda relativt fritt med endast ett fåtal frågor 

från min sida. Jag uppmuntrade gruppmedlemmarna att också ställa frågor till varandra och 

känna sig fria i diskussionen, vilket visade sig vara ett bra sätt att gå tillväga. Min intervjugui-

de visade sig vara näst intill överflödig, då grupperna självmant tog upp många av de saker 

jag hade tänkt att vi skulle diskutera – och också en hel del annat – och min insats blev mer 

bekräftande än styrande. Vi vistades i ett av Ungdomsgruppens samtalsrum, och då grupp-

medlemmarna känner både mig och varandra ganska väl, kom diskussionerna igång omedel-

bart. Grupperna blev informerade om diskussionens syfte, att det var frivilligt för dem att del-

taga, samt att jag inte skulle nämna enskilda behandlares namn, då det inte är relevant i denna 

studie. Med tanke på den sekretess och de – många gånger – känsliga ärenden behandlarna 

arbetar med, bad jag dem också att tänka sig för i diskussionen, och inte berätta om saker jag 

sedan inte skulle kunna redovisa i min studie. 

 

En stor fördel med att använda fokusgrupper istället för enskilda intervjuer är att jag fick 

mycket material att arbeta med, trots att den sammanlagda intervjutiden blev något kortare än 

om jag hade intervjuat samtliga 10 deltagare enskilt. Jag slapp också bearbeta upprepade re-
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sonemang, som troligen skulle ha dykt upp hos flera intervjupersoner. Istället fick deltagarna 

möjlighet att lyssna till varandra och hänga på – eller protestera mot – någon annans resone-

mang, vilket gav mitt material en djupare dimension. Information från fokusgrupper, visar 

enligt Esaiasson et al. (2007, s. 362) hur deltagarna tillsammans tänker kring ett visst feno-

men, och att det är dessa tankestrukturer som utgör undersökningens analysenheter. Mina två 

fokusgrupper visade stor samstämmighet, både inom och mellan grupperna, om de ämnen 

som diskuterades, vilket naturligtvis gjorde analysen enklare. Att deltagarnas åsikter inte skil-

de sig så mycket från varandra, kan också sägas vara en nackdel, eftersom diskussionerna inte 

alltid blev så nyanserade. För denna studies syfte var det dock en fördel med gruppernas sam-

stämmighet, då det är deltagarnas gemensamma beskrivning av verksamheten och sitt arbete 

som är av intresse.  

2.2.3 Empiribearbetning 

Gruppdiskussionerna spelades in på mp3-spelare, efter att ha fått godkännande för detta av 

gruppmedlemmarna. De inspelade gruppdiskussionerna skrevs sedan ut på papper, vilket är 

ett tidsödande arbete. Det gav mig dock möjlighet att på ett mer överskådligt sätt kunna bear-

beta min empiri. Min bearbetning av de inspelade gruppdiskussionerna, följer i stort sett det 

tillvägagångssätt som anges av Blom och Morén (2007, s. 72ff), vilket innebär ett ”översätt-

ningsarbete” från talspråk till skriftspråk. Först transkriberas intervjuerna ordagrant, för att 

sedan bearbetas inför redovisningen. Upprepningar, hummanden och irrelevanta ord och me-

ningar tas bort, och det som sägs omvandlas till ett grammatiskt riktigt skriftspråk; detta för 

att göra det mer läsvänligt och lättare för läsaren att förstå. Jag har dock strävat efter att återge 

intervjucitaten så nära inspelningens original som möjligt. I detta ”översättningsarbete” ingår 

således att tolka vad personen egentligen vill ha sagt, vilket enligt Blom och Morén underlät-

tas då intervjuaren har kännedom om intervjupersonens uttryckssätt. Min roll som intervjuare 

i denna studie, underlättas av att jag har kännedom om både den verksamhet Ungdomsgrup-

pen bedriver, och av att jag är bekant med de personer som ingår i fokusgrupperna. Att vi 

känner varandra kan göra diskussionen mer avslappnad, och då närmare presentation av verk-

samheten inte krävs, kan diskussionen snabbt komma in på ett djupare plan. Som en av inter-

vjupersonerna sa, med glimten i ögat: ”Du vet ju hur det är här, så dig kan vi inte föra bakom 

ljuset”. Detta kan dock också vara till en nackdel, då intervjupersonerna kan ta för givet att 

jag förstår vad de pratar om, och låter bli att utveckla vad de menar. Det kan också leda till att 

jag tar med några av mina egna erfarenheter av verksamheten i min analys, som egentligen 

inte har kommit fram genom fokusgruppdiskussionerna.  
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2.3 Delstudie 2: ungdomarna 

2.3.1 Urval och avgränsning 

Den urvalsprocess som har företagits i denna del av studien, har i första ledet identifierat en 

stor population som utgörs av unga lagöverträdare mellan 15 och 20 år som har blivit dömda 

till ungdomsvård inom socialtjänstens öppenvård. Denna population avgränsades sedan av 

praktiska skäl till att gälla Växjö kommun; dels pga. geografisk närhet, men också pga. att jag 

redan är bekant med deras öppenvårdsprogram för unga lagöverträdare (se ovan). Påföljden 

införlivades i lagstiftningen i den form den har idag första januari 2007, varvid det inte är av 

intresse att gå längre tillbaka i tiden än så för att hitta intervjupersoner. Min sökning avgrän-

sades vidare till att gälla ungdomar dömda till Galaxen under 2008. Att påföljdsinsatsen är 

avslutad, torde av flera skäl öka tillförlitligheten i mitt resultat; t.ex. att de har hunnit smälta 

sina erfarenheter och på ett bättre sätt kan reflektera över vad påföljden har haft för betydelse 

för dem. Då minnet till viss del kan sägas vara en färskvara (se t.ex. Passer & Smith, 2007, s. 

232-270), ville jag inte heller att det skulle ha gått för lång tid efter att påföljden var avslutad. 

Ytterligare en tanke med tidsavgränsningen, var också att påföljdens nuvarande utformning 

torde ha fått en fastare förankring hos verkställaren, ett år efter lagens införlivande. 

   

För att komma i kontakt med ungdomar som har genomfört Galaxen, gjordes en sökning efter 

domar gällande ungdomsvård enligt ungdomskontraktet inom Växjö kommun i tingsrättens 

dombok för 2008. Detta krävde en manuell sökning eftersom tingsrätten inte har någon auto-

matiserad sökfunktion, vilket resulterade i ett tjugotal domar. Domar gällande ungdomar jag 

hade kontakt med under min praktik hos Ungdomsgruppen sorterades bort, eftersom jag inte 

ville att vår tidigare relation – då jag de facto är en del av deras upplevelse av Galaxen – skul-

le äventyra ungdomarnas vilja att sanningsenligt berätta vad de tyckte om sin påföljd. 

2.3.2 Metodval och genomförande 

En intervjuförfrågan (bilaga 2) skickades per post till de ungdomar jag lyckades hitta aktuella 

adressuppgifter till, där jag förklarade att jag skulle ringa upp dem vid ett senare tillfälle för 

att diskutera en eventuell intervju. Detta resulterade slutligen i tre mycket bra intervjuer. In-

tervjuerna utfördes enskilt, och hade mer formen av ett samtal än en regelrätt utfrågning. 

Samtalsintervjuer ger enligt Esaiasson et al. (2007. s. 283) större utrymme för samspel och 

interaktion mellan forskare och intervjuperson, än mer strukturerade frågeundersökningar. Till 

min hjälp hade jag en intervjuguide (bilaga 3) med förslag på frågor inom olika teman. Frå-
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gorna ställdes varken ordagrant eller i en viss ordning; varje intervju anpassades till den ung-

dom jag samtalade med. Två intervjuer gjordes på allmän plats, och en intervju gjordes av 

praktiska skäl hemma hos intervjupersonen och dennes familj.  

 

Den ursprungliga tanken var att intervjuerna skulle spelas in och transkriberas, men en kom-

bination av ungdomarnas motvillighet till att bli inspelade och mitt eget konstaterade att det 

blev bättre intervjuer med papper och penna istället för mp3-spelare, ledde till beslutet att 

enbart anteckna vid intervjuerna. I direkt anslutning till intervjuerna, satt jag i lugn och ro och 

gick igenom intervjun i mina tankar och skrev ned de funderingar och bestående intryck som 

infann sig. Kvale (1997, s. 148) menar att det finns uppenbara begränsningar med att som 

intervjuare endast lita på sitt minne. Detaljer kan glömmas bort och förvrängas, men det akti-

va lyssnandet kan också fungera som ett selektivt filter, som ”bevarar just de innebörder som 

är väsentliga för undersökningens ämne och syfte” (ibid.). Eftersom jag vid tiden för intervju-

erna med ungdomarna redan hade min teoretiska utgångspunkt klar för mig, har det troligen 

också fungerat som ett filter när jag har gjort mina anteckningar. Saker vi pratade om som inte 

verkade relevant, lät jag av naturliga orsaker bli att anteckna, vilket innebär att jag inte heller 

har kunnat analysera och tolka dessa saker. Mina anteckningar innehåller dock också informa-

tion som inte skulle ha bevarats vid enbart en inspelning, som t.ex. intervjupersonens ansikts-

uttryck och rörelseschema. Jag uppfattade också att ungdomarna slappnade av när de förstod 

att jag inte tänkte vara påstridig när det gällde inspelningen, vilket kan tyda på att de hyste en 

viss oro för att bli inspelade – av anledningar de bara själva kan svara för. Troligen blev dock 

intervjuerna så pass avslappnade och informella som de slutligen blev, mycket tack vare att de 

kunde prata fritt utan att behöva oroa sig för att bli inspelade.  

2.3.3 Empiribearbetning 

De citat jag anger nedan från ungdomsintervjuerna, kommer således från delvis bearbetade 

anteckningar. Under intervjun ansträngde jag mig för att skriva ned vad ungdomarna berätta-

de, med de ord de själva använde. I de flesta fall är det alltså direkta citat som redovisas. I 

andra fall bygger citaten på en längre del av samtalet, där jag redovisar de väsentliga åsikter 

ungdomarna uttryckte, med de ord ungdomarna själva använde sig av. Intervjuerna återges 

naturligtvis så nära sanningen jag kan komma, med de anteckningar jag förde under våra sam-

tal. Intervjupersonerna gavs möjlighet att läsa igenom de utskrivna intervjuerna efteråt, för att 

göra eventuella förtydliganden. En ungdom tackade nej till att läsa, med orden ”det blir nog 

bra”. Övriga två har inte kommenterat texterna jag skickade till dem, varvid den respondent-
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validering (Bryman, 2002, s. 259; Grønmo, 2004, s. 254) jag hade önskat inte har kunnat utfö-

ras. Nu har jag istället fått lita på att mina antecknar och mitt minne har varit rätt och riktigt, 

och att jag har tolkat det ungdomarna har berättat för mig på det sätt de själva har menat.  

2.4 De två studierna förs samman 

2.4.1 Att tolka ett material 

Läsningen av materialet från de båda delstudierna, skedde först enligt vad Blom och Morén 

(2007, s. 74f) kallar hermeneutisk-induktiv läsning, då materialet läses igenom utan någon 

egentlig styrning, för att se helheten och hitta signifikanta enskildheter; och sedan enligt teo-

retisk-abduktiv läsning, då de teoretiska referensramarna ligger som ett filter för ögonen, för 

att kunna se materialet ur ett visst teoretiskt perspektiv. Vid den första genomläsningen av 

materialet från fokusgrupperna, identifierades sammanlagt 29 olika teman som behandlades 

under diskussionerna. Då detta material är väldigt omfattande, har jag för denna studie gjort 

ett urval av teman som är relevanta för studiens syfte. Ungdomsintervjuerna lästes delvis på 

ett annat sätt, eftersom mina anteckningar från dessa intervjuer skilde sig åt – både i omfång 

och art – från utskrifterna av fokusgruppdiskussionerna. Vid tiden för ungdomsintervjuerna 

hade jag redan i tankarna att mitt teoretiska filter skulle handla om social inlärning (se kapitel 

5), vilket naturligtvis delvis styrde åt vilket håll samtalen drev. När jag läste igenom mina 

anteckningar från ungdomsintervjuerna, var det således relativt enkelt att hitta ett antal teman 

relevanta för min analys.  

2.4.2 Att redovisa ett material 

Min resultatredovisning i kapitel 6, börjar med en beskrivning av både den verksamhet där 

Galaxen äger rum, och de ungdomar jag har intervjuat. Därefter redovisar jag och analyserar 

mina resultat i olika teman. Att redovisa och analysera ett så pass omfattande material som 

min undersökning trots allt har utmynnat i, är naturligtvis inte helt friktionsfritt. Till att börja 

med vill jag vara noga med att göra intervjupersonerna rättvisa; framförallt när det gäller ung-

domarna som kan sägas befinna sig i en annorlunda situation jämfört med behandlarna, som 

medverkar i denna studie som representanter för en offentlig myndighet. Det är s.a.s. mindre 

skada skedd om en behandlare blir igenkänd genom sina ord, än om en ungdom blir det; be-

handlaren berättar om sitt arbete, medan ungdomen berättar om en troligen ganska jobbig del 

av sitt unga liv, som kanske inte är allmänt känt bland dennes släkt och vänner. Det är således 

något av en balansgång mellan att redovisa för mycket av vad ungdomarna har berättat för 
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mig, med tanke på den konfidentialitet jag har lovat dem, och för lite, med tanke på studiens 

tillförlitlighet (Bryman, 2002, s. 257f).    

2.4.3 Etiska överväganden och efterhandsfunderingar 

Vetenskapsrådets etiska riktlinjer (1990) har varit en ständig följeslagare i mitt arbete med 

denna undersökning, vilket torde framgå på andra ställen i detta kapitel. Intervjupersonerna 

informerades om studiens syfte, och att deras medverkan är helt frivillig och kan avbrytas när 

som helst. Både behandlare och ungdomar lovades konfidentialitet, vilket innebär att ingen 

ska få veta vilka personer jag har intervjuat. Ungdomarna har således getts fiktiva namn, och 

specifika händelser kommer inte att återges i detalj. Enskilda behandlare skall heller inte kun-

na särskiljas, av anledningar jag har redogjort för på annan plats i kapitlet. 

 

När det gäller mötena med de tre ungdomarna, fick de själva välja var och när vi skulle ses. 

Alla tre verkar ha varit ganska öppna gentemot både vänner och familj om sin påföljd, och jag 

fick inte intrycket av att någon av dem verkade rädda för att synas i mitt sällskap. Varför de 

faktiskt lät sig intervjuas, är en fråga jag i efterhand ångrar att jag inte ställde. Det hade varit 

intressant att veta vilka tankar de hade inför vårt möte, och varför de valde att ställa upp. Att 

frågan aldrig blev ställd, hänger troligen ihop med min egen oerfarenhet som intervjuare och 

att situationen på sätt och vis var ganska ny, även för mig. Vid en av intervjuerna, fick jag 

också möjlighet att träffa delar av familjen och byta några ord med mamman. Det hade varit 

intressant att föra in även ett föräldraperspektiv i undersökningen, vilket torde kunna bidra till 

både min och läsarens förståelse för deras ungdomars agerande; att kunna se det hela ur ett 

annat perspektiv. Detta kunde dock inte låta sig göras inom ramen för denna studie, men skul-

le kunna utgöra ett uppslag för en senare undersökning.  
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3 Bakgrund 

3.1. Ungdomsbrottslighet i lagstiftningen 

3.1.1 Kort historik  

Samhället har genom tiderna agerat på olika sätt mot kriminellt beteende i allmänhet och ung-

domsbrottslighet i synnerhet. Brottsdömda ungdomar har dock inte alltid behandlats olika från 

brottsdömda vuxna. Fram till början av 1800-talet var det inte ovanligt att barn och vuxna 

placerades i samma fängelser (Nordlöf, 2005, s. 161f). I tukthus, korrektionsanstalter, ung-

domsfängelser och ungdomsvårdsskolor har ungdomar på olika sätt genom tiderna tagits om-

hand för kriminalitet, avvikande beteende eller andra omständigheter som krävde samhällets 

åtgärder (ibid., s. 22-25, 36, 191). 1934 års Lag om samhällets barnavård och ungdomsskydd, 

stadgade omhändertagande för skyddsuppfostran för barn och ungdomar upp till 21 år. Förut-

sättningar för ett ingripande var att den unge ”förde ett oordentligt, lättjefullt liv eller hade ett 

lastbart levnadssätt för vilket särskilda åtgärder från samhällets sida krävdes för dennes tillrät-

taförande” (ibid., s. 33). Från och med 1960 års Lag om samhällets vård av barn och ungdom 

(BvL) menar Nordlöf (2005, s. 37ff) att behandlingstanken ersätter den tidigare uppfostrings-

tanken inom barnavården. Grundläggande för ett ingripande var att ett behov av vård förelåg 

hos den unge.  

3.1.2 Nuvarande lagstiftning  

Efter flertalet lagreformer återfinns behandlingstanken fortfarande i de åtgärder samhället kan 

ta till gällande ungdomar som begår brott. Ungdomar under 21 år som blir dömda för brott 

skall enligt Brottsbalken (SFS 1962:709) (BrB) 29 kap 7 § företrädelsevis dömas mildare än 

vuxna, s.k. ”ungdomsrabatt”. Detta med hänsyn till unga personers omognad jämfört med 

vuxna, och att de befinner sig i en utvecklingsfas (Thunved, Clevesköld & Thunved, 2007, s. 

151ff). För att vara straffmyndig i Sverige skall enligt BrB 1 kap 6 § den unge ha fyllt 15 år. 

Detta har lett till att det finns särskilda påföljder för personer fyllda 15 år men inte 21 år. Lag-

överträdare under 21 år delas in i tre kategorier: under 15 år (kan inte dömas, utan skickas 

direkt till socialtjänsten), 15-17 år (de vanligaste åldrarna för ungdomar dömda till ungdoms-

vård och ungdomstjänst) samt 18-20 år (blir i vissa fall dömda till ungdomspåföljder, men 

dömes vanligtvis strängare) (ibid.). Fängelsestraff för personer under 21 år skall enligt BrB 32 

kap 5 § undvikas så långt det är möjligt och ersättas med sluten ungdomsvård.  
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Det som tidigare hette överlämnande för vård inom socialtjänsten har efter en lagändring som 

trädde i kraft första januari 2007 bytt namn till ungdomsvård, med en ny avgränsning som 

innebär att ungdomen skall ha ett särskilt behov av vård eller annan åtgärd som syftar till att 

motverka en ogynnsam utveckling. Vårdbehovet bedöms av socialtjänsten och kommuniceras 

till domstolen via ett yttrande enligt Lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga 

lagöverträdare (LUL) 11 § (Thunved, Clevesköld & Thunved, 2007, s. 105f; 130; 162f; 167). 

Innehållsmässigt är det upp till respektive kommun att besluta vad ungdomsvården skall inne-

hålla, men ofta handlar ungdomsvård om mer eller mindre strukturerade samtal med socialar-

betare, ev. i kombination med studiebesök hos t.ex. polisen (Brå 2008:1, s. 13ff). Ungdoms-

vård kan ske enligt Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) (SoL), dvs. under frivilliga former inom 

ramen för påföljden, och kan då ske enligt ett ”ungdomskontrakt” som ingås mellan den unge, 

dennes vårdnadshavare och socialtjänsten; antingen i skriftlig form eller muntligt. Tanken 

med kontraktet är att det skall ge ökad tydlighet över vad ungdomsvården skall innehålla, och 

det har också en pedagogisk effekt. Ungdomsvård kan också ske enligt Lag (1990:52) med 

särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), och följer då den vårdplan socialtjänsten 

utformar (Thunved, Clevesköld & Thunved, 2007, s. 105f; 155f; 166).  

 

Utöver detta har ungdomstjänst blivit en fristående påföljd som också administreras av social-

tjänsten. Inom ramen för ungdomstjänst ingår enligt BrB 32 kap 2 § ”annan särskilt anordnad 

verksamhet”, vilket i de flesta fall torde utgöras av samtal och/eller studiebesök, men huvud-

delen av påföljden skall innehålla oavlönat arbete (Prop. 2005/06:165, s. 64f). Ungdomstjänst 

kan utdömas med lägst 20 och högst 150 timmar, och skall tillämpas när ett särskilt vårdbe-

hov enligt ovan inte föreligger. De arbetsuppgifter ungdomen skall utföra skall vara menings-

fulla och inte uppfattas som ett straff; istället skall arbetet och kontakten med en arbetsplats 

tjäna som gränssättande och vägledande. Det är viktigt att sambandet mellan brott och påföljd 

tydligt framgår (Thunved, Clevesköld & Thunved, 2007, s 152; 169-176). Det är också möj-

ligt att förena ungdomsvård med ungdomstjänst, eller i vissa fall böter, i en kombinerad på-

följd (Prop. 2005/06:165, s. 82). 

 

För både ungdomsvård och ungdomstjänst har socialtjänsten rapporteringsskyldighet gent-

emot åklagaren, om den unge missköter sin påföljd, t.ex. genom att inte komma i tid till arbe-

tet eller utebli från planerade möten med socialtjänsten. Åklagaren kan då utfärda varning 

eller ta upp målet för ny bedömning (Thunved, Clevesköld & Thunved, 2007, s. 178-183). 

Efter att ha blivit dömd till ungdomsvård eller ungdomstjänst finns den unge med i belast-
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ningsregistret i 10 år (ibid., s. 203ff). Både ungdomsvård och ungdomstjänst tillhör kommu-

nens öppenvård inom socialtjänsten, i motsats till sluten ungdomsvård som är en påföljd som 

avtjänas vid speciella institutioner
2
. Unga personer som begår brott kan i vissa fall också dö-

mas som vuxna, vilket t.ex. kan innebära villkorlig dom eller skyddstillsyn via frivården 

(ibid., s. 151).  

3.2 Ungdomsbrottslighet i siffror 

3.2.1 Kriminalstatistik 

År 2007 misstänktes 28 000 ungdomar i åldrarna 15-20 år för brott. Det är en ökning med 9 % 

jämfört med föregående år. Dessa ungdomar utgör 25 % av samtliga personer misstänkta för 

brott, men endast 10 % av befolkningen. 4 300 personer blev dömda till de nya påföljderna 

ungdomsvård och ungdomstjänst, vilket är en ökning med 1 100 personer jämfört med antalet 

dömda till omhändertagande för vård inom socialtjänsten under år 2006. Totalt lagfördes, dvs. 

dömdes, nästan 12 000 ungdomar mellan 15 och 20 år. Antalet lagförda inom åldersspannet 

15-17 år ökade mest jämfört med föregående år, med 10 %. Historiskt sett har ungdomar 15-

17 år återfallit i brott i högre grad än övriga åldersgrupper. Under år 2007 var dock återfallen 

lägst för personer i åldrarna 15-17 år samt över 50 år. Bland lagförda ungdomar 15-17 år åter-

föll 37 % inom tre år från lagföring. (Samtliga siffror kommer från Brå, 2008b.) Typiska ung-

domsbrott utgörs främst av tillgreppsbrott, skadegörelse och våldsbrott (Brå, 2008a, s. 350). 

3.2.2 Egenrapporterad brottslighet  

När ungdomar själva berättar om sin brottlighet visas en något annorlunda bild. I den natio-

nella skolundersökningen som Brottsförebyggande rådet (Brå) ansvarar för, anger t.ex. över 

hälften (58 %) av landets 15-åringar att de någon gång begått stöldbrott, ca en tredjedel upp-

gav att de begått skadegörelse och ca en femtedel att de utfört någon form av våldshandling 

under det senaste året (Brå 2007:30, s. 6; 19). Jämfört med den officiella kriminalstatistiken, 

är dessa siffror betydligt högre. Mörkertalet när det gäller ungdomsbrottslighet – såväl som all 

annan brottslighet – kan således konstateras förefalla stort (Sarnecki, 2003, s. 61). Kronobergs 

län visar en något lägre andel 15-åringar misstänkta för brott än riksgenomsnittet, vilket även 

återspeglas i 15-åringarnas självrapportering. Framför allt är andelen 15-åringar som uppgett 

sig ha begått våldsbrott signifikant lägre (95 %) i Kronobergs län jämfört med riksgenomsnit-

tet. Kronoberg är också ett av de län där det återfinns lägst andel högbelastade ungdomar. 

                                                           
2 För mer information om sluten ungdomsvård hänvisas till Statens institutionsstyrelses hemsida: http://www.stat-

inst.se/zino.aspx?articleID=148 . 

http://www.stat-inst.se/zino.aspx?articleID=148
http://www.stat-inst.se/zino.aspx?articleID=148
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Över lag har ungdomsbrottsligheten minskat sedan mitten av 1990-talet; så även i Kronoberg 

(Brå, 2007:30, s. 16; 19-27).  
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4 Tidigare forskning 

4.1 Ungdomsbrottslighet 

4.1.1 Normbrytande beteende 

Otaliga är de kriminologiska teoretiker som genom tiderna har diskuterat brottslighetens orsa-

ker och hur brottslighet skall undvikas. Biologiska, psykologiska och sociala kausala samband 

har på olika sätt framhållits, vilka i sin tur har legat till grund för olika åtgärder med anledning 

av brott (se t.ex. Sarnecki, 2003; Williams & McShane, 1998). Andelsmässig är ungdomar 

mer brottsaktiva än vuxna (Brå, 2008a, s. 351), men för de flesta ungdomar förlorar det kri-

minella beteendet sin tjusning när de lämnar tonåren. Hanns von Hofer som är professor i 

kriminologi vid Stockholms universitet, hävdar att brottslighet för de flesta ungdomar endast 

utgör en kort episod av deras liv, och att ytterst få ungdomar begår fler än ett fåtal brott under 

sin ungdomstid (von Hofer, 2001, s. 317ff). Det är dessa fåtal ungdomar som troligen kommer 

att fortsätta med sitt kriminella beteende upp i vuxen ålder – kanske resten av sina liv (ibid., s. 

324). Detsamma hävdar T. E. Moffitt, som har utvecklat en teori om livstidspersistent kontra 

ungdomsbegränsat normbrytande beteende (Andershed & Andershed, 2005, s. 177-183). Pa-

wel Chylicki (1992) visar i samma anda att det finns två grupper av kriminella ungdomar – de 

som fortsätter att begå brott, och de som slutar.   

 

Andershed & Andershed (2005) skriver om normbrytande beteende i barndomen, dvs. ”bete-

ende som på olika sätt bryter mot rådande normer och regler i den miljö individen befinner 

sig” (ibid., s. 17). Ungefär hälften av de barn som visar normbrytande beteende fortsätter att 

göra det i ungdomen, och ju tidigare det normbrytande beteendet debuterar, desto större är 

risken för senare normbrytande beteende i ungdomen och i vuxen ålder. Normbrytande bete-

ende i barndomen är den enskilt starkaste faktorn för att förutsäga senare normbrytande bete-

ende, och ju fler riskfaktorer som kan observeras, desto större är risken för fortsatt – och troli-

gen eskalerande – normbrytande beteende (ibid., s. 161-167). Stig-Arne Berglund (1998, s. 

74ff) delar upp faktorer för kriminellt beteende i två grupper. I push-faktorer innefattas pro-

blemtyngda uppväxtförhållanden och tidiga beteendestörningar, medan pull-faktorer innefat-

tar relativt stabil uppväxt och beteendestörningar som debuterar i tonåren. ”Push” betyder att 

barnet ”knuffas” mot kriminellt och avvikande beteende pga. den svaga grundtrygghet barnet 

har fått med sig, medan ”pull” betyder att barnet ”dras” till detsamma pga. spänningssökande 

eller revolt.  
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4.1.2 Risk- och skyddsfaktorer 

Ovanstående ”push” och ”pull”-resonemang, kan sägas motsvaras av vad som också kallas 

riskfaktorer: 

En riskfaktor är någonting – en egenskap, händelse, förhållande eller process – som ökar 

sannolikheten eller risken för ett visst [negativt, min anm.] utfall (Andershed & Andershed, 

2005, s. 55).  

En skyddsfaktor, eller en protektiv faktor, fungerar istället som ”en buffert mot risk eller me-

kanism som förändrar effekterna av att exponeras för risk, och ökar sannolikheten för ett posi-

tivt utfall” (Andershed & Andershed, 2005, s. 192). Protektiva faktorer kan t.ex. utgöras av 

stabilt temperament, positiv attityd och ett optimistiskt tankesätt, gott självförtroende, god 

problemlösningsförmåga och nära relationer med andra (ibid., s. 194). Riskfaktorer kan istäl-

let utgöras av t.ex. impulsivitet, alkohol- och droganvändning, inlärningssvårigheter, utsatthet 

för misshandel och övergrepp, familjesplittring, problematiska kamratrelationer och problem 

med skolan. Även missbruk, kriminalitet och depression hos den unges föräldrar kan vara en 

riskfaktor, liksom ärftliga tendenser till aggressivitet, samt om den unge har en genetisk benä-

genhet för att utveckla egenskaper, som i sin tur kan öka risken för utveckling av normbrytan-

de beteende (ibid., s. 65-116). Chylicki (1992, s. 233) visar att de som fortsätter begå brott 

efter 24 års ålder har haft sämre uppväxtförhållanden, ägnat sig åt missbruk före 16 års ålder 

och varit föremål för samhällsinsatser, i större grad än de som vid 24 års ålder har slutat med 

kriminella handlingar. 

4.1.3 Vändpunkter  

Birgitta Rydén-Lodi (2008, s. 64ff) visar att protektiva faktorer i form av t.ex. stöttande soci-

alt nätverk, sysselsättning, inre motivation och förändrade värderingar, är viktiga förutsätt-

ningar för att kunna ta sig ur en kriminell karriär. Rydén-Lodi beskriver också att flera av un-

dersökningspersonerna anger viktiga vändpunkter som orsaker till att de har lyckats sluta med 

kriminalitet, som t.ex. att träffa en partner, få barn eller få anställning. Även Rydén-Lodi dis-

kuterar möjligheten att upphörandeprocessen i vissa fall kan vara ett resultat av en mognads-

process, eventuellt i samband med familjebildning och medföljande större ansvar. Forskning 

kring sociala band i form av familj, vänner och andra viktiga personer som protektiv faktor 

har också gjorts av bl.a. Spencer De Li (2004), som visar att ungdomar med starkare sociala 

band i mindre grad begår brott.  
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4.1.4 Kriminalitet, personlighet och kriminella tankemönster 

I De Lis (2004) studie undersöks förekomsten av bristande självkontroll i relation till krimina-

litet, dvs. impulskontroll, spänningssökande m.m., och resultatet visar på en stor samstäm-

mighet mellan kriminalitet och bristande självkontroll. Rydén-Lodi (2008, s. 68f) visar att det 

förekommer personlighetsmässiga skillnader mellan de kriminella undersökningspersonerna 

och en normalgrupp, och att de skillnaderna var ännu större gällande de undersökningsperso-

ner som fortfarande var brottsligt aktiva. Det senare kan dock enligt Rydén-Lodi förklaras av 

att dessa individer inte hade en lika bra social omgivning som de personer som hade lyckats 

sluta med kriminalitet. Rydén-Lodi anger genetisk sårbarhet i kombination med bristande 

omgivningskvalitet som en trolig förklaring. Coleta van Dam, Eric E. J. De Bruyn och Jan M. 

A. M. Janssens (2007) visar dock i en studie av personlighetsdrag i relation till kriminalitet att 

endast små skillnader kan ses jämfört med en normalgrupp. Gunnar Bergström (2003, s. 127-

141) beskriver Yochelson och Samenows teori om åtta kriminella tankemönster, som i sin tur 

leder till ett visst beteende (inom parantes): rättfärdigande och avskärmning (bryta sociala 

regler), utvaldhet och maktorientering (kränkande uppträdande i relation till andra), sentimen-

talitet och superoptimism (självtillfredsställelse), intellektuell lättja och osammanhängande 

tankar (ansvarslöshet). Dessa påminner en hel del om Sykes och Matzas neutraliseringstekni-

ker, som handlar om hur kriminella ungdomar använder mer eller mindre medvetna bortför-

klaringar för att rättfärdiga sina brott (se t.ex. Williams & McShane, 1998, s. 273-281).  

4.2 Påverkansprogram 

4.2.1 Att mäta effekter av behandling 

När det gäller effekter av behandling av ungdomar som har blivit dömda för brott, är det 

främst den nordamerikanska forskningen vi kan stödja oss på, då den svenska utvärderings-

forskningen inom området ännu kan anses vara något begränsad (Socialstyrelsen, 2008, s. 7; 

Brå 2008:1, s. 7). 2004 gjorde Brottsförebyggande rådet en kartläggning över de svenska 

kommunernas påverkansprogram för unga lagöverträdare (Brå 2008:1), med ambitionen att 

göra en effektutvärdering av dessa. Enligt författaren Hanna Ginner-Hau, var dock kommu-

nens påverkansprogram så olika varandra, att det saknades förutsättningar att göra en syste-

matisk och jämförande effektutvärdering
3
 (ibid., s. 6). Anders Bergmark (2008, s. 210) kallar 

den systematiska översikten får ”evidensens grundbult”, och menar att frånvaron av likartade 

                                                           
3 Ginner-Haus kartläggning gjordes dock för fem år sedan, och hur förutsättningarna för en effektutvärdering ser ut i nuläget, verkar inte vara 

föremål för någon färsk undersökning. 
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jämförelsegrupper är ett av de viktigaste problemen med dessa (ibid., s. 214); ett problem 

Ginner-Hau alltså blev varse i sin undersökning (Brå 2008:1, s. 6). 

 

Ginner-Hau (Brå 2008:1., s. 32) ser att påverkansprogrammens innehåll inte tar hänsyn till de 

unga programdeltagarnas skiftande problemtyngd, vilket gör att ungdomarnas enskilda behov 

inte blir tillräckligt tillgodosedda. Ett liknande resultat kommer även Anki Olsson (2008) fram 

till, i en utvärdering av fem kommuners arbete med ungdomsvård, i nordvästra Stockholms 

län. Michael Tärnfalk (2007) har gått igenom socialtjänstens yttranden till domstol i Stock-

holms län, och visar att dessa är av skiftande kvalitet. Ungdomarnas problemtyngd och bak-

grund redovisas inte på ett enhetligt sätt, vilket Tärnfalk menar leder till både oförutsebarhet 

och orättvisa i påföljdssystemet för unga lagöverträdare (ibid., s. 248). Dessa undersökningar 

visar på svårigheterna med att göra rättvisa utvärderingar av påverkansprogram. Dels är de 

olika programmen inte tillräckligt lika för att kunna jämföras på ett adekvat sätt; dels har de 

ungdomar som genomför programmen så olika bakgrund och förutsättningar, att det är svårt 

att göra en enhetlig jämförelse av programmens effekter. I en rapport från IMS (Institutet för 

utveckling av metoder i socialt arbete) betecknas dock minskat återfall i brott som den mätba-

ra effekten av påverkansprogram (Socialstyrelsen, 2008, s. 11), vilket också verkar vara det 

vanligaste sättet att mäta utfallet av olika typer av påverkansprogram gällande kriminalitet (se 

t.ex. McGuire, 2002; Andreassen, 2003; Bergström, 2004).  

4.2.2 Ineffektiva behandlingsmetoder 

Under 1990-talet krävdes ”hårdare tag” gällande behandlingen av ungdomsbrottslingar 

(Greenwood, 2008, Granath, 2008), vilket i Nordamerika bl.a. ledde till insatser med militär-

liknande disciplin, s.k. Boot Camps; och avskräckelseprogram, Scared Straight, innehållande 

bl.a. fängelsebesök för att få ungdomar att sluta begå brott. Båda dessa typer av program har 

dock i senare utvärderingar visat sig vara helt utan effekt – i vissa fall har återfallsrisken tom. 

blivit större än efter andra åtgärdsprogram (Greenwood, 2008; Socialstyrelsen, 2008, s. 51ff). 

Sven Granath (2008, s. 11f) menar att de hårdare rättliga reaktionerna som även i Sverige dök 

upp på 1990-talet, troligen beror mer på samhälleliga och politiska förändringar, än på ökad 

ungdomsbrottslighet, eftersom denna – enligt kriminologisk forskning – faktiskt inte har ökat 

sedan 1980-talet (ibid.; Estrada, 2001, s. 51) 
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4.2.3 Risk- behovs- och responsivitetsprinciperna 

Andreassen (2003, s. 91ff) redogör för de tre principer som enligt D. A. Andrews och J. Bonta 

bör beaktas för en effektiv behandling av unga lagöverträdare. Riskprincipen innebär att be-

handlingsnivån måste vara anpassad till ungdomens risknivå. Högriskungdomar behöver en-

ligt Andrews och Bonta genomgå en intensivare och mer omfattande behandling än lågrisk-

ungdomar, som istället bör få minimal eller ingen behandling alls. Behovsprincipen handlar 

om att anpassa behandlingen till den unges specifika behov. Att känna till den enskilda ung-

domens behov, är avgörande för att kunna sätta in verksamma och effektiva insatser. Här skil-

jer Andrews och Bonta på kriminogena och icke-kriminogena behov, där de kriminogena be-

hoven står för vad individen behöver för att avstå från kriminella handlingar. Responsivitet-

sprincipen, slutligen, handlar om att anpassa behandlingen till den unges inlärningsnivå och 

att använda sig av en för individen lämplig inlärningsmetod. (Se Andrews & Bonta, 2003, s. 

260ff  för en utförligare redogörelse.) 

4.2.4 Verksamma behandlingsmetoder 

Enligt flertalet sammanställningar av internationella metaundersökningar (se t.ex. Socialsty-

relsen, 2008; McGuire, 2002; Andreassen, 2003) anges att programverksamhet som innehåller 

någon typ av kognitiv beteendeterapi samt medverkan av den unges familj, har störst effekt 

när det gäller att minska återfall i brott. Martin Lardén (2002, s. 19) återger Hollin, Epps och 

Kendricks sju sammanfattande punkter för effektiva behandlingar för att motverka återfall i 

brott: 

 

1. Behandling som inte är inriktad mot tydliga målproblem ger sämre resultat. Medium-

risk- till högrisk-kriminella klienter är de som bör få genomgår behandling fokuserad 

på kriminogena behov  

2. Strukturerade behandlingar, såsom beteende- och färdighetsorienterade program, är 

mer effektiva än mindre strukturerade och fokuserande ansatser.  

3. De mest framgångsrika studierna är inriktade på beteendeförändring och har en kogni-

tiv komponent som fokuserar på attityder, värderingar och grundantagande som stöder 

och vidmakthåller kriminellt beteende.  

4. En del terapeutiska modeller bör generellt inte användas för ungdomskriminella, t.ex. 

psykodynamiska och klientcentrerade behandlingsmodeller. 
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5. Behandlingsprogram har bättre effekt om de administreras ute i samhället än på insti-

tutioner. Institutionsbaserade kan dock vara effektiva om de har en strukturell länk till 

samhällsbaserade interventioner. 

6. De mest effektiva programmen har hög behandlingsintegritet: de utförs av tränad per-

sonal och behandlingsansvariga är involverade i alla operationella faser av behand-

lingen.  

7. Effektiva program innehåller ett element av familjearbete. 
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5 Teoretiska utgångspunkter 

5.1 Social inlärning  

5.1.1 Vetenskaplig bakgrund och historiskt ursprung 

Mina resultat kommer att tolkas genom teorier om social inlärning, vilka finns inom både den 

sociologiska och den psykologiska vetenskapen. De nutida teoribildningarna gällande social 

inlärning inom de båda disciplinerna är dock så lika, att de närmast kan anses utgöra ett eget 

paradigm. Upprinnelsen för alla teorier om social inlärning, kan sägas vara Aristoteles associ-

ationslagar
4
 och den franske 1800-talssociologen Gabriel Tardes imitationslagar

5
 (Vold, 

Bernard & Snipes, 2002, s. 156ff; Nationalencyklopedin). Kortfattat innebär nutida teorier om 

social inlärning, att den enskilde individens beteende är beroende av både den omgivande 

sociala miljön och individens individuella förutsättningar.  

5.5.2 Edwin Sutherland  

Edwin Sutherland kan sägas vara en av de stora förgrundsfigurerna inom kriminologin (se 

t.ex. Sarnecki, 2003, s. 17), med bakgrund i Chicagoskolan och den amerikanska pragmatis-

men – som skulle komma att bli grund till den symboliska interaktionismen (se t.ex. Morten-

sen, 2007, s. 97-105; Harste & Mortensen, 2007, s. 149-166). Grunden i Sutherlands teori om 

differentiella associationer
6
 är att kriminellt beteende är inlärt, och att inlärningen sker på 

samma sätt som all annan inlärning. Allt beteende lärs in i sociala miljöer, via kommunikation 

och interaktion; alltså även kriminellt beteende. Individen lär sig inte bara hur (praktisk kun-

skap) någonting skall göras, utan också varför (värderingar) (Williams & McShane, 1998, s. 

56). Genom att en individ har nära kontakter med personer som har positiva attityder till kri-

minalitet, är risken stor att individen övertar dessa attityder. Det kriminella beteendet upp-

kommer enligt Sutherland när individens positiva attityder för kriminalitet (prokriminella 

definitioner) överväger de negativa attityderna för kriminalitet (antikriminella definitioner). 

Sutherland såg denna inlärning som en slags kulturöverföring, och förkastade både biologiska 

och psykologiska förklaringar till kriminalitet. Sutherland utvecklade nio teser
7
 för att förklara 

uppkomsten av kriminellt beteende (Sarnecki, 2003, s. 154f; Sutherland, 1947, återgiven i 

Williams & McShane, 1998, s. 77ff): 

                                                           
4 Likhet, motsats och närhet i tid eller rum (Vold, Bernard & Snipes, 2002, s. 156; Nationalencyklopedin). 
5 Närhet, över-/underordning och integrering (min övers.) (Florida State University, u.å.) 
6 Sarnecki(2003, s. 154) försöker sig på en översättning av begreppet till ”varierande anknytning”.  Jag anser dock inte att den är så lyckad, 
varvid jag fasthåller det ursprungliga försvenskade begreppet differentiella associationer. Ett försök till förklaring av begreppet skulle kunna 

vara ”avvikande [beteende pga. sitt] umgänge”. 
7 Jag använder mig här av en något modifierad version av Sarneckis (2003, s. 154f) översättning av Sutherlands teser. 
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1. Brottsligt beteende är inlärt. 

2. Inlärningen av brottsligt beteende sker genom interaktioner med andra personer i en 

kommunikationsprocess. (Det kan vara både verbal och icke-verbal kommunikation.) 

3. Huvuddelen av inlärningen av brottsligt beteende sker i grupper med nära, personliga 

relationer medlemmar emellan. 

4. Inlärning av brottsligt beteende inkluderar: a) tekniker att begå brott (ibland är dessa 

mycket komplicerade och ibland är de mycket enkla) och b) specifika motiv, drivkraf-

ter, rationaliseringar och attityder till den aktuella brottsligheten. 

5. De specifika motiven och drivkrafterna lärs in utifrån en definition av lagen som för-

delaktig respektive ofördelaktig för individen.  

6. Individen begår brott om definitioner som är fördelaktiga för brottsligt beteende (pro-

kriminella) får överhanden över definitioner som är fördelaktiga för konformt beteen-

de (antikriminella).  

7. Individens anknytningar (associationer) till individer med de olika definitionerna av 

brott kan variera (vara olikartade, skiftande, dvs. differentiella) med avseende på fre-

kvens, varaktighet, prioriteringar och intensitet.  

8. Den process som leder till inlärning av brottsligt beteende, genom individens anknyt-

ning till brottsliga och icke-brottsliga beteendemönster, involverar samma mekanismer 

som är involverade i andra typer av inlärning. 

9. Eftersom brottsligt beteende är ett uttryck för generella behov och värderingar, kan det 

inte förklaras med sådana eftersom icke-brottsligt beteende är ett uttryck för samma 

sorts behov och värderingar. (Det är t.ex. samma behov som gör att en arbetare arbetar 

för att få pengar, och en tjuv stjäl för att få pengar – de strävar efter samma mål, även 

om vägen dit ser annorlunda ut.) 

 

Sammanfattningsvis kan sägas om Sutherlands resonemang, att ju större exponering för kri-

minella beteenden och värderingar, ju större benägenhet att använda sig av dessa.  

5.5.3 Ronald Akers 

Tillsammans med Robert Burgess, omformulerade Ronald Akers Sutherlands nio ovan nämn-

da teser och integrerade teorin om differentiella associationer med behaviorismen (se t.ex. 

Passer & Smith, 2008, s. 10f). Resultatet blev en teori som då gick under namnet differential 

association-reinforcement theory of criminal behavior (Burgess & Akers, 1966). Akers har 
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sedan dess fortsatt att utveckla och vetenskapligt testa denna teori under namnet social inlär-

ning. Det ursprungliga rena behavioristiska perspektivet i Akers teori, har dock med tiden 

uppluckrats till att även inkludera individuella psykologiska och biologiska förutsättningar 

(jfr. Bandura, 1986). Akers moderna version av social inlärning, inbegriper fyra allmänna 

begrepp: differentiella associationer (social kontext), definitioner (attityder), differentiell för-

stärkning (belöning/bestraffning) och imitation (modeller) (Akers & Sellers, 2009, s. 90). 

Akers menar att det är i den sociala gruppen möjligheterna till inlärning finns: 

The group with which one is in differential association provide the major contexts in which 

all the mechanisms of social learning operate. They not only expose one to definitions, but 

they also present one with models to imitate and with differential reinforcement (source, 

schedule, value and amount) for criminal or conforming behavior. (Akers & Sellers, 2009, 

s. 90.) 

När Sutherland nämner grupper är det den närmaste omgivningen som avses, dvs. familj och 

nära vänner. Akers utvidgar i sin teori gruppbegreppet till att innefatta även avlägsna bekanta 

och personer som syns i media (Akers & Sellers, 2009, s. 90ff). Akers menar att även om fa-

milj och vänner är viktigast för den sociala inlärningen, skall inte andra inspirationskällor 

uteslutas. Det finns enligt Akers fyra faktorer som påverkar om ett beteende tas upp av en 

individ eller inte: priority (hur tidigt), duration (hur länge), frequency (hur ofta) och intensity 

(hur nära) (ibid.). 

5.2 Observation och imitation 

5.2.1 Miller och Dollard  

I samma veva som Sutherland utvecklade sina nio teser, gav Neal Miller och John Dollard 

(1945/2000) ut en bok om social inlärning och imitation, där de beskriver mänsklig inlärning i 

behavioristiska ordalag: 

In its simplest form, it is the study of the circumstances under which a response and a cue 

stimulus become connected. After learning has been completed, response and cue are 

bound together in such a way that the appearance of the cue evokes the response (Miller & 

Dollard, 1945/2000, s. 1).  

Miller och Dollard (1945/2002, s. 2) räknar upp fyra nödvändiga faktorer för att inlärning 

skall kunna ske: motiv, signal, respons och belöning
8
; eller som författarna själva också ut-

trycker det: ”in order to learn one must want something, notice something, do something and 

get something” (ibid., min kurs.).  

 

                                                           
8 Min översättning av ”drive, cue, response and reward” (Miller & Dollard, 1945/2000, s. 2). 
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5.2.2 Albert Bandura 

Inom den psykologiska grenen av social inlärning, har Albert Bandura utvecklat begreppet 

self-efficacy, dvs. ”individens större eller mindre förtroende för sin förmåga att genomföra 

sina avsikter” (Rydén och Stenström, 2008, s. 119). Det handlar alltså om att individen bedö-

mer hur pass bra denne kommer att kunna klara av en viss sak, med de kunskaper han eller 

hon äger (Bandura, 1986, s. 394). Enligt Bandura finns det i huvudsak fyra aspekter som på-

verkar vår self-efficacy: tidigare – bra eller dåliga – erfarenheter av prestationer i liknande 

situationer; att observera andras beteende i liknande situationer (”If he can do it, so can I!”), 

verbal övertalning (”You can do it!”), samt individens känslomässiga inställning, t.ex. entusi-

asm eller oro (ibid., s. 399ff; Passer & Smith, 2007, s. 469ff).  

 

Just observation är en av de viktigaste komponenterna i Banduras teori
9
, och de som observe-

ras benämns modeller (Bandura, 1986, s. 47). De viktigaste modellerna är individens nära 

omgivning, men i dagens mediasamhälle blir det mer och mer vanligt att de modeller vi tar 

efter, är människor vi aldrig ens har träffat, t.ex. via media (ibid., s. 55). Bandura gör dock en 

viktig distinktion mellan förvärvad kunskap om ett beteende, och att verkligen utföra ett bete-

ende (ibid., s. 68). Bandura menar att de beteenden som vi kommer att utföra, är de beteenden 

som stämmer överens med våra grundläggande värderingar; värderingar vi har utvecklat ge-

nom att observera andras beteenden (ibid., s. 322). Bandura menar vidare att ”humans come 

with few inborn patterns” (Bandura, 1986, s. 20), dvs. att det mesta vi kan, det har vi lärt oss. 

Det finns dock enligt Bandura också genetiska faktorer som påverkar vilka möjliga beteenden 

varje enskild individ kan komma att utveckla (ibid., s. 22). Mänskligt beteende har enligt 

Bandura ett triangulärt, ömsesidigt orsakssamband
10

, där de tre variablerna beteende, social 

omgivning och individuella faktorer
11

 står i ständig interaktion med varandra (ibid., s. xi; 24). 

Förmåga till självreglering och självreflektion är enligt Bandura väsentlig för hur individen i 

slutändan verkligen beter sig (ibid., s. 20f). 

5.2.3 Sammanfattande kommentarer om social inlärning 

(…) internal factors, as well as external ones, may play significant roles in behavior. This is 

the essence of social learning theory, which suggests that to understand criminal behavior 

we must examine perceptions, thoughts, expectancies, competencies, and values. Each per-

son has his or her own version of the world and lives by that version. (Bartol & Bartol, 

2008, s. 122.) 

                                                           
9 Bandura använder namnet social-cognitive theory (Bandura, 1986). 

10 Min översättning av triadic reciprocal causation (Bandura, 1986, s. 24) 

11 T.ex. kognition (Bandura, 1986, s. 24) 
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Sammanfattningsvis kan sägas att inlärning sker i komplexa sammanhang. Individer är unika, 

och var och en har olika förutsättningar för att ta till sig den kunskap som erbjuds i olika mil-

jöer. Enligt teorier om social inlärning, är det dock individens omgivande kontext som är av-

görande för hur denne utvecklar sitt beteende. Observation av familj, vänner och andra sym-

boliska modeller, bidrar till hur vi – medvetet eller omedvetet – väljer att bete oss i olika situ-

ationer.  
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6 Resultat och analys 

6.1 Den behandlande och verkställande verksamheten 

6.1.1 Ungdomsgruppen 

Både ungdomstjänst och ungdomsvård verkställs i Växjö kommun av Ungdomsgruppen, som 

är en behandlingsgrupp i öppenvården, tillhörande avdelningen för barn och familj (BF) vid 

förvaltningen för arbete och välfärd (FAV). Till Ungdomsgruppen kommer ungdomar 13-20 

år och deras familjer. Behandlarna som arbetar där har både enskilda samtal och familjesam-

tal, och syftet med behandlingen är att finna möjligheter och resurser till en förändring. Det 

kan handla om relationsproblem i familjen, tonåringar som strular eller någonting annat som 

gör att dessa människor söker eller blir anvisade hjälp hos Ungdomsgruppen. Till Ungdoms-

gruppen kommer alltså även de ungdomar som har blivit dömda till ungdomstjänst och/eller 

ungdomsvård. Behandlarna har skiftande bakgrunder, med grundutbildningar som t.ex. socio-

nom, fritidspedagog, behandlingspedagog och beteendevetare. Därutöver har de flertalet vida-

reutbildningar, både externt och internt, t.ex. MI (motiverande intervju), FFT (funktionell 

familjeterapi) och MST (multisystemisk terapi). De flesta behandlare är också utbildade i 

ART (aggression replacement therapy) och/eller Repulse
12

, som är manualbaserade metoder 

för impuls- och aggressivitetskontroll. Några behandlare har också handledarutbildning 

och/eller psykoterapiutbildning. 

6.1.2 Programverksamhet för unga dömda till ungdomsvård 

I Växjö kommun finns sedan några år tillbaka ett öppenvårdsprogram för unga lagöverträdare 

som blivit dömda till ungdomsvård inom socialtjänsten, som heter Galaxen. Galaxen bygger 

på det ungdomskontrakt som upprättas mellan socialtjänsten och den unge, samt dennes vård-

nadshavare om den unge är under 18 år. Galaxen innehåller tio samtal med olika teman, t.ex. 

”Lär känna dig själv”, och ”Långvariga och kortvariga konsekvenser av brott”. Samtalen an-

passas individuellt efter den unges behov, med grund i ovan nämnda teman. Utifrån brottets 

art, tillkommer studiebesök hos t.ex. landstingets stödgrupp för ungdomar som använder al-

kohol eller narkotika (Navet), ungdomspolisen som informerar om brottets konsekvenser, och 

akutsjuksköterska som pratar om våldets konsekvenser. Arbetsmaterialet för Galaxen består 

av olika frågeformulär och pedagogiska bilder som Ungdomsgruppen själva har sammanställt. 

Materialet är samlat i en pärm och indelat i tematiska kapitel. Pärmen kan beskrivas som en 

                                                           
12 Se http://dobrin-art.se/ 

http://dobrin-art.se/


31 
 

Christina Wendén SQ4613 090923 

verktygslåda, där behandlarna inför Galaxensamtalen kan plocka fram de dokument de känner 

passar bäst för just det samtalet, med just den ungdomen.  

 

Som nämnts i metodkapitlet, har jag som studerande på andra terminen i rättssociologi utfört 

en rättssociologisk utvärdering (Wendén, 2009) av Växjö kommuns programverksamhet vid 

verkställandet av ungdomsvård och ungdomstjänst, vari en programteori över verkställandet 

utarbetades (bilaga 4). Nämnda utvärdering är inte en del av föreliggande studie, men kan 

ändå vara av intresse, då den visar att Ungdomsgruppen har en god teoretisk och praktisk 

grund i sitt arbete med att verkställa ungdomsvård och ungdomstjänst, och att det arbetssätt 

Ungdomsgruppen har, enligt etablerad forskning är ett rimligt förfarande för att ge unga lag-

överträdare en chans till att utvecklas gynnsamt och få ett socialt välfungerande liv. Unga 

lagöverträdare ges också möjlighet att upptäcka sina egna verktyg för att sluta begå brott, vil-

ket bl.a. sker genom att utveckla sitt konsekvenstänkande.  

6.1.3 Tänka efter, före 

Jag frågar behandlarna i båda fokusgrupperna vad de vill att ungdomarna ska ha med sig efter 

att ha genomfört Galaxen, och de flesta svaren handlar om att lära sig tänka på ett annat sätt: 

Tänka efter, före [betoning] man gör ett väldigt normbrytande beteende. ”Är det värt det?” Det… så tänker jag. 

Så jobbar jag när jag möter dom ärendena. För dom som jag har mött, så är nog alla så, att dom har ju fan inte 

tänkt! 

 

Tänka och reflektera. Alltså ”Om jag gör såhär, så händer det här. Gör jag såhär, händer det där.” Vi gör ju 

alla olika val, men att man kan tänka efter, före man gör valen (…)  

Att kunna se vad det egna handlandet kan få för konsekvenser, förefaller vara svårt för många 

av de ungdomar som behandlarna på Ungdomsgruppen träffar. Att lära sig tänka på ett nytt 

sätt, kan i det här fallet ses som ett stärkande av ungdomens självkänsla. Behandlarna pratar 

också mycket om att få ungdomarna att känna tillförsikt inför framtiden, och att de ska få 

känna att de duger: 

Nåt jag tycker att dom ska få lite, alltid när dom kommer hit till Ungdomsgruppen, är att dom känner att dom 

faktiskt duger.  (…) Ja, ett väl bemötande, och ”oavsett vad jag har gjort, så blir jag väl emottagen, och jag är 

okej”, alltså. ”Jag har mina bekymmer och mina svårigheter och ta hand om med, men det finns saker med mig 

som är okej”. Att dom kan känna det. 

Behandlarna pratar också mycket om att ungdomarna behöver lära sig att hantera sin tillvaro: 

Dom kanske inte tänker så, men att dom [betoning] har fått möjlighet och reflektera och hitta sina egna verktyg 

och egenskaper, så dom kan liksom möta och hantera saker.  

I ett inlärningsperspektiv, handlar det här om att ge ungdomen den kunskap och det självför-

troende som krävs för att klara av att göra egna val, istället för att okritiskt följa kompisarna. 
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Här passar Banduras (1986, s. 394) begrepp self-efficacy bra in; att känna förtroende för sin 

egen förmåga att klara av en viss sak. 

6.1.4 Familjens medverkan viktig  

Större delen av Ungdomsgruppens klienter består av familjer. Även om Ungdomsgruppen 

också håller i enskilda stödsamtal med ungdomar, ser de helst att hela familjen – eller åtmin-

stone ungdomens föräldrar – så småningom kommer med i samtalen. De strävar efter helhe-

ten, och har ett systemiskt tänkande i sitt arbete (se t.ex. Schjødt & Egeland, 1994, om syste-

misk familjeterapi). Det är enligt Ungdomsgruppens filosofi sällan behjälpligt att endast tala 

med en person i denna helhet. En viktig del av Galaxen, är just kontakten med den unges 

vårdnadshavare: 

Vi ser det angeläget att ungdomar får reflektera över sin livssituation, både själva och till-

sammans med sina föräldrar/vårdnadshavare. Därför ingår träffar i vår samtalsserie där 

både föräldrar/vårdnadshavare och ungdom deltar (Växjö kommun, u.å.)  

Kontakten med vårdnadshavare inleds redan under det informationsmöte som föregår Galax-

en. Vårdnadshavare är sedan med vid ytterligare ett antal tillfällen; vanligtvis en gång halv-

vägs in i programmet, vid avslutningssamtalet, samt vid den uppföljning som görs sex måna-

der efter avslutat program. Däremellan träffar ungdomen behandlaren i enskilda samtal. Fa-

miljens medverkan är enligt behandlarna oerhört viktig: 

Man känner sig halv om man inte jobbar med hela familjen. Vi är ju så inne i det nu. 

Familjens medverkan torde dock inte alltid vara lika självklar för familjemedlemmarna själva, 

vilket behandlarna diskuterar: 

”Men vi har ju inte gjort nåt”, säger familjen. 

 

Och ändå gör vi det. Alltså, vi involverar ju hela familjen. 

Trots att det är ungdomen i egenskap av s.k. rättssubjekt, alltså en individ med eget ansvar 

och rättslig handlingsförmåga i – åtminstone vissa, beroende på ålder – rättsliga sammanhang 

(Agell & Malmström, 2007, 2. 62), bygger Galaxen i mångt och mycket på familjens medver-

kan, även om det i första hand är ungdomen som är i centrum: 

Fast man kan ju köra det parallellt, för ibland så behöver ungdomen också bli påbyggd själv. Få liksom utrym-

me att… nä, men… ”här är jag”, och reflektera över ”vad var det som gjorde att jag begick brottet”, och lite 

konsekvenser, och… (…) Ja, lite så. Utifrån dom temana, men att liksom fylla på med familjen också. 
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6.2 Tre ungdomar 

6.2.1 Simon 

Det är en stillsam kille som möter mig vid fiket där vi har bestämt träff. Över ett par koppar 

kaffe och var sitt vaniljhjärta, pratar vi om när Simon genomförde Galaxen. När jag träffar 

Simon har det gått ungefär ett år efter att han har genomfört Galaxen. Simon är snart tjugo år 

och har gått ut gymnasiet, men har ännu inte fått tag på något arbete och bor fortfarande 

hemma. Under samtalet upptäcker jag att det under den stillsamma ytan gömmer sig lite av en 

spjuver; men en eftertänksam sådan, som tar sig tid att tänka efter innan han svarar på mina 

frågor. Simon genomförde Galaxen efter att ha blivit dömd för skadegörelse, för att ha ”målat 

på stan”, och det är Simons första och enda dom. I domen ingår även ett skadestånd, som Si-

mon ännu inte har haft möjlighet att betala. När jag frågar Simon om han vill berätta om det 

brott han blev dömd för, säger han med ett leende ”Det var väl målet för kvällen”, och låter 

mig förstå att det varken var första eller sista gången har är med om att ”måla”. Simon berät-

tar vidare att han har hållit på med graffiti och klotter ett tag, och ser inte någon anledning att 

sluta med det just nu. ”Ge mig pengar, så slutar jag”, säger han med ett spjuveraktigt leende. 

Jag blir intresserad av att veta mer om hur det brukar gå till när han och hans kompisar ger sig 

ut och målar, och Simon berättar att det kan ske på lite olika sätt. De brukar inte planera så 

mycket i förväg, utan det blir lite som det blir. Det är olika vilka kompisar som ger sig ut och 

målar tillsammans, beroende på situation, vem som är tillgänglig osv. Helst letar de upp ett 

ställe där det inte är så mycket genomströmning av folk så de inte blir störda, men samtidigt 

vill de naturligtvis att folk ska se det de har målat sen också. Jag frågar om han tror att någon-

ting skulle ha kunnat hindra honom från att vara ute och måla just den kvällen han åkte fast. 

Efter att ha funderat en stund, säger han att han inte tror det. Han uttrycker dock viss ånger 

över att ha varit så onykter den kvällen: 

Hade jag inte varit så full, hade jag kommit undan och inte åkt fast! 

6.2.2 Johan 

Johan bor tillsammans med sin mamma, tre småsyskon och mammans sambo i ett stort hus på 

landet. Han arbetar på en närliggande gård, vilket han har gjort på helgerna i flera år. Efter 

nian tog han ett sabbatsår från skolan för att arbeta heltid på gården, men till hösten kommer 

Johan att börja gymnasiet. Även om han tycker om att arbeta, säger Johan att det kommer att 

bli skönt att börja skolan igen. I framtiden vill han gärna arbeta på någon gård, men att ha en 

egen gård säger han sig vara lite tveksam till. När jag träffar Johan, har han tagit ledigt en 

stund från jobbet, och vi sitter och pratar i bersån i Johans familjs trädgård. Johan ger intryck 
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av att vara en lugn och trygg ung kille, med båda fötterna på jorden. Han är nu sjutton år, och 

det är ungefär ett år sedan han genomförde Galaxen, efter att ha blivit dömd för stöld och ska-

degörelse. Brotten skedde tillsammans med 3-4 kompisar, och utspelade sig vid två separata 

tillfällen. Johan säger att de ”hade tråkigt, och ingenting och göra”, och de ”ville att det skulle 

hända nåt”. En av kompisarna försöker slå in en ruta på skolan men misslyckas, varvid Johan 

slår in rutan istället: 

Då gör jag det, så det blir redigt gjort [ler]. 

 

Jag fattar inte hur vi kunde få för oss det egentligen. Det var ju så jävla dumt! (…) Det var ju inte så jädra kul 

sen, då vi hade gjort det. 

Johan berättar att det vid tiden för brotten var mycket skadegörelse på skolan, och att det inte 

kändes som en så stor grej: 

Man är ju som alla andra. Det är väl rätt vanligt [att begå brott, min anm.].  

Johan säger sig ta ansvar för vad han har gjort och vill inte på något sätt skylla ifrån sig, men 

han tycker att det är lite orättvist att den kompisen som kom med idén inte fick något straff, 

eftersom denne var minderårig vid tillfället för brotten. Utöver Galaxen, blev Johan dömd till 

att betala skadestånd, vilket han har gjort. Han säger att han förstår att det kan vara jobbigt 

med både böter och skadestånd för dem som inte har det så bra ekonomiskt, och är glad över 

att han har haft möjlighet att betala sin skuld.  

6.2.3 Maria 

Maria och jag sitter på en filt i en park och fikar, samtidigt som vi pratar om när Maria 

genomförde Galaxen för ungefär 4 månader sedan. Det är nu sommarlov för Maria, som gick 

ut nian ett par veckor innan vårt möte. Till hösten stundar IV-programmet, där Maria hoppas 

kunna läsa upp sina betyg, för att sedan söka till det gymnasieprogram hon allra helst vill gå. 

Maria berättar att hon är en rastlös själ, som hela tiden vill att det händer någonting. Maria 

berättar vidare att lärarna kunde se på henne när hon var ”speedad” i skolan, och att de kunde 

”säga till när det var dags att gå hem, så det inte hände nåt”, vilket Maria säger var bra. På så 

vis kunde hon undvika att t.ex. hamna i bråk, som är ett av Marias problemområden. När jag 

träffar Maria, märks rastlösheten endast i att hon ofta pillar med håret, och att hon pratar lite 

fort och med en tendens att säga halva meningar, under tiden som hon tittar på saker i vår om-

givning. När jag frågar om hon vill berätta om det hon blivit dömd för, får jag en kort redogö-

relse för åtalspunkten, men själva händelsen nämner hon bara med några få ord. Av domen 

framgår att Maria blev dömd för skadegörelse, efter att tillsammans med ytterligare två perso-
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ner anlagt en liten brand i syfte att sätta igång brandlarmet. Utöver påföljden, blev Maria ock-

så dömd till att betala skadestånd. Detta löste hon genom att ta alla sina pengar på banken, och 

låna resten av sin pappa. Att ha kunnat betala skadeståndet och slippa stå i skuld, säger hon är 

skönt.  

6.3 Tre berättelser om Galaxen 

6.3.1 ”Som en fjärrkontroll” 

Först tyckte Maria att Galaxen-samtalen var lite sega, och de första fem samtalen tänkte hon 

”Vad gör jag här?”. Under de följande fem samtalen säger dock Maria att ”det flöt på”, och att 

hon märkte att det faktiskt gav hjälp. Maria säger sig ha fått hjälp att lära sig tänka efter: 

Jag fick lära mig att tänka efter, innan jag gör nåt. Så jag vet… om det är värt det. Det tänker jag på idag, när 

det händer saker. (…) Nu slåss jag inte längre. Det kunde jag göra innan.    

Maria berättar att ”det är som en fjärrkontroll”: 

Nån har tagit den. Nån som vet vad jag blir arg för, och som vill reta upp mig.  

Maria beskriver samtalen som ”vanliga samtal”, och ”det var som att bara sitta och prata”. 

Hon berättar också att hon fick fylla i ”papper med en massa frågor”, som handlade om ”vad 

man är bra på, och vad man vill bli bättre på”. Det märks att Maria har tagit till sig det tanke-

sätt som behandlarna vill förmedla. Fjärrkontrollen kan sägas representera Marias förmåga att 

själv bestämma vad som händer, och kan fungera som ett verktyg för Maria att själv ta kon-

troll över händelseförloppet.  

6.3.2 ”Nåt man skulle göra” 

Johan beskriver Galaxen som drygt och omständligt, eftersom han var tvungen att åka in till 

stan, men han tycker ändå att det var en bra påföljd: 

Det kändes inte som ett straff, det gjorde det inte, utan som nåt man skulle göra. Det var ju inget negativt. De 

var ju inte arga på en. Men visst var det ett straff. Fast det kändes inte så. 

Johan berättar att de brukade sitta och prata om hur det hände, varför det hände, hur han skul-

le ha kunnat göra för att det inte skulle ha hänt, konsekvenser, och hur han tänkte: 

Sen drog vi slutsatser av det som diskuterades.  

Johan säger att de bara pratade under Galaxen. Kontakten med behandlaren fungerade bra, 

och Johan tyckte inte det var några problem med att prata med behandlaren. Jag frågar om 

Johan tycker att Galaxen var en bra påföljd: 



36 
 

Christina Wendén SQ4613 090923 

Det är väl som det ska va, tycker jag. Vi kom väl fram till en hel del. Nåt måste det ha gjort. Det kändes som det 

var rätt bra.  

Även Johan kan alltså se att Galaxen har gjort nytta, även om han inte direkt kan sätta fingret 

på vad exakt som har varit bra med samtalen. Johan visar en acceptans över sin påföljd, som 

tyder på att hans egna värderingar stämmer överens med rättssystemets; han har begått ett 

brott, och för honom är det självklart att ta sitt straff. Johan kan således sägas ha starkare anti-

kriminella än prokriminella attityder, enligt Sutherlands (1947, återgiven i William & 

McShane, 1998, s. 77ff) resonemang, vilket torde leda till att han håller sig borta från krimi-

nalitet i framtiden.  

6.3.3 ”Sitta och snacka” 

Behandlarnas visioner stämmer dock inte alltid överens med ungdomarnas upplevelse av Ga-

laxen. Simon tycker t.ex. inte att Galaxen har gjort någon skillnad för honom:  

Jag mådde typ inte annorlunda när jag gick därifrån än när jag kom dit. (…) Det var trevligt att sitta där och 

snacka, men de hade kunnat hjälpa till lite mer. Engagerat sig. 

När jag frågar om vad han fick göra, säger han att de ”brukade snacka”. Det var mest samma 

sak hela tiden, och det är ingenting speciellt som han kommer ihåg som var bra från samtalen. 

Han berättar att han fick göra en del ”personliga undersökningar om allt”, t.ex. socialt beteen-

de. Undersökningarna tyckte han var lite jobbiga. Han förstod aldrig riktigt vad de skulle vara 

bra för, och hur det skulle kunna hjälpa honom att han fyllde i dem:  

Det finns väl nån tanke bakom det, men att dom inte kan genomföra det riktigt som dom vill. (…) Det blev ju 

ingen slutsats, direkt, av dom där samtalen. 

Simon fick bra kontakt med sin behandlare, men kände sig ändå inte helt bekväm. Det blev 

lättare att prata efter ett tag, när de hade lärt känna varandra, men Simon kände ändå inte att 

han ville berätta vad som helst för behandlaren: 

Det var en skön snubbe. Han var jävligt schysst. (…) Men man kan ju inte va för ärlig med dom [ler]. 

Simon uppger att de inte pratade så mycket om själva brottet han var dömd för, under Galax-

ensamtalen. Mest pratade de om hur det var, vad han vill göra och vilka planer han har för 

framtiden. Han berättar att det var några teman de gick igenom, varav familjen och fritiden 

var två. Fler kommer han inte ihåg.  

Galaxen gav ingenting. Bara snacka gör ingen skillnad. 

Simon har, som vi tidigare har sett, tydliga prokriminella attityder, och han känner att det är 

samhällets fel att det har blivit som det har blivit för honom. Simon hyser inte heller någon 

större tilltro till sin egen förmåga att förändra sin situation, varvid hans self-efficacy på så sätt 
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kan sägas vara tämligen låg. Galaxen kan inte heller sägas ha haft någon större effekt för hur 

Simon tänker om kriminalitet och sin egen livssituation. 

6.3.4 Olika inställningar och tankesätt 

De tre ungdomarna har, som ovan visats, skilda upplevelser av Galaxen, vilket troligen dock 

beror mer på deras olika livserfarenheter och bakgrunder, än på hur Galaxensamtalen lades 

upp och genomfördes. Deras self-efficacy skiljer sig åt, liksom attityder till kriminalitet. Ned-

an följer fler inblickar i ungdomarnas nuvarande och tidigare liv och tankevärldar, som even-

tuellt kan ge oss ledtrådar – dock inga förklaringar – till varför de tänker så olika som de gör.   

6.4 Belöning och motivation 

6.4.1 Att vara någon 

Johan pratar om att vara som ”alla andra”, vilket även behandlarna diskuterar. De menar att 

det handlar om att ”hitta sin identitet”, och att ”bli någon” i ett speciellt sammanhang. Att 

vara ”någon” i en grupp med prokriminella värderingar, kan för många ungdomar anses vara 

bättre än att inte vara någon alls – även om de på så sätt går emot sina egna värderingar.   

Ja, för att det finns en vinst för individen, även om det är en förlust på längre sikt, men det finns en vinst för att 

de blir någon. De intar en roll, och den stärks. Och det handlar ju om att dom då kanske… den här dåliga själv-

känslan och så. 

Eftersom människan enligt Bandura (1986, s. 322) endast utför de beteenden vi har observerat 

som stämmer överens med våra grundläggande värderingar, kan denna slutsats diskuteras. 

Banduras resonemang torde dock snarare handla om gradskillnader. Johans brottslighet kan i 

detta sammanhang tolkas vara ett lätt snedsteg från hans antikriminella värderingar, och att 

han troligen inte skulle kunna göra sig skyldig till något grövre brott, med mindre än en för-

flyttning av sina värderingar mot de prokriminella.  

6.4.2 Att det händer något 

När jag frågar Maria om varför hon tror att det har blivit som det har blivit, de där gångerna 

hon t.ex. har hamnat i bråk, säger hon – utan att tveka:  

Umgänget. Sen att jag är så rastlös. Att jag vill att det ska hända nåt. Det måste va nåt spännande! Kan va vad 

som helst, egentligen.  

Att det ska ”hända nåt” återkommer i alla tre ungdomarnas berättelser. De beskriver känslor 

av tristess och längtan efter spänning. Maria berättar att hon har en kompis som brukar ”pep-

pa” henne att göra saker: 
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Hon vet att jag vågar. Hon vill också att det ska hända nåt, men vågar inte göra nåt själv.  

Med fortsättning på ovanstående resonemang, kan kompisens beteende tolkas som att hon 

själv inte är beredd att gå emot sina värderingar, men ser gärna någon annan göra det. Marias 

egen inställning till sitt beteende, tyder dock på viss självreflektion, som Bandura (1986, s. 

20f) menar är väsentlig för hur vi till sist väljer att bete oss. Denna förmåga kan vara ett resul-

tat av Galaxensamtalen, men kan också ha funnits hos Maria redan tidigare.  

6.4.3 ”Är det värt det?” 

Båda ovan nämnda sätt att tänka innehåller komponenter av belöning och motivation; två vik-

tiga delar av inlärningen. Miller och Dollard (1945/2000, s. 2) menar t.ex. att vi måste vilja 

för att kunna lära. Motiv till att begå brott, kan således enligt ovanstående resonemang handla 

om något så enkelt som att få vara en del av ett sammanhang, dvs. en belöning som individen 

bedömer som mer värd än att vara laglydig. En förändring i denna värdering torde således 

krävas, för att förändra individens motivation; en för individen värdefullare belöning för att 

vara laglydig, torde också av detta resonemang vara verksam. När Maria t.ex. ställer sig frå-

gan ”Är det värt det?”, gör hon en bedömning av handlingens konsekvenser, och vad dessa 

skulle kunna betyda för henne.  

6.5 Att observera och imitera: modellers relevans  

6.5.1 Exponering  

Simon tror att alla hans kompisar har åkt fast och blivit dömda för någonting, minst en gång. 

”Det är väl rätt normalt”, säger han. Båda Simons äldre syskon har blivit dömda, så när även 

han blev dömd var det inte en så stor grej i familjen, och det var ingenting de pratade så 

mycket om hemma. Simon lever med prokriminella attityder i sin närhet, både hemma i famil-

jen och bland vännerna. Enligt Akers (2009, s. 90ff; se även Sutherlands nio teser) resone-

mang kan Simons tidiga, långvariga, ofta förekommande och nära exponering för prokrimi-

nella attityder, antas ha betydelse för hur Simons egna attityder har utvecklats. Johans anti-

kriminella grundvärderingar kan på samma sätt istället antas förbli oförändrade, eftersom hans 

exponering för prokriminella attityder endast har varit tillfällig, och inte fått tillräcklig gro-

grund.  

6.5.2 Att bli guidad i livet 

Sutherland (1947, återgiven i Williams & McShane, 1998, s. 77ff) menar att inte bara expone-

ring för prokriminella attityder, utan också avsaknad av antikriminella attityder har betydelse 
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för utvecklandet av individers värderingar. På så vis kan föräldrars beteende, på mer än ett 

sätt, anses vara väsentligt för vilka attityder deras barn bäst tar till sig. I båda fokusgrupperna 

diskuterar vi fenomen kring frånvarande föräldrar:   

Det ska bara lösa sig, automatiskt. Man undrar ju vad dom har gjort i sitt liv innan, en del som är dömda, fak-

tiskt. Alltså, har dom inte haft nån vuxen omkring sig alls? Ibland undrar man så pass, att… om dom har fostrat 

sig själva. 

 

Har man inte fått chansen och bolla sina funderingar med nån vuxen som har en viss stabilitet, så blir man ju 

naiv. Då har man ju inte dom svaren som behövs. 

  

Ja, dom har inte blivit guidade i livet.  

Bandura (1986, s. 47) menar att modeller är den viktigaste komponenten när det kommer till 

inlärning. Utan modeller, vet vi inte hur – eller vad – vi ska lära oss. Frånvarande vuxna kan 

sägas vara samma sak som frånvarande modeller. Barn och unga som inte får möjlighet att 

observera ”sina” modeller, kan anses få en bristande inlärning. En behandlare funderar kring 

samhällsklimatet och hur det kan se ut i en del av de familjer de möter: 

Och hela det här tidspressande, och man ska jobba, och ”vad är viktigt i mitt liv”, och ”vad behöver jag fokuse-

ra på nu”… så egentligen är det ju fantastiskt att det fungerar som det gör, kan man tänka, eller? [alla skrattar] 

Nä, men alltså, egentligen! För vi lämnar ju dom. 

En behandlare pratar om föräldrars attityder, och hur viktiga de är för hur ungdomar beter sig: 

Om du har en nu som inte är motiverad, som inte kommer, men det hänger ju lite grann på föräldrarna också. 

Vad har dom för normer? Tycker dom ”det här är viktigt att min ungdom ska komma dit? Stöttar jag den i det? 

Vill jag att det ska bli nån förändring?”, eller är det här bara nånting… ”Ah, det går väl över”, ungefär. ”Det 

gjorde jag i den åldern, och…” 

En annan behandlare fyller i: 

”… och gör fortfarande…” Det kan va nästan en klapp på axeln ”Nu var du duktig”. Nä, men alltså… Ja. ”Du 

får följa med mig på nästa raid jag har.” Ja, men det finns ju! 

I de senaste tre citaten, kan vi se exempel på både avsaknad av antikriminella värderingar, 

och exponering för prokriminella värderingar från närvarande vuxna, att jämföra med dis-

kussionen ovan om frånvarande vuxna. Enligt resonemanget torde dock exponering för anti-

kriminella attityder och närvarande vuxna, öka sannolikheten för att ungdomen inte utvecklar 

prokriminella attityder. 

6.6 Nutid och framtid 

6.6.1 ”Just nu är det skit samma!” 

Simon berättar att det är tufft att få tag i ett arbete. Helst vill han jobba med det han är utbil-

dad till, men vilket jobb som helst skulle fungera, säger han. Just nu har han inga pengar, vil-

ket han tycker är jättejobbigt. Går skulden efter skadeståndet vidare till kronofogden, vet han 
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att skulden blir ännu större. Han berättar att också hans mamma dras med skulder, så han vet 

vad det innebär. Simon ger intryck av att vara ganska uppgiven:  

Just nu är det skit samma! Jag har inte kunnat betala pengarna, så det känns rätt hopplöst!  

Hans liv ser likadant ut idag som innan Galaxen, och han ser inte att Galaxen skulle ha kunnat 

hjälpa honom med någonting, t.ex. att sluta måla på stan. Jag frågar Simon hur stor han tror 

risken är att han åker fast för någonting igen, och blir dömd på nytt:  

Det finns väl en risk. Det gör det ju. Det är inte omöjligt. Det är det inte. 

 

6.6.2 ”Så roligt är det ju inte!” 

Idag umgås Johan inte med de kompisar som var delaktiga vid brotten, och menar att ”händel-

sen” var som något av en väckarklocka:  

Jag bara bestämde mig för att inte göra nåt mer.  

Johan säger att han inte avsiktligt kommer att begå brott igen, och om han skulle hamna i 

samma situation på nytt, tänker han inte vara med på det, utan istället gå därifrån: 

Så roligt är det ju inte! 

Johan menar dock att det inte enbart är Galaxens förtjänst att han har förändrats, utan att hela 

processen från att brotten begicks och uppdagades, via rättegången och fram till genomföran-

det av Galaxen, har spelat in:  

Hela händelsen förändrade en hel del. Allt det här pratet och allting. 

 

6.6.3 ”Jag vet att jag måste tänka mer!” 

Att det har blivit en skillnad i hur Maria beter sig, är det inte bara hon själv som har märkt. 

Maria berättar att även skolan, föräldrarna och kompisarna har märkt skillnad, och att de 

tycker att det är bra. Maria tycker att Galaxen är en bra påföljd för ungdomar. Hon känner att 

hon har fått hjälp, och hon tycker inte att Galaxen behöver förändras. Det var inte heller nå-

gonting i samtalen hon tyckte var dåligt, utan det de pratade om var bra saker: 

Om det händer nåt, tänker jag på det dom säger. 

Jag frågar också hur stor risk hon tror det är, att hon blir dömd för någonting på nytt:  

Det är nog… hälften, tror jag.(…) Men jag vet att jag måste tänka mer!  

Maria har sedan Galaxen avslutades, blivit dömd ytterligare en gång; den här gången för 

misshandel. Den här gången blev det ungdomstjänst, istället för en ny omgång Galaxen-
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samtal. När vi träffas, har Maria genomfört tre av de fem samtalen som ingår i hennes ung-

domstjänst, och några dagar senare är det dags för hennes första arbetsinsats.  

6.6.4 Sammanfattande kommentarer 

De tre ungdomarna har inte bara olika upplevelser av Galaxen; de har också olika sätt att se på 

sin framtid. Alla tre förefaller dock vara realistiska i sina resonemang, och utgår från sin nu-

varande situation när de spekulerar om sin fortsatta tillvaro. Både Simon och Maria är väl 

medvetna om risken för ytterligare domar utifrån det sätt de lever sina liv, medan Johan är fast 

besluten att inte begå fler kriminella handlingar. Johan och Maria ser fram emot gymnasiet, 

och ser nya möjligheter uppenbara sig efter gymnasiestudierna, medan Simon är tillräckligt 

gammal för att ha upplevt arbetslöshet och grusade yrkesdrömmar efter avslutad gymnasieut-

bildning.  
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7 Avslutande diskussion 

7.1 Att döma till vård och behandling 

7.1.1 Individualiserade påföljder 

Som vi kan se ovan, visar de tre ungdomsintervjuerna och fokusgruppdiskussionerna med 

behandlare, exempel på de olikheter och individuella förutsättningar varje ungdom har, som 

måste vägas in i socialtjänstens bedömning för planeringen av varje ungdoms påföljd. De 

straffrättsliga rättssäkerhetsprinciper som handlar om t.ex. förutsebarhet och likabehandling 

(Prop. 2005/06:165, s. 42), kan således fortfarande sägas ha en underordnad roll i påföljdssy-

stemet för unga lagöverträdare, trots att flertalet lagreformer har ämnat lyfta fram dessa. Med 

tanke på den omfattande forskning (se delar av den i kapitel 4) som finns gällande barns och 

ungas normbrytande, samt vägen dit och därifrån, torde denna individualisering av påföljder 

vara rätt väg att gå. Det kan dock diskuteras hur själva bedömningen hos socialtjänsten emel-

lanåt görs, och på vilka grunder (se t.ex. Tärnfalk, 2007, s. 248). Det kan också diskuteras 

vilka metoder som är mest verksamma för att motverka återfall i brott, och hur detta skall un-

dersökas (se t.ex. Brå 2008:1, s. 6). De tre ungdomar jag har träffat under arbetet med denna 

studie, har bedömts ha ett särskilt behov av vård, varvid domstolen har dömt dessa till ung-

domsvård. Skillnaderna ungdomarna emellan är dock så stor, att ett deltagande i samma på-

verkansprogram, också måste individanpassas. Andrews och Bontas (2003, s. 260ff) risk-, 

behovs- och responsivitetsprinciper, kan på så sätt sägas användas i bedömningen. I hur stor 

grad, och om de används på rätt sätt, går dock inte att bedöma i denna studie – vilket inte hel-

ler har varit min avsikt. Vikten av individanpassning, framstår dock angeläget att ha i åtanke i 

diskussioner om påföljder som bygger på behandlingstanken, som t.ex. ungdomsvård.   

7.1.2 Familjens medverkan 

Ungdomsgruppen ser familjen som en oerhört viktigt resurs i sitt arbete med unga lagöverträ-

dare, och ser föräldrars medverkan i ett antal samtal som mer eller mindre en självklarhet, 

vilket också stämmer överens med forskning över verkningsamma metoder för att motverka 

återfall i brott (se t.ex. Lardén, 2002, s. 19). I det svenska rättssystemet är det dock den en-

skilde individen som blir dömd för ett brott, och dennes familj tas inte med i påföljden. När 

socialtjänsten ställer krav på att föräldrar skall vara med i samtal, torde detta i vissa fall kunna 

leda till ett visst motstånd hos både ungdom och förälder, vilket också torde ha betydelse för 

behandlingen. Det torde också kunna diskuteras hur stor betydelse föräldrars medverkan kan 
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anses ha, när deras ungdom befinner sig mitt i tonåren, på god väg att bli vuxen. Av de tre 

intervjuade ungdomarna, är Simon den enda som var myndig vid genomförandet av påföljden, 

och tillräckligt gammal att själv bestämma över familjens medverkan. Föga förvånande valde 

Simon att genomföra påföljden på egen hand, vilket behandlarna på Ungdomsgruppen också 

menar är det vanliga när det gäller ungdomar över 18 år.  

7.1.3 Behandla i med- eller motvind 

Det kan också diskuteras huruvida det ens är möjligt att inleda en behandling, när individen är 

mer eller mindre tvingad att vara där (se t.ex. Bart och Näsholm, 2006, s. 32). Simon, som 

fortfarande är brottsaktiv, kan sägas vara ett exempel på detta. Påföljden är för honom något 

av en parantes i livet, och det framgår tydligt i intervjun att han i nuläget inte är motiverad till 

att sluta begå brott. Påföljden ledde i Simons fall inte till någon förändring, och frågan om 

Simon var, är eller någonsin blir, mottaglig för behandling, kan diskuteras. Hur stark är inlär-

ningen hos Simon? Finns det rum för en förändring? Vad skulle krävas för att Simon skulle 

kunna överväga att bli mer laglydig? Själv hävdar han att det är bristen på ett arbete och en 

inkomst, som står i vägen för ett mer laglydigt liv, och hans besvikelse gentemot samhället 

förefaller vara stor. Frågan är om lösningen är så ”enkel” som att ge Simon ett arbete, eller om 

arbetslösheten bara är en del av Simons komplexa situation.  

 

Jämfört med Simon, visar Maria istället hög grad av motivation till att lära sig hur hon skall 

göra för att sluta begå brott. Hon begår fortfarande impulsiva handlingar, men troligen inte 

lika många som om hon inte hade genomfört behandlingen via sin påföljd. Maria kan anses 

vara den av de tre intervjuade ungdomarna, som har fått mest hjälp genom Galaxen; hon inser 

sina problem, och försöker använda sig av de verktyg hon har lärt sig genom samtalen – även 

om hon inte alltid lyckas. När det gäller Maria, är frågan istället hur stor roll impulsiviteten 

kan anses ha för inlärningen; en aspekt som överhuvudtaget inte har tagits upp i denna studie. 

Att få bukt med sin impulsivitet har dock hög prioritet hos Maria, vilket torde leda till att hon 

kommer att begå färre brott i framtiden.   

7.1.4 Olika perspektiv på straff och behandling 

För Maria har påföljden fungerat som en behandling, att jämföra med Simon som bara ser 

påföljden som ett straff. Johans situation ser däremot annorlunda ut jämfört med både Simon 

och Maria, och hans brottslighet kan sägas vara en typisk ungdomssynd (von Hofer, 2001, s. 

317) under påverkan av kompisar. Påföljden är för Johan ett straff, men ett straff som också 
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innehåller behandling. För Johans del, har påföljden dock troligen inte gjort någon större 

skillnad, då Johan förmodligen inte skulle ha begått fler brott i vilket fall som helst. Att sam-

hället reagerade över Johans normbrytande, kan dock ha varit den vändpunkt (Rydén-Lodi, 

2008, s. 64) Johan behövde. Medan Johan kan sägas ha varit utsatt för ”pull”-faktorer, är det 

”push”-faktorer (Berglund, 1998, s. 74ff) som har haft störst inverkan för både Simon och 

Maria, men på olika sätt.  

7.2 Vidgade vyer 

7.2.1 Samverkan och föräldramedverkan  

I statistiken (se kapitel 3) ser vi att Kronobergs län har lägre andel ungdomar som uppger sig 

ha begått våldsbrott jämfört med riksgenomsnittet, och att Kronoberg är ett av de län i Sverige 

där det återfinns lägst andel högbelastade ungdomar (Brå, 2007:30, s. 16; 19-27). Vad detta 

kan bero på går naturligtvis inte att utläsa ur statistiken, men siffrorna kan ändå anses indikera 

t.ex. en hög grad av social kontroll (se t.ex. Sarnecki, 2003, s, 215ff) i Kronobergs län. Ett 

exempel på detta är den så kallade Kronobergsmodellen (se t.ex. Brå 2009:5, s. 17ff), en poli-

siär arbetsmodell som innebär att polisen systematiskt arbetar med att minska tillgången och 

efterfrågan på alkohol hos ungdomar. En del av arbetsmodellen är förverkandet av alkohol 

från ungdomar som befinner sig i offentliga miljöer, samt kontakt med omyndiga ungdomars 

föräldrar och krav på att dessa skall komma och hämta hem sin ungdom. Även föräldrar till 

nyktra omyndiga ungdomar kontaktas om ungdomarna påträffas i sällskap medförande alko-

hol, då detta enligt modellen klassas som en riskmiljö. Samarbetet med föräldrar, socialtjänst 

och frivilligorganisationer, ses av polisen som väsentligt för att modellen skall vara verksam. 

Enligt en utvärdering av Brottsförebyggande rådet (Brå 2009:5) har användandet av modellen 

lett till att ungdomars dryckesvanor har förändras, och omyndiga ungdomars alkoholintag i 

offentliga miljöer har minskat, vilket också enligt utvärderingen kan leda till att minska våldet 

i offentliga miljöer (ibid., s. 49). Efter att Växjöpolisen utarbetat och infört arbetsmodellen år 

2005, minskade t.ex. anmälda misshandelsfall med 17 % år 2006, jämfört med år 2004 (ibid., 

s. 15). Arbetsmodellen håller nu på att införlivas i fler polisdistrikt, vilket kan tolkas borga för 

ytterligare minskning av våldsbrott i landet.  

7.2.2 Förebyggande insatser 

Den svenska Barnbrottsutredningen (SOU 2008:111, s. 11ff) lyfter fram att tidiga insatser är 

väsentliga för att barns och ungas normbrytande skall dämpas och i många fall undvikas; och 

att tydliga regler för t.ex. socialtjänst och polis, skall göra arbetet med barn och unga som 
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misstänks för brott enklare. Samverkan; gemensamma insatser och mindre revirtänkande, 

torde vara rätt väg att gå för att göra detta arbete lättare för både de yrkesverksamma, och för 

de inblandade familjerna. Användandet av arbetsmetoder som riktar sig mot barns och ungas 

familjer, anses ha goda effekter på unga individers normbrytande beteende (se t.ex. Lardén, 

2002, s. 19), vilket också stöds av bl.a. Banduras (1986, s. 47ff) resonemang om modellers 

relevans för barns och ungas inlärning, utveckling och beteende. Tidiga insatser och förebyg-

gande arbete, med både barn, unga och deras familjer, torde vara viktiga element för att barn 

och unga skall utvecklas gynnsamt. I detta sammanhang rekommenderas att läsa den national-

ekonomiska rapporten ”Det är bättre att stämma i bäcken än i ån” (Nilsson & Wadeskog, 

2008), som pekar på de samhällsekonomiska vinster förebyggande arbete med barn och unga 

faktiskt kan ge: 

En framgångsrik insats kring barn och unga i riskzon är i stort sett alltid utomordentligt 

lönsam (Nilsson & Wadeskog, 2008, s. 9) 

 

7.2.3 Framtida forskning  

Ytterligare forskning i hur barn och unga utvecklas och påverkas är naturligtvis alltid önsk-

värt, men viktigare ändå är att den svenska forskningen kring påverkansprogram och liknande 

programverksamhet för att motverka återfall i brott hos unga lagöverträdare, kommer igång 

ordentligt. Den internationella forskningen kan visserligen säga oss en del, men det torde inte 

alltid vara möjligt att överföra internationella resultat till svenska förhållanden. Vilka insatser 

fungerar på vilket sätt, och för vem? Vilka insatser kan förhindra att barn och unga utvecklar 

normbrytande beteenden och t.ex. hamnar i kriminalitet? Hur skall risk- och behovsbedöm-

ningar göras, för att kunna ge bästa möjliga grund för behandling?  

 

7.2.4 Slutligen… 

… vill jag framföra ett stort TACK till behandlarna på Ungdomsgruppen, som med stort en-

gagemang har ställt upp som deltagare i fokusgruppdiskussionerna; samt de tre ungdomarna – 

i studien kända under namnen Simon, Johan och Maria – som har varit vänliga att träffa mig 

för att dela med sig av sina erfarenheter av Galaxen.  
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Intervjuguide fokusgrupper 
 

Övergripande tema: 

”Unga personer som befinner sig i riskzonen för att utveckla – eller redan har utvecklat – ett 

normbrytande beteende” (skriv på tavlan). 

Vad tänker ni?  

Spontan reaktion? 

Vilka är de här ungdomarna? 

Varför har de hamnat där de är? 

Vad kan få dem att bryta sitt beteende? 

 

Bakomliggande orsaker 

Barndomen. Uppväxtförhållanden.  

Biologiskt/psykologiskt. Diagnoser. Biologisk sårbarhet.  

 

Nuvarande kontext 

Familj. Nya familjer. Separationer. Varannan vecka.  

Kompisar. Grupptryck. Väljer vänner efter intressen. Begår brott tillsammans.  

Skola. Skolk. Mobbning. Respekt för lärare.  

 

Ungdomarnas förutsättningar 

Vilka förutsättningar har ungdomar i dagens samhälle? 

Har samhället förändrats? 

Har ungdomarnas förutsättningar förändrats? 

Märker ni av några tendenser i ert arbete? 

Är det samma typ av ungdomar? 

Har de samma typ av problem? 
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Socialarbetarens förutsättningar 

Vilka förutsättningar anser ni er ha för att arbeta med dessa ungdomar? 

Handlingsutrymme att agera? 

Utbildning? 

Handläggarens roll? 

Behandlarens roll? 

Samarbete? Olika åsikter? Perspektiv? 

 

Galaxen: 

Hur länge har Galaxen funnits? 

Bakomliggande teoretiska antaganden?  

Metoder.  

Vilka är era intentioner med Galaxen? 

Vad vill ni att ungdomarna ska ta med sig från Galaxen? 

På vilket sätt tror ni ert arbete i Galaxen kan hjälpa ungdomarna att inte återfalla i brott? 

Vilka andra aspekter av ungdomarnas liv kan påverkas efter Galaxen? 

 

Vilken inställning brukar ungdomarna ha till Galaxen (och ungdomstjänst)? 

Hur brukar föräldrarna hantera det? Vilken inställning har de? 

Vad gör man om ungdomen verkar totalt ointresserad? 

Behandlingsrelation? 

 

Vad behöver de här ungdomarna? 

Vad kan ni ge dem? 

Vad kan de göra själva? 

Kan ni se när det börjar gå snett? Magkänsla?
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Christina Wendén 

Socionomstuderande vid Växjö universitet   april 2009 

 

Förfrågan: Vill du hjälpa en student 

vid Växjö universitet? 

Hej! 

Jag heter Christina Wendén och utbildar mig till socionom vid Växjö universitet. Som socionom 

kommer jag att träffa många ungdomar, varav några kan ha blivit dömda till någon påföljd. För mig är 

det viktigt att förstå hur ungdomar upplever detta. Därför har jag valt att skriva om detta i mitt exa-

mensarbete – och det är därför som jag kontaktar dig. 

Vill du hjälpa mig genom att berätta om hur du upplevde öppenvårdsprogrammet Galaxen, som 

du har erfarenhet av? 

Jag har kontaktat några ungdomar som dömdes till påföljd under 2008 och målet är att genomföra 5-7 

anonyma intervjuer under de närmaste veckorna. Inga namn eller specifika händelser kommer att 

nämnas i den färdiga uppsatsen. Ingen som läser uppsatsen kommer alltså att kunna gissa vilka ung-

domar jag har pratat med.   

Om vi träffas vill jag helst att vårt samtal spelas in på band, eftersom det gör mitt arbete lättare sen, 

men bara om du känner att det är OK och samtycker till det. Det du berättar för mig kommer ingen 

annan att få veta, och ingen annan än jag kommer att lyssna på det inspelade samtalet.  

Det jag ber dig om är alltså helt frivilligt, och är inte en del av din påföljd. Jag skulle dock vara väl-

digt tacksam om du vill låta mig träffa dig, så du kan bidra med dina erfarenheter av Galaxen, och hur 

just du upplevde att genomföra en sådan påföljd.  

Eftersom jag är under utbildning, har jag en ansvarig lärare som stöttar mig i mitt arbete. Om du (eller 

dina vårdnadshavare) har några funderingar om det här, går det bra att ta kontakt med mig på telefon 

073-506 96 79 eller e-post christina@wenden.se, eller min lärare Pär Gustafsson på e-post 

paer.gustafsson@vxu.se.  

Om några dagar kommer jag att ringa hem till dig, eller till det mobilnummer som är registrerat i ditt 

namn, så kan vi bestämma var och när vi kan träffas – och om vi ska träffas. Du kan när som helst 

ångra dig, om det inte känns bra – även under intervjutillfället.  

 

Mvh 

Christina Wendén 

Socionomstuderande vid Växjö universitet

mailto:christina@wenden.se
mailto:paer.gustafsson@vxu.se
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Intervjuguide unga lagöverträdare 
 

Småprat 

1. Skola. 

2. Fritid. 

3. Familj. 

4. Kompisar. 

Info 

1. Frivilligt. 

2. Inspelning. 

3. Läsa igenom utskriften efteråt. 

Allmänt om Galaxen 

1. Hur länge sen är det du gick på Galaxen? 

2. Vad tyckte du om det? 

3. Vad fick du göra? 

4. Var det några bra grejer? 

5. Var det något du tyckte var ”konstigt”? 

6. Förstod du vad samtalen skulle vara bra för? 

7. Vet du varför du fick gå på Galaxen? 

Familjen 

1. Vad tyckte din familj om alltihop? 

2. Var de med på några samtal? 

3. Har ni pratat om Galaxen hemma? 

4. Har du bra kontakt med din familj? 

5. Har någonting blivit annorlunda hemma efter Galaxen? 

Kontakt med behandlaren 

1. Fick du bra kontakt med din behandlare? 

2. Funkade det med en gång, eller tog det tid att få bra kontakt? 

3. Tror du att det hade fungerat på samma sätt med en annan behandlare? 

4. Vad var det viktigaste som behandlaren gjorde? 

5. Skulle du kunna tänka dig att fortsätta med samtal, även efter Galaxen? 

Förändring 

1. Hur ser du på Galaxen idag, och de samtal du gick på? 

2. Har Galaxen hjälpt dig på något sätt? 

3. Tror du att ditt liv skulle ha sett likadant ut, om du inte hade gått på Galaxen? 
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4. Fanns det någonting i samtalen som fick dig att ”tänka till”? 

5. Lärde du dig någonting du inte visste innan? 

Kompisarna 

1. Berättade du för dina kompisar att du gick på Galaxen? 

2. Berättade du att du hade blivit dömd för ett brott? 

3. Vad tyckte de om det? 

4. Kan du prata med dina kompisar om saker? 

5. Känner du någon som gått på Galaxen? 

6. Känner du någon som har gjort ungdomstjänst? 

7. Känner du någon som har blivit dömd för brott? 

8. Känner du någon som har begått brott? 

Galaxen som påföljd 

1. Tycker du att Galaxen är en bra påföljd för ungdomar? 

2. Finns det någonting som skulle ha kunnat vara annorlunda i Galaxen? 

3. Hur skulle din påföljd ha sett ut, om du själv hade fått bestämma?  

Brottet 

1. Hur var rättegången, tycker du? 

2. Fick du möjlighet att berätta vad som hände? 

3. Vilka fick du träffa och prata med innan rättegången? (Polis, åklagare, advokat, hand-

läggare?) 

4. Gick det bra att prata med dem? 

5. Vill du berätta om det du blev dömd för? 

6. Varför blev det som det blev? 

7. Finns det någonting som hade kunnat förhindra det som hände? (Just då, eller tidigare) 

8. Har du blivit dömd fler gånger?  

9. Tror du själv att du kommer att begå fler brott? 

10. Vad skulle kunna få dig att begå brott? 

11. Vad skulle kunna få dig att låta bli? 
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Programteori 
Växjö kommuns verkställande av ungdomspåföljderna ungdomsvård och ungdomstjänst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utgångs-

punkten 

 

 

Önskade 

resultat 

 

Verktyg 

och medel 

 

Teoretiska 

antagan-

den 

Lagstiftning. 

Handläggares yttrande/uppdrag. 

Frivillig medverkan. 

Rapporteringsskyldighet. 

 

Ökad självkännedom. 

Ökad självkänsla. 

Tro på sig själv. 

Hopp för framtiden. 

 

 

Profession. 

Utbildning. 

Erfarenhet. 

 

 

Systemiskt tänkande. 

Respekt och gott bemötande. 

Ungdomen som symptombärare. 

Individens behov och förutsättningar. 

 

Identitetssökande. 

Höga krav på eget ansvar. 

Brister i mognad och 

utveckling. 

 

Socialt arv. 

Vistas i riskmiljöer. 

Ålder och nyfikenhet. 

Kompisars påverkan. 

 

Brister i kommunikationen och 

relationerna i familjen. 

Frånvaro av viktiga vuxna. 

 

 

 Lyfta styrkor.  

Visa möjligheter. 

Förklara risker. 

 

 

Bättre förutsättningar att tackla 

händelser i framtiden. 

Ökat konsekvenstänkande. 

Inte begå fler brott. 

Galaxen-pärmen. 

Studiebesök. 

Involvera familjen. 

Motivera till förändring. 

Utnyttja 

”tvånget”. 

 

Förbättrade relationer i 

familjen. 

Ökad kunskap om sam-

hällets normer. 


