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Abstract 
 
Ekberg, Margareta Stigsdotter (2010). Dom kallar oss värstingar. Om ungas lärande i mötet 
med skola, socialtjänst och polis (They call us the worst teenagers – a study concerning young people’s 
process of learning during the interactions with schools, social services and the police). Linnaeus 
University Dissertations No 25/2010. ISBN: 978-91-86491-38-3. Written in Swedish with 
a summary in English. 

 
It is of primary concern, both from the perspective of the individual and of society at large, to 
take measures to prevent the occurrence of a negative development amongst young people. 
The starting point of this dissertation is the notion that interpersonal interactions that occur 
between people contribute to a process of learning, thus focus is placed upon the pedagogic 
interactions between society's authorities and young people in trouble. How such interactions 
contribute to the process of learning regarding the young people, and what that learning en-
tails, is seen as a vital pedagogic question. The overriding aim of the dissertation is to iden-
tify aspects of learning that occur during the interactions between society's authorities and 
young people in trouble, in order to contribute to an understanding of how such interactions 
can be developed in a constructive manner.  

 
The thesis is based on the theories of man as a social being, dependent on relationships and 
interaction for the process of knowledge. The empirical study includes interviews with teach-
ers, social workers, police officers and young people. Vignettes have formed the basis of dis-
cussions about the measures and initiatives taken by society and the types of experience the 
young people feel the measures and initiatives have led to. Since an element of authority is a 
component of the relationship between the representatives of society and the young people, 
the concept of governmentality formulated by Foucault has been used in the process of 
analysis. Also von Wright's concepts of punctual and relational perspective have been used in 
this process. The purpose of this study is to attempt to determine what consequences the 
various perspectives taken in the interactions may lead to, in relation to the knowledge these 
young people develop about themselves and about society. 

 
The result shows that society's representatives among themselves have different views of 
young people in trouble. Young people's experiences of interactions with society's representa-
tives argue for the fact that their backgrounds often direct the course of the interaction and 
its contents. Young people testify about irrelevant measures and initiatives taken by society; 
that they are subject to prejudice and that the principle of "equality before the law" is not ob-
served. Their experience has led them to feel that they have less of human dignity. The dis-
sertation ends up in a discussion about the prerequisites necessary, in order that pedagogic 
interactions between a person in authority and young people in difficulties may proceed from 
a relational perspective. The ability to take the young person's perspective would thereby be a 
central aspect in the discussion about what measures and initiatives taken by society are ap-
propriate to change a troubled lifestyle. 

 
Keywords: governmentality, juvenile delinquency, pedagogical meetings, police, relational 
pedagogy, school, social service, young people in difficulties 
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Musslans gåta 
 
Om somligt verkar fult och styggt, 
Du skall dock inte gråta. 
I musslan är en pärla gömd, 
och det är musslans gåta. 
 
I botten på en gyttjepöl 
en skatt ibland förvaras. 
Ha tålamod, ha tålamod! 
Till sist skall allt förklaras. 
 
Tro inte dina ögon jämt, 
ty troll kan gå förklädda, 
och hemskt kan bli till underbart 
för dem som ej är rädda. 
 
Om somligt verkar fult och styggt, 
Du skall dock inte gråta. 
I musslan är en pärla gömd, 
och det är musslans gåta. 
 
Britt G. Hallqvist 



 



 

Förord 
 

Sommaren lider mot sitt slut och jag lägger sista handen vid avhandlingsarbe-
tet. Kanske är jag den som är mest förvånad över att den ändå till sist blev klar. 
Avhandlingen, min ständige följeslagare under de senaste sex åren. En följesla-
gare som tidvis har varit både besvärlig och motsträvig, men som jag efter hand 
alltmer börjat komma överens med. Den gängse uppfattningen är att avhand-
lingsskrivande är ett mycket ensamt arbete. Jag har varit benägen att hålla med. 
Men när jag nu ska skriva mitt förord inser jag att ni är många som funnits med 
och stöttat mig i arbetet på olika sätt. Här är platsen att tacka er alla.  

Först och främst vill jag rikta ett varmt och stort tack till alla er informanter; 
ungdomar, lärare, socialsekreterare och poliser, som så engagerat och generöst 
delat med er av era kunskaper och erfarenheter. Att era röster och era berättel-
ser skulle få höras har onekligen utgjort en av de starkaste drivkrafterna i arbe-
tet!  

Under arbetets gång har jag haft tillgång till ett handledarteam som gett 
mig värdefulla synpunkter och kommentarer på arbetet, både utmanande och 
uppmuntrande! Ett stort tack till min huvudhandledare Håkan Jenner samt 
Ingeborg Moqvist-Lindberg och Elisabet Frithiof! På olika sätt har ni bidragit 
till det färdiga arbetet och här ska nämnas något; Håkan, din breda och djupa 
kunskap om mitt forskningsområde har varit en oerhörd inspirationskälla till 
att lära mer! Ingeborg, dina klargörande synpunkter har många gånger fått mig 
att tänka om och tänka nytt! Elisabet, ditt engagemang och din noggrannhet i 
granskandet av mina texter tillsammans med dina skärpta kommentarer har 
gett mig massor av skjutsar framåt! Tack hela handledarteamet för att ni så tyd-
ligt visat att ni trott på mig och på värdet av avhandlingsinnehållet!  

Så vill jag tacka opponenterna på mitt slutseminarium, Maria Alm och Idor 
Svensson, som med stort engagemang tog sig an mitt manus och bidrog med 
konstruktiva och kreativa synpunkter! Tack Maria för att du också granskade 
delar av texten efter omarbetning. Tack Idor, för att du gav mig litteraturtips 
som bidrog till fördjupad kunskap. Här vill jag också tacka Gunilla Härnsten, 
som gav mig värdefulla synpunkter på text och innehåll efter slutseminariet och 
Daniel Sundberg, som bidrog med utförliga och viktiga kommentarer på valda 
delar av texten i slutskedet.  

All personal på PPI, Linnéuniversitetet i Växjö, tackar jag för stöd i form av 
uppmuntrande ord och glada tillrop! Ett särskilt tack till Marianne Thuresson 
och Bodil Rönn för tillmötesgående i alla ärenden som rört forskarutbildning-
en. Kerstin Brodén, du har varit en fantastisk klippa när det gällt allt tekniskt 
som hör ihop med tryckning av det skrivna. Tack Kerstin! Till all biblioteksper-
sonal, ingen nämnd och ingen glömd, tack för fantastisk service och vänligt 
bemötande! Monika Kjellberg, stort tack för att du tog dig an översättningsar-
betet och genomförde det med bravur! Mina doktorandkollegor; Marianne 
Björn, Elisabet Frithiof, Ulla Gadler, Claudia Gillberg, Hannes Johansson, Jo-



 

akim Krantz, Linda Reneland-Forsman och Nina Waldmann har alla, på olika 
sätt och vid olika tillfällen, haft betydelse för avhandlingsarbetets framåt-
skridande. Viktiga diskussioner om avhandlingsskrivande och ”livet vid sidan 
om” ledde mig vidare. Tack allihop! Ett extra varmt och innerligt tack till Nina 
för alla inspirerande samtal och givande samvaro under dessa år! Tack också 
Ulla och Marianne som bidragit med viktiga synpunkter på arbete och arbets-
process i slutskedet då jag verkligen behövde det som mest! Så vill jag också 
framföra ett stort tack till Peter Häggstrand för kreativa bildspråkslösningar! 
Här passar jag också på att tacka Jacob Ekberg för den häftiga graffitin till 
omslaget! Och Peter igen för montaget!  

Parallellt med forskarstudierna och avhandlingsskrivande har jag arbetat 
deltid som lärare på Östregårdskolan i Växjö. Detta har möjliggjorts tack vare 
engagemang och flexibilitet från er som varit mina rektorer under dessa sex år. 
Tack Lars-Åke Eriksson, Birgitta Henningsson och Eva Branje! Jag vill också 
tacka all personal på skolan för att jag, trots korta gästspel ett par dagar i veck-
an, ändå fått känna mig delaktig och tillhörig gemenskapen. Ett särskilt tack 
går till mitt arbetslag; Magnus Pettersson och Ingemar Åkesson. Ert stöd och 
förståelse har varit guld värt! Tack också Christina Andrén för att du försett 
mig med många intressanta artiklar! Birgitta Ekman! Våra fredagsträffar, där 
livliga diskussioner kring skola och lärande har haft sin givna plats, har influerat 
många ställningstaganden i  avhandlingsarbetet. Tack Birgitta!    

Några lösningsinriktade personer har haft stor betydelse för att avhandlings-
arbetet skulle kunna genomföras. Anna-Karin Nordin och Katarina Biddle, 
tack för omhändertagande, praktiska lösningar och vägledning på mina inter-
vjuturnéer! Allan Nilsson, tack för alla kloka synpunkter på arbetet och för 
hjälp att lösa alla möjliga, och ibland till synes omöjliga, problem! Och så till 
det som rör ”livet vid sidan om”; Marianne och Jan Silfverstolpe, tack för att ni 
så lägligt tog över delar av stalltjänsten i den mest intensiva perioden av skri-
vandet!  

Slutligen vänder jag mig till mina närmaste som fått följa arbetet på nära 
håll med allt vad det innebär. Ett innerligt tack till mamma och pappa för om-
sorg och omtanke i alla sammanhang! Tack storebror Peter för hjälp med olika 
översättningsarbeten under årens lopp, tack lillebror Johan för att du alltid hör 
av dig och alltid lyssnar! Och så mina söner, David och Jacob, ni har hjälpt mig 
med granskning och korrekturläsning, men också kommit med kritiska och 
tänkvärda synpunkter på hela idén med avhandlingsarbetet. Kram till er båda! 
Till sist; Thomas, min livskamrat – Dig vill jag verkligen ge en riktigt stor kram 
för att du så helhjärtat och uppriktigt gett mig ditt osvikliga stöd. Du har, låg-
mält men dock bestämt, förmedlat en självklar övertygelse om att arbetet en 
dag skulle slutföras. Och  – du hade ju rätt!  

 
Näset i sensommartid 2010 

 
Margareta Stigsdotter Ekberg 



 1 

1. Inledning ....................................................................................................... 5 
1.1 Begrepp, avgränsningar och disposition................................................ 8 

2. Forskningsproblemet  i sitt sammanhang................................................... 10 
2.1 En pedagogisk precisering................................................................... 10 
2.2. Det pedagogiska mötet – ett relationellt perspektiv........................... 11 

2.2.1 Det pedagogiska mötet – en illustration ..................................... 12 
2.3 Problemområdet – en bakgrund.......................................................... 15 

2.3.1 Orsaksförklaringar till ungdomsproblem.................................... 16 
2.3.2 Faktorer av betydelse för den unges utveckling .......................... 18 

2.4 Brottslighet och avvikande beteende ................................................... 22 
2.5 Barn, brott och bemötande – ett historiskt perspektiv........................ 23 

2.5.1 Barn och vuxna – ingen åtskillnad .............................................. 23 
2.5.2 Från kroppsstraff till själens disciplinering ................................. 24 
2.5.3 Skolan och de vanartade barnen ................................................. 25 
2.5.4 Vanartslag, barnavårdslag och socialtjänstlag ............................. 25 
2.5.5 Makt att definiera barn- och ungdomsproblem ......................... 27 
2.5.6 Samhällelig reglering av de ungas fritid ...................................... 28 

2.6 Att vara ung i 2000-talets samhälle..................................................... 30 
2.6.1 Identitetsutveckling och kamratgruppens betydelse ................... 32 
2.6.2 De ungas rätt till livskvalitet och inflytande över sitt liv............. 35 

2.7 Samhällets representanter.................................................................... 35 
2.7.1 Den offentliga etiken .................................................................. 37 
2.7.2 Yrkesetiska riktlinjer.................................................................... 38 

2.8 Samhällets pedagogik och unga i problem.......................................... 39 
2.8.1 Lagar och riktlinjer...................................................................... 39 
2.8.2 Samhällets insatser och deras effekter......................................... 44 

3. Syfte och frågeställningar ............................................................................ 49 
4. Berättelsen  om forskningsprocessen .......................................................... 50 

4.1 Teoretiska utgångspunkter .................................................................. 50 
4.1.1 Governmentality – ett övergripande perspektiv.......................... 51 
4.1.2 Den symboliska interaktionismen – interaktion och 
kommunikation .................................................................................... 52 

4.2 Metodologiska överväganden .............................................................. 57 
4.2.1 Den kvalitativa forskningsintervjun  – ett interaktionistiskt 
arbetsredskap ........................................................................................ 58 
4.2.2 Forskaren som redskap................................................................ 59 
4.2.3 Intervjuer med samhällets representanter och ungdomar........... 60 
4.2.4 Vinjettmetoden ........................................................................... 60 

4.3 Genomförande av avhandlingens empiriska studie............................. 64 
4.3.1 Pilotstudie ................................................................................... 65 
4.3.2 Den egentliga studien ................................................................. 66 
4.3.3. Arbetsprocessen – från intervjuer till berättelser........................ 71 
4.3.4 Giltighetsfrågan .......................................................................... 75 

4.4 Analys – utifrån ett hermeneutiskt inspirerat förhållningssätt............ 78 



 2 

4.4.1 Analys vid intervjutillfället .......................................................... 78 
4.4.2 Analys vid utskrift av intervjuer .................................................. 79 
4.4.3 Fördjupad analys och analysverktygen ........................................ 80 

5. Resultat........................................................................................................ 81 
5.1 Lärarnas berättelse ............................................................................... 82 

5.1.1 Betydelsen av kartläggning och stöd........................................... 82 
5.1.2 Chansen att utveckla självförtroende .......................................... 83 
5.1.3 Kompetens och rutiner................................................................ 83 
5.1.4 Samverkan med föräldrar och socialtjänst .................................. 84 
5.1.5 Skolans ansvar att utreda vad som har hänt................................ 85 
5.1.6 Skolans ansvar att sätta in stödjande åtgärder............................. 86 
5.1.7 Utanförskap och att bli provocerad kan leda till problem........... 88 
5.1.8 Polisanmälan – ett sätt att få hjälp att bryta ett mönster ............ 88 
5.1.9 Betydelsen av en god relation...................................................... 89 
5.1.10 Skolans agerande....................................................................... 90 
5.1.11 Erkännandet.............................................................................. 92 

5.2 Socialsekreterarnas berättelse............................................................... 93 
5.2.1 Samarbetet med föräldrarna........................................................ 93 
5.2.2 Ansvar för utredning ................................................................... 94 
5.2.3 Skilda former av samverkan mellan myndigheter....................... 95 
5.2.4 Polisanmälan och andra alternativ .............................................. 96 
5.2.5 Den avgörande relationen ......................................................... 100 
5.2.6 Åtgärder – konsekvensprogram eller familjehemsplacering ..... 101 

5.3 Polisernas berättelse........................................................................... 102 
5.3.1 Betydelsen av goda relationer, tidiga insatser och synliga 
konsekvenser....................................................................................... 102 
5.3.2 Polisarbetets förändrade villkor................................................. 103 
5.3.3 Skillnad mellan brott och bråk.................................................. 103 
5.3.4 Medling mellan parterna........................................................... 104 
5.3.5 Ansvarsfrågan för händelser på skolan...................................... 106 
5.3.6 Motiv för att anmäla alternativt att avstå.................................. 106 
5.3.7 Samhällets lagar och skolan ...................................................... 106 
5.3.8 Polisens befogenheter och möjligheter att ingripa ................... 107 
5.3.9 Skilda synsätt på ungdomar i problem och deras handlingar ... 110 
5.3.10 Möjligheter till samverkan med andra myndigheter .............. 111 

5.4 Ungdomarnas berättelse – fyra bilder................................................ 111 
5.4.1 Om att vara livsstilsberoende .................................................... 111 
5.4.2 Samhällets bild av ungdomarna – så som ungdomarna uppfattar 
den ...................................................................................................... 114 
5.4.3 Ungdomarnas bild av samhället ................................................ 116 
5.4.4 Ungdomarna och det samhälle de önskar att möta .................. 120 

6. Tolkning och analys .................................................................................. 125 
6.1 Vad de unga möter – samhällets pedagogik i praktiken.................... 125 

6.1.1 Samhällsvärderingar som är styrande........................................ 126 



 3 

6.1.2 Organisationskulturen och skiftande tolkningar av uppdraget. 128 
6.1.3 Organisationskulturen och betydelsen av inomprofessionella 
skillnader ............................................................................................ 131 
6.1.4 Governmentality och valet av perspektiv .................................. 134 

6.2. Vad de unga lär sig om sig själva ...................................................... 137 
6.2.1 ”Det är svårt att bryta ett livsstilsberoende själv” ...................... 137 
6.2.2 ”Vi är inte lika mycket värda som andra”.................................. 139 

6.3 Vad de unga lär sig om samhället...................................................... 141 
6.3.1 ”Vi är inte lika inför lagen”........................................................ 141 
6.3.2 ”Vi är dömda på förhand” ......................................................... 143 
6.3.3 Governmentality och valet av perspektiv .................................. 144 

6.4  Konklusion: Skilda perspektiv – skilda sätt att mötas –  
      skilda sorters läranden........................................................................ 146 

6.4.1 Berättelsen om ett möte eller vad hände sedan? ....................... 146 
6.4.2 Berättelsen om ett annat möte eller vad hände sedan? ............. 147 

7. Diskussion ................................................................................................. 149 
7.1 Konstruktiva pedagogiska möten ...................................................... 150 

7.1.1 Att förhindra en ogynnsam utveckling ..................................... 151 
7.1.2 Att vända en negativ trend........................................................ 153 
7.1.3  Samhällets styrning .................................................................. 157 

7.2 Det pedagogiska mötet – en avslutande reflektion ........................... 159 
SUMMARY ................................................................................................. 160 
Referenser...................................................................................................... 175 

Bilaga 1 Informationsbrev till samhällets representanter................... 183 
Bilaga 2 Informationsbrev till ungdomar........................................... 184 
Bilaga 3 Från intervju till sammanställning – samhällets representanter 
(ett utdrag).......................................................................................... 185 
Bilaga 4 Från sammanställning till bilder – samhällets representanter  
(ett exempel)....................................................................................... 192 
Bilaga 5 Från intervju till sammanställning – ungdomar  
(ett utdrag).......................................................................................... 196 
Bilaga 6 Från sammanställning till bilder – ungdomar  
(ett exempel)....................................................................................... 199 



 4 

 



 5 

1. INLEDNING 

Fyra ungdomar i åldern 15-17 år, boende i [X-stad], har dömts till vård 
inom socialtjänsten och dagsböter. Den mest brottsaktive är en 16-åring 
som dömts för 14 olika brott såsom stölder, utpressningsförsök, misshandel 
samt våld och hot mot tjänsteman.  (Smålandsposten 2005-03-26) 

 
Ovanstående notis väcker frågor kring unga i problem, samhällets åtgärder och 
den pedagogiska betydelsen av dessa. Dessa frågor rör sådant som vilka konse-
kvenser samhällets insatser och åtgärder får när det gäller unga i problem, i be-
märkelsen vad de unga lär sig om möjligheterna till delaktighet i samhället och 
i sitt eget liv. Detta är en avhandling som handlar om unga i problem och deras 
möten med samhällets myndigheter och vilket lärande sådana möten genererar.   
 
Den mest brottsaktive i det inledande exemplet har uppenbarligen varit föremål 
för åtgärder från samhällets sida vid ett antal tillfällen. Det framgår att han vid 
upprepade tillfällen begått brott och blivit dömd. Detta gör att man frågar sig 
vilken betydelse samhällets insatser och åtgärder egentligen har och vad som 
har hänt i de möten som denne yngling har deltagit i, såsom mötet med social-
tjänst, polis och rättsväsende. Han, den brottsaktive, har förmodligen också un-
der sin skoltid deltagit i olika former av möten tillsammans med sina föräldrar 
och med skolans personal, som exempelvis utvecklingssamtal alltifrån år 1. 
Möjligen har han också deltagit i elevvårdskonferenser i skolan där han kan ha 
varit föremål för åtgärder av specialpedagogisk karaktär. En intressant fråga är 
vad dessa möten lärt pojken, dels när det gäller hans syn på vem han själv är, 
dels när det gäller hans syn på samhället och sin delaktighet i detta.  
 
Mitt forskningsintresse härrör sig i en undran kring betydelsen av pedagogens 
förhållningssätt när det gäller skolan och elevers lärande och identitetsutveck-
ling. Under min mångåriga yrkeserfarenhet som lärare i grundskolan och som 
lärarutbildare har detta varit ett område som jag ofta reflekterat över. Min över-
tygelse är att pedagogen har ett stort inflytande över hur klassrumsklimatet ut-
vecklas. Skolans kultur har betydelse för hur en ung människas utveckling for-



 6 

mas, eftersom den unge befinner sig en så stor del av sin vardag i skolmiljön. 
Det handlar mycket om pedagogiska möten och relationer i skolvärlden. Dessa 
möten och relationer påverkas av hur vi ser och tänker om varandra. Det pågår 
en ständig interaktion mellan eleverna och mellan elever och lärare och denna 
interaktion får betydelse för den enskildes möjligheter till utveckling och läran-
de. 
 
Intresset för pedagogiskt förhållningssätt och för pedagogiska möten kom att 
vidgas till att omfatta ett vidare fält än skolan när jag i början av 2000-talet kom 
att följa en grupp högstadieelever. Det handlade om ett tiotal pojkar där majo-
riteten tidigare haft en relativt oproblematisk skolgång. Flertalet var delaktiga i 
olika fritidsaktiviteter som fotboll och ishockey. Ett par var också framgångsri-
ka löften inom sina respektive områden. Dessa pojkar kom av olika anledningar 
att bilda ett gäng och de föreföll allt mer beroende av varandras kamratskap. 
Det pågick en interaktion dem emellan som tydde på en strävan och önskan om 
grupptillhörighet. Denna grupptillhörighet ledde in i en livsstil som successivt 
ledde vidare till ett utanförskap. Det handlade inledningsvis om att man börja-
de skolka från skolan och göra småbrott för att efter hand börja missbruka dro-
ger och begå allt fler och allt grövre brott. Drogmissbruk och den kriminella 
livsstilen kom att leda till förödande konsekvenser för pojkarna och för det om-
givande samhället.    
 
Idag, tio år senare, är vetskapen större när det gäller vilka konsekvenser de ung-
as livsstil ledde till. Av dessa tio pojkar lever endast nio. Skolavhopp och av-
brutna skolgångar tillsammans med många års drogmissbruk och kriminellt le-
verne har präglat tillvaron för flertalet. En tanke om detta är att viljan inte alltid 
är tillräcklig. Att börja leva ett socialt accepterat liv styrs inte enbart av den egna 
viljan utan också till en del av det som finns i pojkarnas bagage. Det kan handla 
om allt ifrån ett dåligt självförtroende till rättegångsdomar som bidrar till svå-
righeter att få ett arbete. Några av pojkarna kom att avtjäna ett antal fängelse-
domar för mycket grova brott när de hade uppnått åldern för sådana sanktioner.  
 
Samhällets insatser har under vägen varit betydande. Det har handlat om stora 
kostnader för samhället och stora kostnader för enskilda människor. Dessa 
kostnader kan räknas i samhällsekonomiska termer, men framförallt i psykiskt 
lidande för brottsoffer och för pojkarna själva och deras anhöriga. Trots sam-
hällets insatser, först skolans och därefter socialtjänstens och så småningom 
rättsväsendets, så tycktes ingenting hjälpa när väl stenen satts i rullning. Det 
handlade inledningsvis om elevvårdande insatser i skolan för att därefter också 
innefatta socialtjänstens hela behandlingsarsenal, alltifrån samtal och frivilliga 
insatser till tvångsomhändertagande. Istället för att hindra en utveckling mot 
ett allt mer kriminellt beteende tycktes det som att samhällets insatser bidrog 
till att de unga alltmer såg sig själva som utanför och misslyckade och att det 
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inte var någon idé att försöka förändra sitt beteende. Kamratgruppens livsstil 
föreföll omöjlig att förändra.   
 
Detta har fått mig att fundera över vilken betydelse samhällets insatser och åt-
gärder har och på innehållet i de möten den unge deltar. Kan det finnas aspek-
ter i mötet mellan samhällets myndigheter och de unga som bidrar till en posi-
tiv respektive negativ utveckling hos den unge eller är det helt och hållet andra 
faktorer som spelar den största rollen? Förklaringarna till en asocial utveckling 
hos en ung människa står ofta att finna i att uppväxtmiljön och familjerelatio-
ner har varit så dåliga att oddsen för att det ska gå bra ändå inte är så stora. Na-
turligtvis har faktorer som rör barndom och uppväxt betydelse och detta måste 
också finnas med i diskussionen kring orsaker och insatser. Emellertid vill jag 
hävda att det finns en komplex väv av relationer som barn och unga kommer att 
ingå i, förutom familjerelationen, och hur dessa relationer ser ut kommer att 
spela roll. Det gäller i skolan såväl som på fritiden. Dessutom har strukturella 
faktorer betydelse. Att vara ung i 2000-talets samhälle är annorlunda jämfört 
med hur det var att leva i det samhälle som fanns för bara något eller några de-
cennier sedan. Exempelvis har konkurrensen i skolan hårdnat, liksom konkur-
rensen om de arbeten som finns. Sådana strukturella faktorer påverkar alla ung-
domars framtida möjligheter och för unga i problem kan det komma att få sär-
skilt stor betydelse. 
 
Utgångspunkten i denna avhandling är att möten mellan människor genererar 
lärande. Hur skola och andra myndigheter bidrar till ett lärande hos unga män-
niskor, samt vad detta lärande innebär, ser jag som en viktig pedagogisk fråga. 
Det möte jag studerar är mötet mellan unga och skolan och andra myndigheter 
när den unge befinner sig i en situation som kan vara början på en kriminell 
”karriär”. I mötet lär sig den unge något. Men vad innehåller lärandet? Avsik-
ten med samhällets insatser för dessa unga är att bidra till den unges socialise-
ring in i det rådande samhället. Man kan anta att de insatser som måste ha 
skett i det inledande exemplet inte har haft den avsedda effekten. Detta leder 
till frågor kring vad det är som händer i ett möte mellan samhällets represen-
tanter och den unge. I förlängningen handlar det också om hur ett konstruktivt 
möte ser ut, ett möte som kan bidra till den unges gynnsamma utveckling.   
 
Alla unga går i skolan, en del unga möter socialtjänsten och några få möter po-
lisen, men i denna avhandling är fokus på dem som har att göra med alla dessa 
myndigheter. Den handlar alltså om det pedagogiska mötet mellan å ena sidan  
representanter för samhällets myndigheter och å andra sidan ungdomar i pro-
blem. Det handlar då dels om vilka insatser samhället anser vara relevanta, dels 
vad samhällets insatser har lärt de unga och vilken kunskap de utvecklar om sig 
själva och om samhället. I linje med detta innehåller avhandlingen en empirisk 
studie, som handlar om hur professionella inom skolan, socialtjänsten och poli-
sen, resonerar kring vilka insatser som kan vara relevanta för några unga i pro-
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blem och vad unga, före detta kriminella, lärt av de insatser de har varit föremål 
för eller deltagit i. 

1.1 Begrepp, avgränsningar och disposition 

Ett centralt begrepp i avhandlingen är samhällets pedagogik. Med samhälle me-
nas i denna avhandling de myndigheter som kommer i kontakt med unga i 
problem. Samhällets pedagogik handlar om hur samhällets avsikter att styra de 
unga kommer till uttryck dels genom lagar och förordningar, dels genom den 
pedagogiska ”stil” (jfr lärarstil) som den unge möter och vilket lärande det ge-
nererar. Denna stil handlar om hur samhälleliga åtgärder i form av reaktioner 
och sanktioner utformas rent konkret av olika myndighetspersoner, som i den-
na studie kallas samhällets representanter. Centralt är även uttrycket unga i pro-
blem. Denna avhandling fokuserar såväl ungdomar i riskzon som unga krimi-
nella. Huvudpoängen är att den unge lever i en problematisk situation, som in-
nebär en särskild sorts kunskapsutveckling. Det är således inte den unge som är 
ett problem utan den unge som har ett problem. Begreppet i problem används 
därför konsekvent för att visa att problemen i princip betraktas som tillfälliga 
och möjliga att åtgärda. Motsatsen är med problem vilket antyder att problemen 
ses som förankrade i individen. Begreppet unga används omväxlande med be-
greppet barn. Begreppet barn utgår från Barnkonventionens definition som in-
nebär att alla personer under arton år är att betrakta som barn.  
 
En första avgränsning görs när det gäller begreppet unga i problem. Detta är ett 
begrepp som kan innefatta en lång rad problem. Denna avhandling fokuserar 
emellertid den grupp av unga som kommer i konflikt med samhällets normer 
och lagar, skrivna såväl som oskrivna. Samhällets pedagogik är ett begrepp som, i 
denna avhandling, avgränsas till att handla om normer och lagar och om de in-
satser och åtgärder som utformas av myndigheter och som unga i denna studie 
blivit föremål för eller deltagit i. Ordvalet och den kursiva stilen visar en skillnad 
när det gäller förhållningssättet kring den unge och insatserna. Samhällets repre-
sentanter består av många olika yrkesgrupper, men i den här avhandlingen har 
fokus inriktats på personal från skola, socialtjänst och polisväsende. Då mitt 
forskningsintresse sprang ur mina erfarenheter, både som lärare i grundskolan 
och som medmänniska till de pojkar jag tidigare berättat om, kom fokus att av-
gränsas till pojkars möten med samhällets representanter. Pojkar är dessutom i 
majoritet när det gäller brottsstatistiken. I enlighet med detta används begrep-
pet ”han” genomgående i texten.  
 
Avhandlingen består av sju kapitel. Efter detta inledande kapitel, där jag har 
berättat om mitt forskningsintresse kopplat till unga i problem, tecknar jag i 
kapitel 2 en bakgrund där forskningsproblemet sätts in i sitt sammanhang. Den 
texten mynnar ut i avhandlingens syfte och frågeställningar som bildar kapitel 
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3. Därefter övergår jag till att i kapitel 4 redovisa mina teoretiska utgångspunk-
ter, metodologiska val, genomförande av den empiriska studien och hur jag ar-
betat med analys av de intervjuer jag genomfört. Kapitel 5 är en resultatredovis-
ning som har utformats som fyra berättelser där de genomförda intervjuerna har 
konstruerats till fiktiva samtal mellan intervjupersonerna. I kapitel 6 gör jag en 
tolkning och analys av de fyra berättelserna utifrån avhandlingens syfte och frå-
geställningar. Avhandlingens resultat och dess konsekvenser ligger till grund för 
den diskussion som förs i kapitel 7, där några riktlinjer för vad som skulle kun-
na utgöra ett konstruktivt pedagogiskt möte formuleras.   
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2. FORSKNINGSPROBLEMET  

I SITT SAMMANHANG 

Detta kapitel inleds med en pedagogisk precisering där ambitionen är att tyd-
liggöra den syn på pedagogik som denna avhandling utgår ifrån. Därefter be-
skrivs det pedagogiska mötet i text och bild, eftersom detta kommer att ligga 
till grund för det kommande analysarbetet. Så kommer en bakgrund till forsk-
ningsproblemet, där unga i problem sätts in i ett sammanhang i syfte att moti-
vera betydelsen av forskning kring området. Inledningsvis redovisas några teori-
er och en del av den forskning som kan relateras till problemområdet. Därefter 
formuleras en problematisering kring synen på brott och avvikande beteende, 
då detta ska ses som intimt knutet till samhällets kultur och historia. För att 
konkretisera att så är fallet görs därefter en historisk tillbakablick i syfte att visa 
hur samhällets synsätt, insatser och åtgärder gällande ”vanartade barn”, har sett 
ut och förändrats över tid. Därefter tecknas en bild av levnadsvillkor och några 
faktorer som har betydelse för unga människor i allmänhet och unga i problem 
i synnerhet i 2000-talets samhälle. Sedan kommer en beskrivning av vad dessa 
unga möter från samhällets sida, där en presentation av samhällets representan-
ter och deras uppdrag inleder avsnittet. Samhällets representanter har att för-
hålla sig till lagar och riktlinjer, men också att välja insatser och åtgärder för de 
unga. Det sista avsnittet i kapitlet innehåller i enlighet med detta en redogörel-
se av lagar och riktlinjer tillika forskning kring effekter och åtgärder rörande 
unga i problem.  

2.1 En pedagogisk precisering  
Pedagogiska frågor kan besvaras på många olika sätt beroende på vilket samhäl-
le vi lever i och vilka kulturella villkor som utgör utgångspunkter. I den peda-
gogiska praktiken är sambandet mellan samhälle, kultur och individ framträ-
dande. Den pedagogiska teorin relaterar till den pedagogiska praktiken samt 
den pedagogiska grundsynen, som innefattar människosyn, kunskapssyn och 
samhällssyn. Praktikens utformning speglar den pedagogiska grundsynen. Ut-
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ifrån en dialektisk utgångspunkt innebär lärande en integration, där spännings-
förhållandet mellan individen, samhället och kulturen är det centrala. Pedago-
gik kan sägas handla om praktiska ting som hur människor lär och utvecklas 
och hur detta lärande påverkas av det samhälle och den kultur som människor 
befinner sig i (Fritzell, 2003).  
 
Lärandet är knutet till kontexten och ska ses som ett skeende i interaktion med 
denna ens omvärld. Det rör sig om kommunikations- och läroprocesser som 
människor tillsammans blir inbegripna i (von Wright, 2000; Ahlberg, Klasson 
& Nordvall, 2002). Lärande sker i relation till omgivningen eftersom utgångs-
punkten för ett mellanmänskligt lärande är att människor strävar efter att få 
kontakt med varandra och att utveckla relationer sinsemellan. Människor som 
är delaktiga i ett möte gör intryck på varandra, vilket är beroende av den rela-
tion som finns dem emellan. Den relation som skapas i mellanmänskliga möten 
inverkar på lärandet (Buber, 1994; 1995). Detta innebär att pedagogens för-
hållningssätt blir viktigt och avgörande för vilken sorts kunskap som utvecklas 
hos motparten (Aspelin, 2005).  
 
Denna definition på pedagogik ser jag som en relevant utgångspunkt för denna 
avhandling. Människor lär av varandra genom att de möts och interagerar och 
skapar mening. Avhandlingen fokuserar möten mellan unga människor och 
samhällets representanter. Genom dessa möten sker ett lärande varför jag vill se 
samhällets representanter som pedagoger i viss mening. Dessa har uppdraget 
att förhålla sig till och genomföra det som kommer till uttryck i lagar och för-
ordningar. Sammanfattningsvis handlar det alltså om samhällets pedagogik och 
unga i problem och därmed det pedagogiska mötet och vilket lärande detta ge-
nererar hos dem. 

2.2. Det pedagogiska mötet – ett relationellt perspek-
tiv 
I enlighet med avhandlingens relationella ansats drivs frågan om människors 
lärande i samspel med andra. Tankarna kring detta utvecklas ytterligare i av-
handlingens teori- och metodavsnitt. Ett pedagogiskt perspektiv utvecklar för-
ståelsen kring hur samhällen strävar efter att disciplinera människor. Denna so-
ciala kontroll kan betecknas som de metoder samhället utnyttjar för att få män-
niskor att följa dess lagar och förordningar och också respektera de informella 
regler som gäller i det mänskliga umgänget. Den sociala kontrollen är förenad 
med samhällets rådande ideologier och värderingar, vilket innebär att om dessa 
förändras så förändras också den sociala kontrollen. Motiven för och formerna 
för disciplinering av medborgarna har skiftat över tid. Den mest centrala meto-
den för social kontroll är uppfostran av barn och strävan efter att den yttre soci-
ala kontrollen alltmer införlivas i den egna personligheten och upplevs som 
självklar, vilket leder till en inre kontroll (Lyttkens, 1989). Parallellerna till Ge-
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orge Herbert Meads teori, vidareutvecklad av Moira von Wright (2000), om 
människors intersubjektivitet samt till Michel Foucaults begrepp governmenta-
lity (1991), dras i avhandlingens teoriavsnitt. 

2.2.1 Det pedagogiska mötet – en illustration 
I detta avsnitt illustreras det pedagogiska mötet där aspekter av betydelse syn-
liggörs. Inspiration har hämtats från modeller för det pedagogiska mötet, i hu-
vudsak från Jenner (2001), men till viss del också från Uljens (1997) skoldidak-
tiska modell. Även det kommunikativa relationsinriktade perspektivet har bi-
dragit med inspiration (Ahlberg et al., 2002). Begreppen governmentality och 
interaktionism kan ses som övergripande och fördjupas i avhandlingens teoriav-
snitt.  

Figur 1. Det pedagogiska mötet – en illustration 

I det följande görs en beskrivning över hur bilden ovan skall förstås som en il-
lustration av det pedagogiska mötet. I centrum finns den unge och samhällets 
representant och den relation som utvecklas dem emellan. Denna relation är 
asymmetrisk och därför är det viktigt att inte beroendepositionen förstärks 
(Jenner, 2001). Samhällets representant besitter både en formell och informell 
makt. Hur denna maktaspekt hanteras av samhällets representant är avgörande 
för hur relationen mellan parterna kommer att utvecklas samt vad den unge 
kommer att lära av mötet. Maktaspekten i relationen kan förklaras utifrån be-
greppet governmentality (Foucault, 1991), som innebär att samhället har en in-
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tention att styra (Lövgren, 2007). Avhandlingen fokuserar alltså samhällets 
ambitioner att styra de unga, vilket är ett uppdrag som samhällets representant 
ska utföra. Det finns en rad aspekter som avgör hur detta uppdrag kommer att 
genomföras. Det handlar om att den unge blir föremål för samhällets pedago-
gik som har för avsikt att lära den unge de normer och de regler som krävs för 
medborgarens deltagande i samhällslivet. De olika nivåerna i illustrationen 
samverkar och sätter sin prägel på mötet och relationen mellan parterna. Den 
pedagogiska frågan handlar om att försöka förstå på vilket sätt detta kommer 
till uttryck och vad det innebär.  
 
Den sociokulturella, historiska, politiska och ekologiska kontexten präglar de 
olika nivåerna av den pedagogiska verksamheten (Uljens, 1997). Detta kommer 
till uttryck i begreppen samhällsvärderingar och organisationskultur (Jenner, 
2001) samt pedagogisk grundsyn. De olika nivåerna inverkar på relationen. 
Den influeras även av det som deltagarna ”bär med sig”. Parterna går in i mötet 
med varandra och bär då med sig olika bakgrundskunskaper. Dessa är hämtade 
från deras respektive kunskaps- och erfarenhetsvärld. Man kan säga att de trä-
der in i mötet från två skilda håll. Intentioner, handlingar och aktiviteter ut-
vecklas i samspel, i interaktion, mellan samhällsrepresentanten och den unge 
och detta gör att ett pedagogiskt möte uppstår. Olika möten skapar olika upp-
levelser. Kring dessa sker en reflektion som leder till att nya erfarenheter skapas 
(jfr Uljens, 1997). Mötet kan därmed sägas generera en kunskapsutveckling hos 
den unge.  
 
Delaktighet, lärande och kommunikation är centrala begrepp i det kommuni-
kativa relationsinriktade perspektivet. Interaktion och samspel mellan männi-
skor lyfts fram som en förutsättning för lärande och delaktighet. Det kunnande 
som människan utvecklar är beroende av den omgivande kulturen även om in-
dividuella variationer i hur världen erfars och upplevs naturligtvis också före-
kommer. Dessa variationer kan kopplas till tidigare erfarenheter och hur olika 
människor uppfattar och förstår sin omvärld. Men i det kommunikativa rela-
tionsinriktade perspektivet är inte kunskapsbildning och meningsskapande 
kopplat till antingen människa eller praktik utan till relationen mellan dessa 
(Ahlberg et al., 2002).  
 
Mötets innehåll och därmed mötets mening kommer att präglas av hur sam-
hällsrepresentanterna ser på sitt uppdrag. Som professionell är det samhällets 
representant som är ansvarig för hur mötets innehåll och syfte hanteras. Mötets 
innehåll kan antingen vara givet eller skapat (Jenner, 2001). Det förstnämnda 
innebär i det här fallet, att samhällets representant har beslutat vad mötet ska 
innehålla och då kan mötet komma att präglas av ett slags ”övertalningspraktik” 
(Lövgren, 2007), medan det sistnämnda handlar om att den kommunikativa 
aspekten innefattar ett deltagande och att innehållet skapas tillsammans i ett 
samtal mellan parterna. Det kan vara att diskutera den unges livssituation och 
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vilka lösningar på problemen som den unge själv ser eller föreslår och vilka reel-
la möjligheter som finns att genomföra dessa. Att samhällets representant har 
förmåga till empati och därmed att sätta sig in i en annan människas livssitua-
tion och sammanhang, har betydelse för hur relationen kommer att utvecklas. 
Här kan begreppen perspektivtagande och kontextualisering användas för att 
tydliggöra vad det handlar om (Jenner, 2001). Etisk hållning och diagnostisk 
kompetens är andra aspekter av det pedagogiska förhållningssättet som är vikti-
ga att beakta. Etisk hållning innebär att som professionell vara medveten om 
det övertag man har i relationen och agera så att inte beroendepositionen för-
stärks. Diagnostisk kompetens är att vara kunnig om problemsituationer och 
förutsättningar för förändring av livsstilar. Dessa olika aspekter och hur de tas 
tillvara kan vara avgörande för om motivationsskapande utvecklas. Här blir den 
asymmetriska relationen av godo då innehållet i mötet präglas av kunskap kring 
den unges situation och en vilja att hitta konkreta lösningar. Att ha positiva, 
men realistiska förväntningar på vad som kan åstadkommas, har betydelse 
(ibid.).  
  
Samhällets representanter är också påverkade av skilda kulturer på olika nivåer. 
Samhällsvärderingar kommer till uttryck i lagar och riktlinjer på olika nivåer. 
Dessa ska vara utgångspunkt för mötet och dess innehåll. Förutom dessa lagar 
och riktlinjer finns sådant som samhälleliga attityder till fenomenet och förete-
elsen, i det här fallet unga i problem och ungdomsbrottslighet. Det kan handla 
om synsätt på hur samhället ska reagera gentemot unga brottslingar, till exem-
pel om samhällets reaktion ska utgöras av straff eller vård. Förutom samhälls-
värderingar är mötet påverkat av den organisationskultur som samhälls-
representanten arbetar inom och som kommer till uttryck genom det professio-
nella uppdraget. Detta kan knytas till den enskilda arbetsplatsen och dess tradi-
tioner och vad som är brukligt i sammanhanget. Det rör sådant som ”sitter i 
väggarna” eller snarare vad som ”sitter i språket”. 
 
Vidare blir samhällsrepresentantens pedagogiska grundsyn något som inverkar på 
relationen mellan den unge och samhällets representant. Den pedagogiska 
grundsynen innefattar samhällsrepresentantens människosyn, kunskapssyn och 
samhällssyn. Detta kommer till uttryck i hur man ser på unga i problem, vilka 
förväntningar man kan ha på dem, vad man tror om kunskapsutveckling hos 
den unge, vad som är viktigt att lära samt vilka möjligheter att lära som den en-
skilde har, och om hur detta lärande ska gå till. Dessutom ger samhällssynen 
uttryck för hur man anser att samhället ska förhålla sig till unga i problem och 
ungdomsbrottslingar, hur dessa ska fostras och vilken uppgift samhället har 
gentemot dem. Dean (1999) använder begreppet inställning till någon eller nå-
got för att tydliggöra att det rör sig om hur den enskilde ser på människors 
egenskaper, förmågor, attityder och behov, vilket ligger till grund för de tekni-
ker som väljs för att styra, i det här fallet de unga.  
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Det pedagogiska förhållningssättet som kommer till uttryck i det pedagogiska 
mötet sätter sin prägel på den relation som skapas mellan parterna. Samhällsre-
presentantens förväntningar och därmed intentioner, får betydelse eftersom 
dessa leder till vissa handlingar som blir det konkreta resultatet av mötet. Det 
handlar om hur samhällets representant väljer att agera och förhålla sig. Det 
mellanmänskliga mötet och den relation som utvecklas är avgörande för läran-
deprocessen hos den unge. I de möten som är centrala för denna avhandling 
fokuseras därför det sätt samhällets representanter resonerar kring möten med 
unga människor samt de ungas upplevelser och lärande av sådana möten. 

2.3 Problemområdet – en bakgrund 
Avhandlingens problemområde rör alltså mötet mellan samhällsrepresentanter-
na och unga i problem. Ungdomar som är i problem, unga som är i riskzon 
samt unga som utvecklat ett kriminellt beteende är ett ständigt aktuellt ämne. 
Forskning visar att många tonåringar har begått enstaka brott. Självdeklara-
tionsundersökningar, där de unga tillfrågas om de begått brott, och i så fall i 
vilken utsträckning, visar att en stor majoritet unga tonåringar har gjort sig 
skyldiga till brottsliga handlingar någon gång. Men när det handlar om åter-
fallsbrottslighet är det en liten grupp som står för den och det är denna grupp 
som också riskerar att slås ut och hamna i ett permanent utanförskap, vilket 
medför ett liv med sämre livskvalitet än jämförbara unga som inte fortsätter att 
begå brott (SOU 2008:111; Ring, 2001). 
 
Ett par longitudinella studier visar detta förhållande. Den första undersökning-
en, 1956 års klientelundersökning, genomfördes på uppdrag av regeringen som 
såg den snabbt växande ungdomsbrottsligheten som ett stort samhällsproblem 
(SOU 1971:49; SOU 1972:76; SOU 1973:25; SOU 1973:49; SOU 1974:31). 
Den andra undersökningen, som kan betecknas som en mycket välkänd under-
sökning inom området i Sverige, genomfördes i början på 60-talet (Jonsson & 
Kälvesten, 1964), och följdes senare upp av andra undersökningar (se t.ex. An-
dersson, 1976; Jonsson, 1973). Dessa uppföljningar visar att det finns ett sam-
band mellan livskvalitet och ett tidigt brottsligt beteende. Undersökningarna 
fokuserar pojkar i tonåren och visar att risken att dö en för tidig död, eller att få 
en avsevärt sämre livskvalitet än jämförbara grupper, ökar markant med ett 
brottsligt beteende i tonåren (Andersson, 1976; Sarnecki 1987). Alltså finns det 
anledning att ställa sig frågan vad mötet med samhällets myndigheter kan bety-
da och vilka möjligheter det kan finnas att hindra en utveckling mot kriminali-
tet. En viktig anledning till att försöka förhindra en sådan utveckling är de 
skillnader i levnadsvillkor och förekomst av välfärdsproblem som finns mellan 
människor som levt ett kriminellt liv och befolkningen i övrigt. Denna generel-
la kunskap är viktig att beakta även om det aldrig går att förutsäga hur enskilda 
ungdomars framtid kommer att formas (Sarnecki, 1987). 
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2.3.1 Orsaksförklaringar till ungdomsproblem 
Forskning kring varför vissa ungdomar blir kriminella inriktas oftast på att fin-
na bakgrundsfaktorer till det avvikande beteendet. Ungdomsstyrelsen (SOU 
2006:77) pekar exempelvis på att forskningen vanligtvis nöjer sig med att be-
skriva utsattheten men inte ifrågasätta den. En rad olika teorier har försökt att 
på olika sätt förklara varför en del unga utvecklar ett kriminellt beteende. Även 
om kunskapen kring orsaker sammantaget kan säga en del om riskfaktorer före-
ligger det ändå inte någon enighet kring vilken teori som ger den bästa eller 
slutgiltiga förklaringen (Bergström, 2004; Ring, 2001).  
 
Vilka teorier som ligger till grund för hur orsaker till ungdomsproblem betrak-
tas, avgör vilka slutsatser man drar av vad som är lämpliga åtgärder. Här ska ges 
exempel på några teorier som har en historisk förankring längre tillbaka i tiden. 
Dessa teorier kan antas fortleva och präglar därmed, i mer eller mindre grad, 
det förhållningssätt som unga i problem möter.  
 
Cesare Lombroso, italiensk läkare, utvecklade i slutet av 1800-talet en biologisk 
teori, som innebar att kriminalitet ansågs vara något som var nedärvt och där-
med medfött. Biologiskt grundade teorier utvecklades vidare genom 1920-
talets intelligenstester, där exempelvis låg intelligens ansågs vara en förklaring 
till kriminalitet. Dessa tidiga teorier använde sig således av en modell som för-
klarade sociala problem uteslutande utifrån den enskilde individens egenskaper 
och karaktär. Så småningom började även det omgivande samhället att tillmätas 
en viss betydelse. Detta gällde även Lombroso och hans syn på människan. In-
ledningsvis fanns en påverkan från Darwins evolutionslära. I enlighet med detta 
rasbiologiska synsätt menade man att kriminalitet skulle försvinna i och med att 
de, så kallade, sjuka individerna skulle dö bort (Ohlsson & Swärd, 1994).  

 
En annan teori som fick stor genomslagskraft under 1900-talet utgår från psy-
kologiska grunder. Här betonas den unges själsliv och hur det påverkas av den 
närmaste miljön, till exempel familjen och relationerna mellan barn och vuxna. 
Framväxten av en psykiatrisk och psykologiskt grundad vetenskap inleddes i 
början av 1900-talet i samband med att tankar utvecklades kring att åtgärder 
mot ungdomskriminalitet skulle sättas in tidigt. Barnbyn Skå, som startades 
1948, medverkade till ett förändrat synsätt på ungdomsproblem, där utgångs-
punkterna var psykologiska och psykiatriska. Upphovsmannen Gustav Jonsson 
kom att stå som en symbol för teorin om det sociala arvet, vilken innebar att 
familjens historia påverkar den sociala situationen och de villkor som barnet 
växer upp i. Jonsson (1973) redogör för faktorer som spelar en avgörande roll 
vad gäller unga pojkars socialiseringsproblem. Han slår fast att dessa problem 
ofta överförs från generation till generation inom samma familj och att rekryte-
ring av unga i problem oftast sker från samhällets lägsta klasser.  
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Under första delen av 1900-talet utvecklades en rad sociologiska teorier då man 
alltmer menade att problemen bottnade i samspelet mellan individ och miljö. 
Här kan nämnas strainteoretikern Cohen (1955), som förklarar ungdomskri-
minalitet utifrån det faktum att vissa unga inte kan uppnå de i samhället all-
männa målen om vad framgång är. Att misslyckas i skolan kan exempelvis leda 
till att unga människor söker sig till andra unga i samma situation. Tillsammans 
bildar de gäng där de kompenserar sina misslyckanden med olika slag av avvi-
kande beteende. Subkulturteoretikern Sutherland (1947) påtalar gängfenome-
net som en gemenskap, där normer och värderingar liksom praktisk kunskap 
kring brottsligt beteende, lärs in tillsammans med andra. Kriminalitet ses alltså 
som ett inlärt beteende som kan jämföras med hur det är att lära sig språk och 
att läsa och skriva. Det handlar om att lära in en attityd till kriminalitet genom 
de människor som finns i omgivningen och står en nära. De intima relationerna 
är de som påverkar en mest. Ungdomsbrottslighet är ett gängfenomen, påtalar 
Sarnecki (1987). Interaktionen mellan gruppmedlemmarna blir avgörande för 
om de unga kommer att utveckla ett kriminellt beteende och ägna sig åt brotts-
lig verksamhet. Gängtillhörigheten kan påverka den unges liv i många avseen-
den, exempelvis när det gäller skolarbete och skolframgång.   
 
Unga som inte finner sin plats i skolan strävar inte heller efter skolframgångar 
utan tillhörigheten i gängkulturen tillfredsställer behovet av framgång. Skolver-
ket (2008) pekar på att orsaker till att elever väljer att inte vara i skolan är fakto-
rer som att de bland annat upplevt kränkande behandling och bristande stöd. 
Sundell, El-Khouri och Månsson (2005) betonar att det för eleverna handlar 
om en successiv process in i ett skolkande beteende som eskalerar på högstadiet. 
Författarna påpekar att denna process måste upptäckas och förhindras i ett ti-
digt skede. En anknytning kan här göras till Hirschi (2002), som har utvecklat 
en teori kring sociala band där frågan om varför människor inte begår brott 
ställs. Förklaringar till detta är att människors integrering i samhället innebär 
en social kontroll. Om de sociala banden mellan individen och omgivningen 
försvagas ökar risken att brott begås. För att förklara vad det är som verkar 
hindrande formulerar Hirschi (2002) följande fyra dimensioner. Möjlighet att 
anknyta till personer och därmed utveckla emotionellt positiva relationer är den 
första. Dessutom är det viktigt att individen accepterar samhället och dess nor-
mer, vilket Hirschi sammanfattar med begreppet åtagande. Detta leder i sin tur 
till en inre övertygelse om att samhällets lagar och moral är det rätta. Därmed 
kommer individen att involveras, vilket innebär att individen strävar efter att 
inordna sig i samhället och utbilda sig och vara delaktig i fritidsaktiviteter, samt 
ta del av andra möjligheter som samhället erbjuder. Att arbeta för att elever 
knyter an till skolan är en viktig förebyggande åtgärd för att förhindra en asocial 
utveckling. En amerikansk forskningsöversikt visar att kriterier som fungerade 
preventivt var bland annat tillit till skola och personal, samt deltagande och åta-
gande i olika aktiviteter i skolan (Maddox & Prinz, 2003).  
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Från att se på avvikelse och sociala problem som individens brott mot samhäl-
lets regler, övergick forskare till att problematisera såväl avvikande beteende 
som benämningen avvikare. Den interaktionistiska teorin betonar betydelsen av 
att människor utvecklar relationer som binder dem samman och underlättar 
identifikationsprocessen. Exempel är stämplingsteorier som lyfter fram relatio-
nen mellan de som stämplar och den som blir stämplad (Ronnby, 1992). Inom 
stämplingsteorierna är intresset riktat mot processer som handlar om varför 
samhället reagerar på avvikande beteende. Man är inte intresserad av orsaker till 
avvikelse utan intresset fokuserar på samhällets reaktion, eftersom det är sam-
hället som definierat vad som är det avvikande. Stämpling kan utföras av perso-
ner som har som uppdrag att lokalisera vilka personer som kan vara problema-
tiska (Becker, 2006).  
 
Ungdomskriminalitet som specifik företeelse kan förklaras utifrån olika nivåer. 
I linje med ovanstående resonemang förklarades kriminalitet tidigt som ett fe-
nomen som var kopplat till den ekonomiska utvecklingen i samhället. Exem-
pelvis visade undersökningar på ett tydligt samband mellan fattigdom och 
brottslighet i Nordamerika (Ohlsson & Swärd, 1994). Dock kom denna tes att 
ifrågasättas i Västeuropa och Sverige efter krigsslutet då välfärdssamhället 
byggdes upp och människor i allmänhet fick en bättre standard. Den förvänta-
de nedgången av brottslighet infann sig inte utan resultaten blev till många 
forskares förvåning det omvända. En stark uppgång av ungdomsbrottslighet 
kunde rapporteras. Förklaringar till detta söktes och de hypoteser som formule-
rades var att tillfällen att begå brott hade ökat samtidigt som den sociala kon-
trollen av de unga hade minskat. Eftersom föräldrar, grannar och arbetsgivare 
inte längre hade samma behov av att ha kontroll över de unga övertogs fostran i 
stor utsträckning dels av professionella fostrare, dels av jämnåriga kamrater 
(Sarnecki, 1987).   

2.3.2 Faktorer av betydelse för den unges utveckling  
Det finns naturligtvis en rad faktorer som tillsammans utgör en risk för att en 
ung människa ska utveckla en problematisk livsstil. Man kan anta att flera fak-
torer samverkar och att vissa unga löper större risk att utvecklas på ett ogynn-
samt sätt än andra.  

Samverkande faktorer på samhällsnivå och individnivå 
Faktorer på samhälls- respektive individnivå samverkar och det kan vara svårt 
att se enbart en faktor som orsak till att en ung människa utvecklas på ett 
ogynnsamt sätt. Kriminaliteten är visserligen större i fattiga samhällen, men alla 
som bor i sådana områden utvecklar inte ett kriminellt beteende. Det talar för 
att det inte enbart går att lyfta fram samhällsstrukturens betydelse. Om det bara 
skulle vara det omgivande samhället som påverkar individen så borde alla indi-
vider i ett visst område utveckla ett kriminellt beteende. Detsamma gäller indi-
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vidorienterade biologiska och psykologiska faktorer, det vill säga om sådana ska 
ses som uteslutande orsaksförklaringar borde kriminaliteten vara jämnare förde-
lad i samhället (Ohlsson & Swärd, 1994).  
 
Det finns en rad möjliga orsaker till att vissa ungdomar i högre grad än andra 
ägnar sig åt brottslig verksamhet. Riskfaktorer är social eller ekonomisk utsatt-
het hos föräldrarna, kamratgruppens destruktiva inflytande, skolmisslyckanden, 
bristande övertygelse om det ”rätta” samt en läggning som präglas av äventyrs-
lusta. Dessa faktorer har förutom tidig debut i brottslig verksamhet visat sig ut-
göra en ökad risk för kriminalitet (Estrada & Flyghed, 2001; Ring 2001; SOU 
2008:111). Bergström (2004) påtalar att riskfaktorer dessutom är att vara ung, 
man och invandrare. Det är belagt att västvärldens unga i åldern 16-22 begår 
avsevärt många fler brott jämfört med den vuxna delen av befolkningen. Män 
begår nio av tio brott och invandrare som tillhör första och andra generationen 
är i högre grad lagförda jämfört med svenskar. Detta sistnämnda faktum bör 
dock problematiseras, hävdar Pettersson (2001), då de bakomliggande förklar-
ingarna som social klass, diskriminering och utanförskap är viktiga att föra fram 
istället för etniciteten i sig.  
 
I studier av personlighetens betydelse har man funnit att de personer som ut-
vecklar kriminalitet ofta har en speciellt sårbar och känslig personlighet. Detta 
får betydelse om de hamnar i fel miljö, alternativt att det händer något negativt 
i deras liv. Successivt kan en destruktiv livsstil utvecklas och därmed relationer 
som är svåra att bryta. En personlighet som traktar efter sensationer och ”häfti-
ga upplevelser” har uppmärksammats av forskare. Det förefaller som om ny 
energi skapas hos människor med denna personlighet vid oväntade och 
spännande händelser (Zuckerman, 1991). Detta bekräftas av Grünewald (1997) 
som genom sin erfarenhet på fängelser kunnat konstatera att det för dem som 
valt en kriminell bana många gånger har handlat om en strävan att uppnå 
”kickar”. Följande utgör ett exempel på detta. Den legendariske Sven Tumba 
och några män som har avtjänat en rad straff samtalar om ”ungdomssynder” 
och deras konsekvenser. För Tumbas del hade sådana kunnat leda till en krimi-
nell karriär, vilket det gjorde för internernas del. De berättar att de fortsatte på 
den kriminella banan, vilket successivt ledde vidare till grov kriminalitet och 
otaliga fängelsestraff. Tumba menar att idrotten räddade honom och han ställer 
frågan varför vissa numera etablerade samhällsmedborgare ”…kom upp på spå-
ret igen efter att ha varit en bra bit av banan” (ibid., 1997, sid. 118). Denna frå-
ga kommer att belysas i det följande. 

Relationer och mellanmänskliga möten  
Att goda möten och relationer har betydelse för människor säger både sunda 
förnuftet och forskning. Här ska nämnas ett urval studier. Shover (1985) samt 
Piuva (1993) i Rydén-Lodi (2008) är ett par exempel. Intervjupersonerna i des-
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sa undersökningar bestod av interner, respektive missbrukare. Dessa berättar att 
det haft en positiv verkan att möta personal som visat dem respekt, och att de 
bland annat upplevde att detta utvecklade ett gott självförtroende. Berglund 
(1998) visar i sin studie att det bland annat är de välgörande relationerna som 
kan påverka att en asocial livsstil väljs bort. Han har valt att vända sig till dem 
som han kallar de verkliga experterna, dvs. ungdomarna själva. Hans ambition 
är att höra de ungas egna röster för att på så sätt försöka förstå deras respektive 
val av livsstil. Ungdomarna berättar här om olika val och kopplingen till bety-
delsefulla relationer. Detta torde innebära att det sätt en ung människa i pro-
blem blir bemött på har betydelse för hur den unge utvecklas.  
 
Chylicki (1992) visar att de sociala relationernas betydelse för uppkomst av 
kriminalitet, fortsatt kriminalitet och upphörande med kriminalitet är av stor 
betydelse. De som upphört med brott kan ofta nämna relationer som haft po-
sitiv betydelse, medan de som fortsatt med ett kriminellt beteende inte nämner 
sådana. Rutter (1966) betonar att kvaliteten i en relation är viktigare än de ofta 
undersökta faktorerna som fullständiga hem och biologiska föräldrar. Den 
emotionella aspekten i relationen med signifikanta andra är väsentlig för att 
normer ska kunna internaliseras (Berger & Luckmann, 1967). Kamraters in-
ställning till lagbrott har därmed stor betydelse. Det finns ett klart samband 
mellan umgänge med kriminella kamrater och utvecklande av ett kriminellt 
beteende. En strävan efter grupptillhörighet kan för vissa unga som har lågt 
självförtroende, känner utanförskap och har problematiska relationer till sina 
föräldrar och till skolan leda till att ett kriminellt beteende utvecklas hos den 
unge (Bergström, 2004; Ring, 2001).  
 
Rydén-Lodi (2008) visar att de ”dynamiska” faktorerna snarare än de ”struktu-
rella” är avgörande på återfall i brott. Ett av villkoren för att den unge ska 
upphöra med att begå brott är att han har relationer i den icke-kriminella värl-
den. Socialgruppstillhörighet eller familjens struktur är inte helt avgörande. 
Det handlar snarare om hur relationer och interaktionen ser ut mellan individ 
och omgivning. En viktig aspekt av detta är skolan och ungdomarnas syn på 
sig själva i relation till kunskapsutveckling. Relationen mellan elever och lärare 
har betydelse för hur unga människor uppfattar sina framgångar respektive 
motgångar i skolan (Henriksson, 2004). 

Skolan som en brottsförebyggande faktor  
Det finns alltså en rad faktorer som motverkar att en ung person utvecklar ett 
kriminellt beteende. Forskning visar på relationers betydelse och därmed inter-
aktionen mellan människor. Det kan röra relationer i olika grupper som exem-
pelvis familjen och kamratgruppen. I den här avhandlingen tar jag fasta på så-
dana faktorer som har att göra med de mellanmänskliga möten och relationer 
som kan kopplas till de ungas möten med samhällets myndigheter. En sådan 
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faktor är skolmisslyckanden. En viktig slutsats när det gäller skolmisslyckanden 
är att de som fortsätter att vara aktiva brottslingar är de som misslyckats tidigt i 
skolan och där negativa erfarenheter bidragit till att de motiveras att söka sig till 
mer alienerade grupper i samhället (Olofsson, 1971). De som utvecklar en kri-
minell karriär har ofta haft problem i skolan och har heller inte alltid slutfört 
denna. Skolk, låga prestationer och avbruten skolgång har präglat deras tid i 
skolan (Bergström, 2004). Grosin (2004) hävdar, med utgångspunkt i sin skol-
forskning, att det som är gemensamt för mycket av den forskning och teorier 
som utvecklats kring skolmisslyckande, är att individen ses som bärare av orsa-
kerna och att skolans sätt att fungera har negligerats. Han betonar skolan som 
en faktor som kan verka förebyggande.  
 
Internationell forskning (Rutter, 1983) visar att det finns uppseendeväckande 
skillnader mellan hur elever lyckas i skolan i jämförbara upptagningsområden. 
En del av förklaringen kan tillskrivas respektive elevs sociala bakgrund, men 
skillnaderna är framförallt beroende av skolans klimat. Att undervisning och 
dess innehåll får en framskjuten och tydlig plats gör att de unga känner delak-
tighet. Att uppleva delaktighet i skolarbete och i en grupp har betydelse för 
trivsel och välbefinnande visar Elvstrand (2009). De elever som av olika anled-
ningar söker sig bort från skolan missar därmed delaktigheten med sina skol-
kamrater och får också svårigheter att komma tillbaka.   
 
Således har skolans klimat, skolans ethos, betydelse för elevers välbefinnande 
och utveckling. Ett gott skolethos bidrar till framgång även för elever med 
bristande sociala förutsättningar. Skoltillhörighet har betydelse för elevpresta-
tion och social anpassning även sedan skilda slag av bakgrundsfaktorer korrige-
rats. Positiva och konstruktiva förväntningar på elever bidrar till att elevernas 
skolprestationer och trivsel ökar (Rutter, Maugham, Mortimore, Ousten & 
Smith, 1979; Rutter, 1983). Att det går att vända negativa trender visar 
D´Angelo och Zemanick (2009) som studerat ett försök med en s.k. skym-
ningsskola i Pennsylvania i USA. Varje dag hämtades de skolkande unga till en 
alternativ skola, där de i mindre klasser fick hjälp och stöd att klara av skolarbe-
tet. Cirka två tredjedelar examinerades och mer än en tredjedel fortsatte att stu-
dera vidare. En slutsats som kan dras i relation till denna undersökning är att 
skola och lärares förväntningar kan göra stor skillnad. Eleverna i undersökning-
en sågs visserligen som potentiella brottslingar, dock utifrån perspektivet att det 
finns möjligheter att vända en negativ utveckling.  
 
Nationell forskning (Grosin, 2004) bekräftar ovanstående resultat, där skillna-
der mellan skolor är betydande när det gäller prestationsnivå även sedan social 
bakgrund och tidigare kunskaper vägts in i studierna. Elevernas förkunskaper 
samt skolans pedagogiska och sociala klimat är betydelsefulla faktorer för att 
förhindra att elever misslyckas. Elever med de sämsta förutsättningarna vid 
skolstarten kan komma att göra betydande framsteg jämfört med de elever som 



 22 

besitter goda förutsättningar, men som går i skolor som har ett dåligt skolkli-
mat. Skolklimatet kommer till uttryck i värderingar och förhållningssätt hos 
skolpersonal och skolledning. Dessa värderingar handlar om vad skolan ska ha 
för roll och hur relationen mellan personal och de unga skall vara. Lindberg 
(2010) har genomfört en studie där flertalet skolor i samma kommuner under-
sökts utifrån ett perspektiv där begreppet ethos står för skolans och personalens 
sätt att konstruktivt och respektfullt stödja barns och ungdomars fostran och 
kunskapsutveckling. Studien visar att det, trots vissa skolstrukturella ramar, 
ändå finns ett handlingsutrymme när det gäller vilka strategier skolan och dess 
personal väljer i förhållande till vad som anses väsentligt att uppnå. Trygghet 
för eleverna och att utforma strategier för att uppnå detta, var exempelvis ett 
kriterium för skolframgång. Skolans ethos ger således uttryck för personalens 
kollektiva förhållningssätt när det gäller väsentliga frågor som handlar om hur 
vuxna uppträder gentemot de unga.  
 
Det finns alltså forskning som implicerar att samhället och dess myndigheter, i 
det här fallet skolan, har betydelse när det gäller att vara en brottsförebyggande 
faktor vilket kan ses i enlighet med denna avhandlings tes som handlar om att 
mötet mellan de unga och samhällets representanter kan göra skillnad. Den so-
ciala kontrollen över de unga och deras fostran har på många sätt kommit att 
övertas dels av professionella, dels av kamrater. Grosin (1985; 2004) talar ex-
empelvis om detta som en möjlig förklaring till att vissa elever med skolsvårig-
heter väljer att söka sig till gäng som sysslar med kriminalitet. Han menar att 
där finns alternativa sätt att hävda sig tillsammans med kamrater med liknande 
skolupplevelser. Som nämnts ovan visar både internationell och nationell forsk-
ning att skolans pedagogiska och sociala klimat kan förhindra en sådan utveck-
ling för den unga människan. Detta legitimerar antagandet i denna avhandling 
att det pedagogiska mötet och innehållet i detta har betydelse.   

2.4 Brottslighet och avvikande beteende 
Vad som betecknas som ett brott är knutet till samhälleliga, historiska och kul-
turella faktorer. Det är människans handlingar som ges olikartade betydelser 
beroende på den sociala kontexten, vilket gör att kriminalitet ska ses som en so-
cial konstruktion (Christie, 2005). Det finns en skillnad mellan vad som är 
brottslighet och vad som är ett avvikande beteende. Avvikelse är ett bredare be-
grepp än kriminalitet, vilket handlar om det beteende som bryter mot lagen 
(Giddens, 2003). Begreppet avvikande beteende definieras av samhället och är 
avhängigt samhällets och medborgarnas värderingar (Becker 1963; Goffman, 
1972).  Samhället har behov av att definiera visst beteende som avvikande för 
att därigenom visa på negativa och varnande exempel. Enligt Ronnby (1992) 
påverkas synen på avvikande beteende av dem som innehar makten i samhället. 
Genom lagstiftning markerar samhället gränsen för när avvikelsen är att betrak-
ta som ett brott.  
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Om en handling betraktas som avvikande är avhängigt hur andra reagerar på 
den. Det finns en variation mellan olika personers reaktioner. Det handlar om 
vem som begår handlingen och vem som menar sig ha lidit skada av den. Sam-
hällets regler används olika när det gäller olika personer. Detta stöder påståen-
det att avvikelse handlar om att andras reaktioner på beteendet är avgörande, 
och inte några egenskaper hos den enskilda personen. Samma handling kan be-
traktas som ett brott vid ett tillfälle men inte vid ett annat, beroende på vem 
som utför handlingen och hur omgivningen reagerar på den (Becker, 2006). En 
slutsats av detta är att vad som är ett brott är avhängigt situation och rum, nå-
got som Christie (2005) hävdar genom följande exempel. En ung person som 
stjäl pengar i sina föräldrars plånbok behöver inte betraktas som en brottsling så 
länge problemet reds ut inom familjen, medan han eller hon kan bli föremål för 
ingripande åtgärder om en anmälan sker till samhällets myndigheter.  
 
En identitet som betraktas som avvikande vidmakthålls i det sociala samspelet 
med andra. I den vardagliga interaktionen med människor konstrueras det som 
ska betraktas som avvikelse. Även överordnade regler i samhället har betydelse 
för denna stigmatiseringsprocess där den enskilda individen blir en människa 
som kan betraktas som utstött och mindre värd. Hur man blir sedd har också 
betydelse för hur man betraktar sig själv (Goffman, 1972).  
 
Vad som ska betraktas som avvikelse och brott är beroende av det samhälle vi 
lever i med avseende på kultur och historia samt det som Foucault (1971) kallar 
diskursens ordning. För att tydliggöra detta går vi över till att betrakta fenome-
net i ett historiskt perspektiv.  

2.5 Barn, brott och bemötande – ett historiskt per-
spektiv 
Samhällets pedagogik så som det kommit till uttryck gentemot barn och unga i 
problem belyses här i ett historiskt perspektiv. Avsikten är att ge en bild av hur 
samhället sett på de unga, på brott och hur bemötandet av de unga varit samt 
hur det förändrats över tid. Diskursen kring ungdomsproblem är beroende av 
samhälleliga faktorer som opinion och den politiska rationaliteten. Att ge en 
historisk bild av samhällets pedagogik ser jag som väsentligt, då det kan tydlig-
göra att samhällets reaktioner och pedagogik är avhängigt historiska, samhälle-
liga och kulturella aspekter. 

2.5.1 Barn och vuxna – ingen åtskillnad 
I gamla tider gjordes ingen åtskillnad mellan barn, ungdomar och vuxna som 
gjort sig skyldiga till brott mot samhällets regler eller på annat sätt betett sig 
”vanartat”. Synen på barn var att dessa var vuxna om än i mindre form. Man 
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kan tänka sig att straffen utdömdes godtyckligt och att ingen större hänsyn togs 
till vilken åldersgrupp den dömde tillhörde. Ett barn kunde således komma att 
dömas lika hårt som en vuxen (Stiftelsen Allmänna Barnhuset, 1992; Ohlsson 
& Swärd, 1994). Genom Allmänna Barnhusets grundande på 1600-talet börja-
de en viss differentiering ske. Fattiga, men vanartade barn togs in och sattes i 
arbete, vilket skulle förhindra ett syndfullt liv. Under 1700- och 1800-talen 
skedde ingen större förändring för den stora massan även om upplysningstiden 
bidrog till att successivt förändra synsättet på barn och deras behov. Men fort-
farande var det så att man i enlighet med strafflagen och försvarslöshetsstadgor 
fångade in de vanartade barnen för att placera dem på fängelser och fästningar 
tillsammans med vuxna förbrytare. Ett fåtal av alla barn som befann sig i dessa 
miljöer överfördes till räddningshem och uppfostringsanstalter (Stiftelsen All-
männa Barnhuset, 1992).  

2.5.2 Från kroppsstraff till själens disciplinering 
Under medeltiden förklarades de problem individen råkade ut för med att det 
var Guds straff (Ohlsson & Swärd, 1994). En historisk tillbakablick på hur 
mötet mellan människor och samhället gestaltat sig visar att sättet att sanktio-
nera och disciplinera det som betraktats som avvikande beteende, successivt och 
över tid förändrats från kroppsbestraffning, till det som Foucault (1983) kallar 
själens disciplinering. Kriminalvårdens äldsta historia visar att kroppsstraffen 
dominerade. Fängelse var ett okänt begrepp, bortsett från den tvångsförvaring 
som den enskilde målsägaren fick lov att iordningsställa och använda sig av för 
att hindra den misstänkta att rymma i väntan på dom och straff (Stiftelsen All-
männa Barnhuset, 1992).  
 
Kroppsstraff har förekommit långt in i vår tid. Inte förrän 1979 förbjöds föräld-
rar att aga sina barn. Detta kan jämföras med vad 1734 års missgärningsbalk 
påtalar om att föräldrar som inte agade sina barn kunde straffas. En jämförelse 
som säger en del om hur samma företeelse betraktas på olika sätt avhängigt den 
tidsperiod vi lever i. Husaga, skolaga samt aga vid de skyddshem där så kallade 
vanartade barn togs om hand var en självklar sanktion långt in på 1900-talet. 
Barnavårdsnämndens ordförande fick ofta i uppdrag att aga uppstudsiga barn 
eftersom denna myndighet övertog rätten att aga omhändertagna barn av fat-
tigvårdsstyrelsen (Stiftelsen Allmänna Barnhuset, 1992).  
 
Jonsson (1983) påpekar att aga, såväl som skamstraff och mörk arrest, har varit 
en rekommenderad uppfostringsmetod under en stor del av 1900-talet. 
Husagans religiösa bakgrund påtalade att föräldrar skulle fostra sina barn i Her-
rans tukt och förmaning. Detta innebar kroppslig bestraffning och detta sätt att 
söka korrigera barns beteende sågs som både nyttigt och effektivt. Dessutom 
fanns en laglig rätt, och kanske till och med skyldighet, att fostra barn genom 
aga. Det bevisas av strafflagstiftningen, familjerätten samt reglerna i folkskolan 
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från denna tid. Jonsson ger en förklaring till uppfattningen om nyttan med det 
hårda kroppsstraffet. Det medeltida synsättet, som levt kvar långt in på 1900-
talet, innebar att människan kunde sona sin synd i förväg genom att kroppsli-
gen utsättas för plåga. Då kunde tiden i skärselden eller helvetet minskas. Synd, 
ånger och sonande finns det spår av långt in i dagens samhälle. Vi talar i vår tid 
om att människan ska sona sitt brott och fängelsesystemets uppbyggnad talar 
sitt tydliga språk. Cellen är i centrum och där ska man sitta med sin eftertanke 
och ånger (ibid.). 

2.5.3 Skolan och de vanartade barnen 
Skolan kan betecknas som en institution som tydliggjort avvikarna. Skolan 
krävde att föräldrar och barn måste underkasta sig skolans regler. Detta innebar 
bland annat att föräldrarna måste se till att barnen var hela och rena och läste 
sina läxor. I skolan samlades barn från samhällets olika skikt, vilket gjorde att 
skillnaderna mellan barnen blev synliggjorda (Ohlsson & Swärd, 1994). Sverige 
fick sin första folkskolestadga 1842. Enligt Richardsson, G. (1990) finns det 
olika förklaringar till frågan om folkskolans tillkomst. En av dessa innebär att 
det var ett sätt att skapa kontroll över befolkningstillväxten och landsbygdens 
proletarisering, medan ett annat sätt att se på folkskolans tillkomst var kopplat 
till demokratiseringsprocessen. Richardsson tar också upp den förklaring som 
pekar på att folkskolans viktigaste uppgift egentligen var att kontrollera att be-
folkningen fick en religiös fostran, då kyrkans makt minskade alltmer. Isling 
(1988) ansluter till denna senare förklaring, då han hävdar att folkskolans hu-
vudmål var att fostra till kristen tro, fosterlandskärlek samt respekt för överhe-
ten, vilket Isling sammanfattar i mottot: ”För Gud, Konungen och Fosterlan-
det.” Folkskolan lades under kyrkans och prästerskapets ledning, vilket ledde 
till konsekvenser för skolans övergripande mål och innehåll. Folkskolans hu-
vudsakliga syfte under 1800-talet och en bit in på 1900-talet var att fostra de 
blivande samhällsmedborgarna i kristlig och moralisk anda. Skolans huvudin-
nehåll i flertalet ämnen anknöt därför till katekesen, bibeltexter samt psalmer 
och ett arbetssätt som dominerades av formalistisk drill och disciplin (ibid.). 

 
Den obligatoriska skolan uppställde vissa normalitetskrav. Detta innebar att 
folkskolans lärare fick i uppgift att observera och skilja ut de elever som på nå-
got sätt var avvikande och därmed inte kunde normaliseras. Debatten kring den 
svenska bottenskoletanken hade handlat om att skapa en skola för alla barn, 
men barns olika villkor kom att bli alltför tydlig i en sådan skola. Denna om-
vandling av skolan, samt definitionerna av avvikelse och vanart, är en del av 
bakgrunden till 1902 års vanartslag. Barnavårdsnämnden hade således sin hi-
storiska förankring i folkskolan (Sundqvist, 1994).  

2.5.4 Vanartslag, barnavårdslag och socialtjänstlag 
Det sociala lagstiftningsarbetet inleddes med den så kallade vanartslagen från 
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1902. I denna lag var det barnavårdsområdet som stod i fokus. Innehållet i la-
gen rörde bland annat fosterbarnsvård och tvångsuppfostran. Det senare inne-
bar att man med lagens hjälp kunde omhänderta barn under femton år som an-
sågs vanartade eller i sedligt avseende försummade. Med 1902 års vanartslag 
övertog staten ansvaret från filantropiska föreningar och fattigvården. Lagen fö-
reskrev åtgärder gentemot föräldrar och barn. Föräldrar skulle förmanas medan 
den unge skulle ges en varning. Även övervakning och omhändertagande fanns 
med som möjliga åtgärder att använda sig av. Dessa begrepp återfanns redan i 
1902 års vanartslag och togs bort först i 1982 års socialtjänstlag (Fahlberg och 
Magnusson, 1999). Genom barnavårdsnämnden utövade samhället sin makt 
gentemot familjer. Det så kallade kretsombudssystemet innebar att tjänstemän 
gavs rätt att övervaka och påverka uppfostringsvanor och beteenden hemma hos 
familjen. Detta var en form av disciplineringssystem där hot om anstalt använ-
des för att få familjerna fogliga. Dock hade vanartade barn redan före barna-
vårdsnämndens tillkomst varit kontrollerade av fattigvården som tagit hand om 
dem och placerat dem på arbetsinrättningar. Genom vanartslagen blev gränsen 
mellan brott och vanart otydlig och suddades mer eller mindre ut (Swärd, 
1993).  
 
Med vår första barnavårdslag, 1924 års barnavårdslag, infördes barnavårds-
nämnder som beslutande organ (Fahlberg & Magnusson, 1999). Denna lag in-
nebar att åldersgränsen för ingripande höjdes från femton till arton år, då man i 
en utredning som föregick lagen ville få möjlighet att komma åt de vanartade 
som inte gjort sig skyldiga till brott men som visade att deras leverne var mora-
liskt fördärvligt. 1935 höjdes åldern ytterligare och kom nu att gälla unga upp 
till 21 år, allt för att polisen skulle slippa ta hand om dem enligt lösdrivarlagen. 
Tvångsingripande skedde vid upptäckt av brister i hemmet eller vanart hos den 
unge (Ohlsson & Swärd, 1994).  
 
I Barnavårdslagen från 1960 formulerades begreppet omhändertagande för 
samhällsvård, vilket innebar att den traditionella uppfostringsteorin skulle er-
sättas av en mer behandlingsinriktad grundsyn. Syftet med vården, vilken kun-
de genomföras på barnhem, enskilt fosterhem eller ungdomsvårdsskola var att 
motverka oart och kriminalitet. Dessutom var det viktigt att hålla den unge un-
der uppsikt. Vården skulle innefatta uppehälle och anpassas efter den omhän-
dertagnes behov och förutsättningar (Nordlöf, 2005).  
 
En viktig förändring kom att ske då Socialtjänstlagen från 1982 (SoL) ersatte 
barnavårdslagen, lagen om nykterhetsvård samt lagen om socialhjälp. Från att 
samhällets myndigheter kunde använda sig av åtgärder som utgick från begrep-
pen övervakning, förmaning, varning och omhändertagande formulerades prin-
cipen om frivillighet. Frivillighetsprincipen innebär att vård och insatser för den 
enskilde ska utformas tillsammans med honom eller henne och att det indivi-
duella behovet ska vara utgångspunkten. Frivillighetsprincipen kan dock 
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frångås med stöd av Lagen om vård av unga (LVU), och ett tvångsingripande 
kan bli aktuellt (Nordlöf, 2005).   

2.5.5 Makt att definiera barn- och ungdomsproblem 
Ungdomsvårdens historia handlar om en förskjutning av ansvaret för fostran av 
de unga från föräldrar och vårdnadshavare till samhälleliga instanser. Förskjut-
ningen av det sociala ansvaret över tid går mellan familjer, frivilliga organisatio-
ner, kommuner, landsting och stat. Denna process följer således inte någon en-
tydig linje och handlar om ekonomiska, såväl som praktiska och inte minst ide-
ologiska ramar för verksamheten (Qvarsell, 1996). I ett historiskt perspektiv 
kan det kopplas till att statens intresse av att övervaka och kontrollera vad som 
händer i familjesfären har ökat alltmer. Detta har lett till en utveckling av ”det 
sociala”, dvs. en sfär i samhället som har som uppgift att både kontrollera med-
borgarna och också vid behov bistå dessa med service (Donzelot, i Moqvist, 
1997). I 1900-talets samhälle har det successivt vuxit fram olika aktörer, såsom 
läkare, lärare, psykologer, socialarbetare och fritidspedagoger som alltmer 
kommit att kallas experter inom området barn. De olika professionellas kompe-
tens att förklara och hantera barn och ungdomar i svårigheter har kommit att 
betonas, exempelvis gentemot föräldrar, vilka man stöttat men också ifrågasatt 
vad gäller deras sätt att vårda och fostra de unga. Experter och myndigheter har 
formulerat kunskap och föreställningar om vad som är ”den goda barndomen” 
och vilka barn som ska betecknas som problembarn (Börjesson & Palmblad, 
2003).  
 
Som exempel på detta kan nämnas den studie som Sundqvist (1994) genom-
fört. Hon har barnens perspektiv som utgångspunkt och hon visar att barna-
vårdsnämnden hade ett annat barndomsideal än det som arbetarklassens barn 
var en del av. Detta innebar att barnens framtid låg i händerna på barnavårds-
nämnden, eftersom de hade makten att skilja barnen från sina föräldrar. Studi-
en rör mötet mellan föräldrar och Norrköpings barnavårdsnämnd under de för-
sta decennierna av förra sekelskiftet och lagstiftningens konsekvenser för famil-
jerna och barnen. Fokus ligger på vilka åtgärder som vidtogs då anmälan kom 
till nämnden. Resultatet visar att föräldrar och barn i vissa fall samarbetade med 
nämnden och i andra fall kom i konflikt med den. Det förstnämnda inträffade 
oftast då det var barnens handlingar som förorsakade en anmälan till barna-
vårdsnämnden medan konflikter ofta uppstod då det var föräldrarna som blev 
anmälda. Barnens handlingar kunde vara snaskätande, bokläsning, besök på 
bio, teatrar, cirkus och restaurang. Flickor skaffade sig smycken och kläder och 
pojkar rökte och drack punsch. Dessa aktiviteter, som ansågs höra vuxenvärlden 
till och som barnen inte hade lov till, finansierades genom stölder (ibid.).  
 
Definitionen av vad som är ungdomsproblem förändras över tid. Swärd (1993) 
ger exempel på detta i sitt forskningsarbete där han utgår från barnavårds-
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nämnden när det gäller problematiska ungdomar under tre tidsperioder. Det 
handlar om 1900-talets början, då det var ligapojkarna som måste åtgärdas, 
över 30-talet där de unga lösdrivarna var i fokus samt 50- och 60-talen då rag-
garna sågs som problematiska. Detta ungdomsproblem kom att resultera i den 
så kallade raggarparagrafen. Denna möjliggjorde kontroll av unga raggare och 
framförallt av raggarflickorna. Paragrafen innebar att polisen fick befogenhet 
att stanna raggarbilar och omhänderta flickorna som fanns med i dem. Detta 
kan ses som ett exempel på hur samhället använder sin vilja att styra och där-
med makt att stifta lagar i enlighet med vad som blir problematiskt vid olika 
tidpunkter (ibid.). 

 
Studierna styrker också en uppfattning om att det är arbetarklassens ungdomar 
som varit föremål för barnavårdsnämndens insatser och åtgärder (Sundqvist, 
1994; Swärd, 1993). Sundqvist (1994) redovisar i sin studie av mötet mellan 
myndigheter och familjer att så gott som alla av de till barnavårdsnämnden an-
mälda barnen kom från arbetarfamiljer. Detta ska ses i relation till barnavårds-
nämndens anknytning till folkskolan, menar Sundqvist, och pekar på att barn 
och ungdomar i familjer som tillhörde de bättre ställda oftast var underställt ett 
annat kontrollsystem, nämligen läroverkens. Dessa kunde relegera eleven, vilket 
innebar att eleven fick avskiljas från läroverket. Detta utgjorde en av skillnader-
na i förhållningssätt när det gäller olika samhällsklassers barn och barnavårds-
nämndens sätt att möta dem.  
 
Under 30-talet användes övervakningsinstitut, där uppdraget var att under obe-
stämd tid övervaka och kontrollera hela familjers privatliv för att den vanartade 
unge skulle påverkas och förändras på frivillig väg. Om inte detta skedde ledde 
det till omhändertagande, ett hot som under övervakningen användes som av-
skräckningsmedel (Swärd, 1993). Föreskrifter angående den unges levnadsför-
hållanden utformades. Dessa var dock överklagbara, något som beslut om för-
maning eller varning inte var. Så småningom kom omhändertagande att be-
traktas som ett administrativt frihetsberövande, vilket ledde till att både vård-
nadshavare och den frihetsberövade ansågs ha besvärsrätt gentemot besluten. 
Denna utveckling gynnade naturligtvis rättssäkerheten (Nordlöf, 2005). 

2.5.6 Samhällelig reglering av de ungas fritid 
Under 1900-talet övertog samhället alltmer ansvaret för de förebyggande åtgär-
derna i och med att social- och fritidspolitiska åtgärder systematiserades och 
kom att fokusera unga vanartade. Detta arbete sågs som en större fråga som 
handlade om barns livsvillkor i det industrialiserade samhället (Ohlsson & 
Swärd, 1994). Cohen (1985) använder två begrepp när han talar om samhällets 
insatser gentemot den unga generationen; inkludering där arbetet har handlat 
om en strävan att inkludera och integrera de unga i samhällsgemenskapen och 
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exkludering, då samhället sett sig nödsakat att avskilja vissa ungdomar från lo-
kalsamhället för att istället placera dem i fosterhem, alternativt institution.  
 
Begreppet ”Det schemalagda barnet” har använts för att tydliggöra en sam-
hällsutveckling mot reglering av de ungas vardag och fritid. Socialreformatorer-
na har alltsedan 1900-talets början sett utvecklingen mot det schemalagda bar-
net som en viktig faktor för att ge de unga en meningsfull livssituation och räd-
da dem från riskfyllda miljöer. Att förbjuda skadliga inslag och istället stimulera 
de unga att ta del av den goda kulturen bidrar till en förädling av den unga ge-
nerationen och en hjälp för dem att ta sig igenom en problematisk tid i livet 
(Ohlsson & Swärd, 1994). Detta kommer till uttryck i 1946 års skolkommis-
sion (SOU 1948:27), där vikten av att ge alla elever tillgång till det svenska kul-
turarvet betonas. Här hänvisas till kulturdebatten som handlar om att samhäl-
lets medborgare visar stort intresse för underhållning, men väljer gärna under-
hållning av låg kvalitet. Som exempel nämns den kolorerade veckopressen, un-
derhaltig och likgiltig musik, alltför enkel filmkonst och hötorgskonst. Stybe 
(1974) menar att man ville skydda barnen från det amerikanska kulturinflytan-
det, då man hävdade att det fanns ett samband mellan exempelvis läsning av 
vissa serietidningar och handlingar av kriminell art bland skolungdomar. En 
debatt om onda och goda kulturkrafter drevs under 50-talet där seriernas even-
tuella skadliga inverkan stod i förgrunden.  
 
Förebyggande insatser tydliggör samhällets syn på det växande släktet. De mås-
te vägledas av kompetenta vuxna under sin fritid för att därigenom undvika att 
hamna i problem. Dessa insatser har inte fått stå oemotsagda. Föräldrafostran-
de insatser har kritiserats eftersom denna verksamhet ger uttryck för att en bor-
gerlig uppfostran skulle vara den enda önskvärda. Kritikerna menar vidare att 
de förebyggande insatserna har haft som syfte att disciplinera och kontrollera 
ungdomen, vilket har hämmat de ungas egen kreativitet och möjlighet att ta 
egna initiativ. Genom de förebyggande insatserna får ungdomarnas behov av 
att hitta egna frizoner inget utrymme. Fritidsgårdarnas syfte är att visa ungdo-
mar det rätta och enda sättet att använda sin fritid på. Det innebär ett positivt 
lärande att de unga får forma sin egen fritid och kultur utan inblandning av 
vuxna (Gillis, 1981).  
 
Sammanfattningsvis kan sägas att det funnits en samhällelig strävan att styra de 
unga i en viss riktning i syfte att fostra goda och fungerande samhällsmedbor-
gare. Den historiska tillbakablicken har visat att det omgivande samhällets mo-
ral och värderingar är avgörande för vad som kommer att betecknas som ung-
domsproblem, avvikande beteende och brottslighet. Dessa fenomen är alltså 
beroende av tid, rum och kulturella värderingar och kan inte enbart förklaras 
utifrån genetiska, medicinska eller psykologiska teorier. Förklaringar kring ung-
domsproblem måste beakta att samhället definierar ungdomsproblem utifrån 
olika processer och mekanismer som varierar över tid. Det som ses som ung-
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domsproblem vid en viss tid kan i en annan tid betraktas som något som inte är 
avvikande (Ohlsson, 1997). Foucault (1971) talade om diskursens ordning, vil-
ken blir tydlig i diskussioner kring vad som betraktas som ungdomsproblem i 
vår tid jämfört med vad som betraktats som ungdomsproblem i förgången tid. 
Dagens synsätt på ungdomsproblem är avhängigt det omgivande samhällets 
värderingar. Därför ser jag det som väsentligt att ge en överblick över hur det är 
att vara ung i 2000-talets samhälle i allmänhet och att vara ung och i problem i 
synnerhet.   

2.6 Att vara ung i 2000-talets samhälle 
Utifrån ett historiskt perspektiv kan vi konstatera att barn och unga fått det allt 
bättre när det gäller välfärd och levnadsstandard. Under de senaste hundra åren 
har förändringar i vårt samhälle inneburit att barn inte behöver arbeta för att 
säkra försörjning för sig och sin familj, vilket tidigare var en realitet för många 
familjer ur de breda folklagren (Ohlsson, 1980). Många barn i vårt land levde 
ett besvärligt liv eftersom matbrist, dålig skolgång och sjukdomar präglade till-
varon. Dock kan sägas att barnen under förra sekelskiftets början och många 
decennier framåt deltog i familjens liv på ett annat sätt än idag och att barnen 
därmed verkligen behövdes (Larsson-Swärd, 2009). Eftersom barn och föräld-
rar ofta arbetade tillsammans och familjen var beroende av den lön alla kunde 
bidra med, var den sociala kontrollen stor. Det var viktigt att de unga fungerade 
i arbetslivet (Sarnecki, 1987). Samhällsförändringar har lett till en allt större ar-
betslöshet. Ungdomar har marginaliserats då de har allt svårare att få ett arbete 
och komma in på arbetsmarknaden. Denna marginalisering har lett till att ung-
domar har börjat framträda som en separat grupp i samhället, en grupp som 
samhället inte längre har samma kontroll över som tidigare (Sarnecki, i Gerre-
vall & Jenner, 1997). 
 
Samhället har genomgått en omvälvande förvandling. Ekonomiska och politis-
ka förändringar har inneburit att den traditionella arbetsmarknaden ser annor-
lunda ut. Den teknologiska utvecklingen har medfört att kommunikation mel-
lan människor kan ske på nya sätt, något som får konsekvenser på många plan. 
Medieexplosionen är en annan av de stora kulturella förändringarna som påver-
kar livet, inte minst för de unga (Andersson, Persson & Thavenius, 1999). 
Unga idag är den generation som fått tillgång till flest internationella kontakter 
(prop. 2004/2005:2). Välfärdsutvecklingen accelererade efter krigsåren i sam-
band med konjunkturuppgången. Efterkrigstiden innebar en påtaglig materiell 
förändring, där unga människor kom att ses som viktiga konsumenter. Genom 
media och reklam kunde hela livsstilar saluföras till de unga (Fornäs, Lindberg 
& Sernhede, 1994). Ungdomstiden har förlängts genom att familjebildning 
sker allt senare. Utbildning är den dominerande aktiviteten för de flesta ung-
domar tillsammans med tillfälliga arbeten. Emellertid ökar skillnaderna mellan 
olika grupper, såtillvida att andelen unga utan gymnasiekompetens ökar samti-
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digt som de med mångårig högskoleutbildning blir allt fler (Ungdomsstyrelsen 
2003:9). 
 
I början på 2000-talet konstaterade kommittén Välfärdsbokslut, att barn och 
unga i Sverige i allmänhet kan sägas leva ett gott liv när det gäller sin trygghet 
hemma och i skolan. Detta gäller även den fysiska och psykiska hälsan samt de 
ekonomiska och materiella livsvillkoren. Emellertid konstaterades också att väl-
färdssamhällets sprickor präglar uppväxt- och levnadsvillkoren för vissa grupper 
barn och ungdomar (SOU 2001:79). Det finns tydliga sociala skillnader när det 
gäller både den psykiska och sociala hälsan, vilket kan kopplas till hur skolsitua-
tionen ser ut, liksom familjesituation och boende (Socialstyrelsen, 2003). Efter 
1990-talets krisår har barnfattigdomen ökat. Detta gäller i första hand de redan 
utsatta familjerna. Klyftorna mellan familjer vidgas och ensamstående föräldrar 
har ekonomiskt sett svårare i vårt samhälle än andra familjer (Salonen, 2007). 
Allt fler barn upplever att de blir mobbade i skolan och allt fler barn får uppleva 
att föräldrarna separerar. Även boendet påverkar barns och ungdomars upp-
växtvillkor. Alkohol och narkotikaanvändning har ökat bland ungdomar och 
den registrerade brottsligheten, som legat konstant under ett par decennier, kan 
uppvisa en viss ökning av misshandels- och hotbrott (Socialstyrelsen, 2003). 
 
I slutbetänkandet av utredningen om unga utanför (SOU 2003:92) rapportera-
des att ett stort antal ungdomar i åldern 16-24 år behöver ett ökat stöd från 
samhällets sida på grund av betydande problem att etablera sig i samhället. An-
tal personer som befinner sig i denna grupp var år 2002 cirka 25000-30000 per-
soner. Risken att hamna utanför, är enligt utredningens statistiska analyser, av-
sevärt större om man inte klarat av grundskolan. I utredningen presenteras re-
sultat av kvalitativa intervjuer, genomförda med unga, där de berättar om hur 
de upplever sin situation och hur de upplever bemötandet och hjälpen de får av 
samhällets olika myndigheter. Ungdomarnas berättelser visar att de själva verk-
ligen betraktar sig som utanför, att de upplever att de försöker anpassa sig, men 
att samhällets bemötande är okänsligt. Flertalet har någon form av skolmiss-
lyckande bakom sig. De har ofta haft inlärnings- och koncentrationsproblem 
samt problem med läsning och skrivning. Merparten av de intervjuade har om-
fattande problem som funktionshinder, psykisk ohälsa och sociala problem. De 
med arbetarklassbakgrund överväger och de lever på försörjningsstöd. En del av 
ungdomarna har försökt fly undan problemen genom missbruk, självmordsför-
sök och kriminalitet. 
 
Ungdomsstyrelsen (2007) pekar på den allt högre arbetslösheten. Många av de 
unga som har avbrutit sina gymnasiestudier får svårigheter att etablera sig på 
arbetsmarknaden. Framförallt gäller detta unga som befunnit sig utanför sam-
hället mer än två år (SOU 2003:92). De unga har därmed problem att förverk-
liga sina drömmar och få en bra framtid. Detta gäller framförallt i de områden 
som benämns utanförskapsområden, så kallade socialt utsatta områden. De 
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unga i dessa områden har en väsentligt svårare situation på arbetsmarknaden än 
andra unga i samhället (Ungdomsstyrelsen, 2008:9). De ungdomar som denna 
avhandling handlar om kan sägas höra till den grupp som kan komma att ha 
sämre möjligheter i sådana avseenden. Frågan är vilka möjligheter unga i pro-
blem har att etablera sig i samhället och få ett fungerande liv utifrån samhällets 
strukturella villkor. Lundgren och Magnusson (2009) har gjort en genomgång 
av forskningen som visar på en mängd samhällsinsatser som syftat till att unga 
ska kunna anknyta till utbildning och arbetsmarknad. Trots en rad insatser ser 
inte bilden så ljus ut för de unga när det gäller arbetsmarknaden. Detta kan få 
betydelse för den unges identitetsutveckling. 

2.6.1 Identitetsutveckling och kamratgruppens betydelse  
En utredning om ungdomars psykiska hälsa visar att de upplever att de lever i 
ett prestationssamhälle där skolan ses som den största stressfaktorn. Även val-
frihet, som vårt samhälle präglas av på många områden, bidrar till stress (SOU 
2006:77). Valfriheten ger möjligheter men innebär också ett tvång. Unga är ut-
satta för en stark individualiseringsprocess på gott och ont. Gemenskap och 
kollektiva upplevelser efterfrågas av de unga samtidigt som de värnar om sin in-
dividuella frihet (Lalander & Johansson, 2007).  
 
Att vara tonåring i vårt moderna samhälle innebär något annat än vad det inne-
burit för tidigare generationer, menar Ziehe (1994) och formulerar begreppet 
kulturell friställning. Denna kulturella friställning innebär att samhällets tradi-
tionsupplösning leder till att ungdomen i sin identitetsutveckling utnyttjar den 
alltmer medialiserade världen där fragment sätts samman och bildar en identitet 
och livsstil. Denna innebär ett sökande efter en identitet och vem man är. Be-
frielsen från traditionens tvång och vårt kulturella arv innebär att det finns ett 
mycket stort utrymme för ungdomar att välja identitet och samlevnadsformer, 
men att detta också kan innebära svårigheter att orientera sig i det moderna 
samhället vad gäller normer och livshållningar. Detta gör att dagens ungdomar 
är mer utsatta än ungdomar i tidigare generationer beträffande sitt identitetsar-
bete. De stora valmöjligheterna som erbjuds dagens unga kan ge en känsla av 
att man inte i tillräckligt hög grad utvecklas till den man menar sig kunna vara 
(ibid.). Eftersom våra moderna institutioner och globaliseringen av dem kan 
kopplas till vardagslivet får samhällsutvecklingen konsekvenser för det personli-
ga livet. Det handlar här om ett ”reflexivt projekt” där självets strävan efter att 
bemästra framtiden står i fokus. Eftersom det i vårt samhälle teoretiskt sett är 
möjligt att forma sin livsstil och sitt livsprojekt ska identiteten inte ses som sta-
tisk utan som utvecklingsbar (Giddens, 1999).  
 
Identitetsutvecklingen ses i ett interaktionistiskt perspektiv som en process som 
vidmakthåller alternativt omformar identiteten. Identitetsutvecklingen kan sä-
gas vara en ständigt pågående process som egentligen aldrig avslutas (Skårner, 
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2001; von Wright, 2000). Människans identitet utgör grunden för hur hon 
kommer att handla. Identiteten växer fram i den sociala interaktionen med 
andra människor. Sociala relationer människor emellan har betydelse för hur 
individen formar sin identitet. Identitetsutvecklingen är avhängigt alla minnen, 
erfarenheter och upplevelser (Skårner, 2001). Lalander och Johansson (2007) 
ger en förklaring till hur den kollektiva solidariteten kommer att stärkas mellan 
människor i en grupp och vilken betydelse detta får för den egna gruppens 
identitet. Det handlar om att individerna i gruppen utvecklar gemensamma 
symboler. Dessa symboler bildar en stil med vilken den unge kan ge uttryck för 
vem man är och vem man vill vara. Sernhede (1996) betonar att ungdomskultu-
rer och livsstilar inte existerar i ett vakuum utan att dessa bidrar till konstruk-
tionen av identiteter. Kamratgruppen har stor betydelse för experimenterandet 
av den egna identiteten.  
 
Innebörden av att vara ung i det moderna samhället handlar således om ett 
komplext identitetsarbete, såväl inre som yttre. Ungdomskulturer är ett uttryck 
för nyskapande och gränsöverskridande kulturella uttryck som skulle kunna 
forma förutsättningar för delaktighet och demokrati i samhället. Forskning om 
ungdomskulturer och ungdomsmusik ger exempel på detta (Sernhede, 2002). 
För att stärka de demokratiska processerna är det viktigt att kunna förstå vad 
ungdomsscenens mångfald av uttryck handlar om. Dessa grupper besitter, ge-
nom bland annat känslan av utanförskap, värdefulla kunskaper om samhälleliga 
problem och motsättningar, och kan därmed lämna bidrag till hur dessa skulle 
kunna hanteras. Genom olika kulturella uttryck gestaltar och bearbetar ungdo-
mar sin situation och sina livsvillkor, vilka på så sätt synliggörs i samhället. De 
ungdomar som upplever sig alienerade från samhället finner sin identitet och 
sina motståndsformer i olika kulturyttringar (ibid). Att inordna sig i en grupp 
och i en gemenskap stärker den egna identiteten och gör ungdomarna i grup-
pen till självständiga och rationella individer (Lalander & Johansson, 2007). 
 
Samhällsutvecklingen under 1900-talet har inneburit att vuxenblivandet för 
unga människor förändrats dramatiskt. Fritiden är idag den tid då ungdomar i 
allt högre utsträckning skapar sina identiteter och utvecklar kompetenser inför 
vuxenlivet. Den fria tiden ägnas dels åt aktivt deltagande i det organiserade fö-
reningslivet, dels åt en informell samvaro tillsammans med kamraterna (Öh-
lund, 1998). Lalander och Johansson (2007) menar att kamratgruppen ger en 
trygghet och bekräftelse, men också en begränsning vad gäller andra handlings-
alternativ än de av gruppen tillåtna. Detta innebär att det blir betydelsefullt vil-
ka som kommer att ingå i den så viktiga kamratgruppen. Genom samspel och 
interaktion mellan medlemmarna i gruppen formas den enskildes identitet. 
Därför kan det också vara avgörande för en ung person i vilka sammanhang 
denne kommer att vistas i. Vissa ungdomar kommer exempelvis inte att tillhöra 
något organiserat föreningsliv. Öhlund (1998) pekar på det faktum att den 
grupp som inte är aktiv i det organiserade föreningslivet växer allt mer, då ex-
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empelvis idrottsrörelsen i allt högre utsträckning satsar på en potentiell elit. 
Detta innebär en konkurrens i fritidsverksamhetens olika aktiviteter och där-
med risk för utslagning. Att utveckla sin identitet handlar i det här samman-
hanget om att göra det tillsammans med andra, i interaktion med andra. Sam-
spelet mellan människor och hur detta ser ut blir väsentligt.  
 
Det finns en könsskillnad vad gäller identitetsutvecklingen. Denna kan ligga 
bakom det faktum att fördelningen mellan kvinnors och mäns brottslighet skil-
jer sig åt i mycket hög grad. Män begår avsevärt många fler brott än kvinnor. 
Återfallsfrekvensen vad gäller kriminellt beteende är mycket högre för pojkar än 
för flickor (Brottsförebyggande rådet, 2002:19). Orsaker till detta kan stå att 
finna i en mängd variabler. En väsentlig sådan kan vara en utgångspunkt där 
fokus ligger på maskuliniteter, menar Lander, Pettersson och Tiby (2003). Här 
kan antas att tidiga insatser exempelvis i skola skulle kunna motverka en negativ 
utveckling. Phoenix (2003) pekar också på skolans betydelse och hur pojkar i 
förhållande till varandra måste förhandla om sin position. För att klara varda-
gen i skolan går en hel del energi åt till en social positionering som på många 
sätt är komplex. Den ”anti-pluggkultur” som utvecklas på vissa skolor inverkar 
på många pojkar redan under de första skolåren. Det är viktigt att vara populär 
och maskulin. En pojke som är intresserad av skolan löper risk att bli mobbad 
och få en låg status bland både pojkar och flickor. På detta sätt blir pojkars strä-
van efter en social positionering något som ofta går stick i stäv med skolans ide-
al, där goda skolresultat är målet (ibid.).  
 
Pojkar och män tvingas leva upp till ”den hegemoniska maskuliniteten”. Detta 
innebär att en av många former av maskuliniteter bestämmer vilka normer som 
ska gälla för alla män och pojkar. Endast några män lever upp till detta över-
ordnade ideal. Detta leder till att övriga måste underordna sig det överordnade 
idealet (Connell, 1999). Willis (1981) har studerat detta fenomen utifrån ett 
klassperspektiv, där pojkarnas motstånd mot skolan som sådan är tydligt. Con-
nell (1999) pekar istället på att det i olika skolor utvecklas olika former av social 
makt bland eleverna. Epstein (1998) menar att det framförallt är pojkar i de 
lägre skolåren som kan ha en press på sig att visa sig tuffa och att de inte är så 
intresserade av skolan. Detta avtar med åldern och i högre åldrar förknippas 
inte längre intresse för skolan med feminitet.  
 
Slutsatsen av ovanstående resonemang är att det är annorlunda att vara ung och 
pojke i dagens samhälle jämfört med hur det var i tidigare samhällen. Det är 
inte längre självklart att det finns ett arbete att söka och utan slutförda studier 
ökar svårigheterna att etablera sig på arbetsmarknaden. Därför får skolan och 
att lyckas med skolarbetet en framskjuten plats i dagens samhälle. I en viss fas i 
livet blir kamraterna extra viktiga i relation till identitetsutvecklingen. För de 
unga pojkar som av olika anledningar befinner sig i riskzon och har upplevt 
vantrivsel i skolan kan det bli naturligt att söka sig till likasinnade och bli en del 
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av den gemenskap som ett kriminellt gäng kan vara. Kamratgruppen likväl som 
skolans sätt att fungera, får därmed konsekvenser för den enskilde och hans 
identitetsutveckling. En avgränsning som gjorts i avhandlingen är att den foku-
serar pojkar. Dessa iakttagelser har därför en särskild relevans här. 

2.6.2 De ungas rätt till livskvalitet och inflytande över sitt liv 
Den nationella ungdomspolitiken slår fast några viktiga mål enligt följande. 
Ungdomar ska ha verklig tillgång till välfärd, vilket innebär en god materiell, 
kulturell och social levnadsstandard. Unga ska också ha verklig tillgång till makt, 
som handlar om att kunna påverka både sitt eget liv och det samhälle de lever i. 
Att utveckla kunskaper och därmed möjlighet att utöva inflytande ses som en 
viktig välfärdsaspekt. Då handlar det om att alla unga ska klara av gymnasiet 
och få ett arbete. Svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden är avsevärt 
större för dem som inte fullföljt en gymnasieutbildning jämfört med dem som 
gjort det (prop.2004/2005:2; Lundgren & Magnusson, 2009). Således ska de 
unga stöttas att klara skolan och få en gymnasieutbildning, vilket leder till att 
möjligheten att få ett arbete ökar. Detta ska gälla alla ungdomar i vårt land, vil-
ket inkluderar de unga som av olika anledningar befinner sig i problem. Dessa 
unga kommer att möta några av samhällets representanter varför vi nu går över 
till att presentera dem och något om deras villkor. 

2.7 Samhällets representanter  
Frågor som rör fostran av barn och unga är i dagens samhälle inte enbart en an-
gelägenhet för den enskilda familjen. Man kan tala om en allmän professionali-
sering i samhället där en rad mellanmänskliga relationer numera tas om hand 
av speciellt utbildade människor. Ungdomar som är i problem och som riskerar 
att utveckla ett kriminellt beteende blir föremål för insatser från samhällets sida. 
Några av de myndigheter som tillsammans har en viktig pedagogisk uppgift i 
det här sammanhanget är skola, socialtjänst och polisväsende. I en viss bemär-
kelse kan dessa samhällets representanter ses som pedagoger.  
 
Pedagogiska yrken präglas ofta av dilemman som innebär att det finns olika 
handlingsalternativ i en situation. Att kunna hantera dilemman på ett omdö-
mesgillt sätt hänger ihop med respektive yrkes autonomi. Dessutom krävs en 
medvetenhet om att situationen innefattar ett dilemma. Varje specifik situation 
avgör hur handlandet kommer att se ut (Agevall & Jenner, 2006). Det kan röra 
sådant som att ta ställning till om man i mötet med samhällets medborgare ska 
agera som medmänniska eller myndighetsperson Att välja rollen som medmän-
niska kan innebära att vissa principer i lagtexten frångås eller tolkas på ett visst 
sätt. Att verka i rollen som myndighetsperson kan leda till att den enskilde inte 
upplever någon delaktighet i beslut som tas. Det finns en konflikt inbyggd som 
påverkar socialarbetarens roll och denna konflikt hanteras på olika sätt av olika 
personer (Jenner, 1995). Colnerud (1995) visar att lärares privata och individu-
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ella synsätt ligger till grund för tolkning av situationer som uppstår i klassrum-
met och lösning av problem. Detta kan ses som en brist som kan kopplas till att 
läraryrket på många sätt präglas av ensamhet, men också som en tillgång då det 
ger läraren möjligheter att utnyttja den frihet och det tolkningsutrymme som 
yrket medger. Ottosson (2008) pekar på att polisers arbete är oförutsägbart och 
att de föreskrifter som poliser har att förhålla sig till ger begränsad vägledning i 
hur specifika situationer kan hanteras. Därmed kan sägas att samhällets peda-
gogik, i den definition som denna avhandling använder sig av, kan komma att 
se olika ut även om det finns lagar och förordningar som ska verka reglerande.  
 
Lundqvist (1998) använder termen ämbetsmän om de arbetstagare som står i 
samhällets tjänst och han pekar på att dessa ska fungera som demokratins väk-
tare. Detta innebär att ämbetsmännen, demokratins väktare, ska sträva efter att 
villkoren för samhällets medborgare ska förbättras samt att dessa aktivt ska del-
ta i den demokratiska processen. Dock erbjuder ämbetsmännens position både 
en fara och en tillgång för demokratin. Vår regeringsform uttrycker de demo-
kratiska principerna genom att slå fast att demokratins idéer ska vara vägledan-
de inom alla områden i samhället. Detta ska det allmänna verka för (Regerings-
formen 1:2; 1:9). Lundqvist (1998) ifrågasätter om denna uppslutning bakom 
det rätta och det goda alltid är så total i praktiken. Det finns ett ökande avstånd 
mellan de värden som uttrycks i retoriken och den praktiska tillämpningen. Det 
handlar bland annat om att ämbetsmännens arbetsvillkor präglas av en sam-
hällsstruktur i ständig förändring. Denna förändring innebär exempelvis en till-
tagande ekonomisering av samhället, vilket har betytt att den offentliga sektorn 
har marknadsanpassats och att ekonomin effektiviserats. Konsekvensen har bli-
vit individuella löneförhandlingar mellan ämbetsmän och överordnade, något 
som påverkar relationen dem emellan. Yrkesrollen och förutsättningarna för att 
kunna utföra sitt arbete har därmed förändrats. Utgångspunkten ska vara lag-
stiftningen, men lojalitet gentemot överordnade blir också styrande samtidigt 
som hänsyn likväl måste tas gentemot samhällsmedborgarna (ibid.). En slutsats 
som kan dras av ovanstående resonemang är att det idag är svårare att definiera 
sitt uppdrag då ämbetsmannens arbetsvillkor präglas av flera dimensioner. 

 
Att förhålla sig till lagtexter och också handla på ett sätt som är förenligt med 
demokratiska principer i kontakten med unga i problem kan därför innebära 
svårigheter och dilemman. Ämbetsmännen i denna avhandling kan också kallas 
street-levelbureaucrats, gatubyråkrater (Lipsky, 1980). Det handlar om de yr-
kesgrupper som i sitt uppdrag har att möta samhällsmedborgare ansikte mot 
ansikte. Gatubyråkraternas arbetsvillkor karaktäriseras av att de inte kan veta 
hur arbetsdagen kommer att gestalta sig när det gäller möten och situationer 
med olika samhällsmedborgare. Varje människa är unik och nya situationer och 
nya förutsättningar uppstår ständigt, vilket innebär en viss osäkerhet för gatu-
byråkraterna när det gäller hur de ska genomföra sitt uppdrag samtidigt som de 
inte fullt ut kan kontrolleras eller övervakas. Detta i sin tur medger ett visst 
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handlingsutrymme även om uppdraget regleras genom olika lagtexter och out-
talade krav på lojalitet gentemot överordnade. Emellertid har samhällets repre-
sentanter att förhålla sig till vissa värden som utgår från de demokratiska värden 
som vårt samhälle ska omfattas av. 

2.7.1 Den offentliga etiken 
Vårt offentliga etos kan betecknas som en uppsättning värden som kan sägas 
vara riktgivande för hur ämbetsmannen ska förhålla sig. Det handlar om demo-
krativärden som kan kategoriseras i offentlighetskravet, rättssäkerhetskravet och 
medbestämmandekravet. Dessa värden kan komma att konkurrera med var-
andra. Det kan även finnas konkurrens inom de olika värdekategorierna. Det 
kan handla om att ämbetsmannen inte enbart är påverkad av förvaltningsetiken 
eller professionsetiken utan också av den så kallade egenetiken. Egenetiken rör 
föreställningar om vad den professionella själv anser vara rätt och orätt liksom 
vilka livsåskådningsmässiga, religiösa eller politiska föreställningar man har. 
Professionsetiken är kopplad till den utbildning och det yrke ämbetsmannen 
har. Förvaltningsetiken är den som ska ligga till grund för beslut som ämbets-
mannen tar i tjänsten (Lundqvist, 1998). Utformningen av samhällets insatser i 
form av praktiska åtgärder gentemot unga i problem kan alltså ta sin utgångs-
punkt i olika värden. 
 
Ämbetsmännen är inte alltid medvetna om vad förvaltningsetiken påbjuder och 
ett problem kan vara att egenetiken eller professionsetiken upplevs som viktiga-
re att följa. Den så kallade egenetikfällan innebär att etiska dilemman kan leda 
till att ämbetsmannen utgår från sin egenetik istället för att använda sig av för-
valtningsetiken som plattform (Johannesson, 1994; Lundqvist, 1998). Om det-
ta blir fallet kan variationer i beslut och bedömanden kring exempelvis åtgärder 
och insatser gällande unga i problem vara stora, eftersom egenetiken kan skilja 
sig åt hos samhällets representanter. Med ramlagarna finns det också ett tolk-
ningsutrymme som medger detta. 
 
Demokratins väktare har alltså ett samhällsuppdrag, vilket kommer till uttryck i 
olika lagtexter. Dessa texter måste de professionella förhålla sig till då de ger 
förutsättningar, men också begränsningar för arbetet. Allmänna etiska principer 
om vad som ur moralisk synpunkt är rätt och fel påverkar det professionella 
handlandet. Emellertid kan yrkesrollen sägas innebära en särställning genom 
att det krävs att tillämpliga normer kan preciseras och specificeras (Colnerud, 
1995). Förutom lagarna har samhällets representanter alltså etiska riktlinjer att 
förhålla sig till. Av de yrkesgrupper som står i fokus i denna avhandling har lä-
rare och socionomer, på initiativ av sina respektive fackförbund, formulerat yr-
kesetiska riktlinjer medan poliser inte har något motsvarande dokument.  
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2.7.2 Yrkesetiska riktlinjer 
I lärarnas yrkesetiska riktlinjer påpekas vikten av att lärare alltid sätter eleverna 
och deras lärande i centrum samt att balansen mellan att se eleverna som indi-
vider och ett kollektiv är väsentlig. Lärarens uppdrag innebär ett ansvarstagande 
för elevens kunskapsutveckling samt ett stöd för elevens personliga utveckling. 
Läraren ska skapa goda betingelser för varje elevs lärande, utveckling och för-
måga till att utveckla ett kritiskt tänkande. Att alltid bemöta eleverna med re-
spekt är viktigt, liksom att värna om elevens integritet. Läraren ska skydda ele-
ven mot att råka ut för skada, kränkning eller trakasserier. Diskriminering med 
avseende på kön, sexuell identitet, etnisk, politisk eller religiös tillhörighet, so-
cial eller kulturell bakgrund, förmåga eller prestation får inte förekomma. Ele-
vernas rätt till inflytande över sin utbildning är viktig, liksom att de lär sig an-
svarstagande. Läraren ska också tänka på att vid utvärdering, bedömning och 
betygsättning vara saklig och rättvis och motstå otillbörlig påverkan. Läraren 
ska vidare verka för att upprätthålla förtroendefulla relationer med eleverna och 
deras föräldrar/vårdnadshavare samt lyssna och vara lyhörd för deras synpunk-
ter. Information som finns om eleverna ska handhas på ett varsamt sätt och 
denna information ska inte vidarebefordras om den mottagits i tjänsten och om 
det inte är nödvändigt i förhållande till elevens bästa (Lärarförbundet, 2001). 

 
I socionomernas yrkesetiska riktlinjer talas det om att socionomen ska respekte-
ra klientens personliga integritet och dennes självbestämmanderätt. Bemötan-
det av klienterna ska grundas på respekt och strävan efter att etablera goda rela-
tioner. Insatserna ska, så långt det är möjligt, bygga på samarbete och samför-
stånd. Socionomen har ett ansvar när det gäller att upplysa klienten om vilka 
rättigheter, vilket ansvar och vilka skyldigheter denne har. Det ska finnas en 
strävan att hitta bästa möjliga insats för respektive klient. Vidare betonas att alla 
försiktighetsåtgärder ska vidtas beträffande konfidentiell information likväl som 
för klienten känsliga uppgifter. Sådan information och sådana uppgifter ska 
hanteras med stor varsamhet och med den sekretess som lagen stadgar. Slutli-
gen ska socionomen inte utnyttja klientens beroendeställning (Akademikerför-
bundet, 2004). 
 
Poliserna har inte formulerat några etiska riktlinjer på motsvarande sätt. Etik-
arbetet är dock inte något nytt inom polisen utan ett sådant arbete har pågått 
under många år. Tidens anda och motstridiga synsätt om vad etisk syn egentli-
gen ska innefatta, är anledningar som bidragit till att några etiska riktlinjer inte 
har formulerats i skrift (Magnusson, 2008). Polisens värdegrundsarbete har 
startat och för första gången har polisen en gemensam värdegrund, vilken for-
mulerades 2009. Här betonas bland annat att polisens uppdrag är att öka 
tryggheten och minska brottsligheten. Uppdraget ska genomföras på ett profes-
sionellt och förtroendefullt sätt. Detta ska göras genom att poliserna ska vara 
engagerade, effektiva och tillgängliga. Dessa ledord innebär att polisen tar an-
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svar för sin uppgift och värnar om allas lika värde, att polisen ska vara fokuserad 
på resultat, samarbete och ständig utveckling samt att poliser ska vara hjälp-
samma, flexibla och stödjande i sin tillgänglighet för allmänheten och för var-
andra. (www.polisen.se)  
 
Avhandlingens problemområde rör det pedagogiska mötet mellan samhällets 
representanter och unga människor i problem. I dessa möten menar jag att 
samhället genom sina representanter ger uttryck för hur de avser att de unga ska 
styras. Det handlar om att samhällets pedagogik kommer till uttryck dels ge-
nom formulerade lagar, förordningar och riktlinjer, men också genom de insat-
ser och åtgärder man väljer i arbetet med de unga.  

2.8 Samhällets pedagogik och unga i problem 
Samhällets myndigheter såsom skola, socialtjänst och polis har ett ansvar för 
unga människor i problem och frågan är vad dessa unga möter från samhällets 
sida när ett normbrott blivit begånget. Möten mellan samhällets representanter 
och de unga präglas av hur olika värden kring brott och avvikelse kommunice-
ras, vilka utgår från de övergripande aspekter som redovisats i det pedagogiska 
mötet (se figur 1, avsnitt 2.2). Samhällets representanter har att förhålla sig till 
vissa lagtexter. I följande text görs en genomgång av de riktlinjer som gäller för 
unga i problem. 

2.8.1 Lagar och riktlinjer 
Förvaltningslagen föreskriver att myndigheter ska samverka (SFS 1986:223, § 
6) vilket också påtalas i socialtjänstlagen (SFS 2001:453). Samhället har ett an-
svar för alla barn och ungdomar. Samhällets olika myndigheter har en särskild 
skyldighet att samverka med varandra när det gäller skydd och omsorg om barn 
och unga. Detta regleras i lagstiftning för förskola och skola, socialtjänst, polis 
samt hälso- och sjukvård. I socialtjänstlagen (SFS 2001:453) slås också den lag-
stadgade anmälningsskyldigheten fast. Denna gäller alla myndigheter vars verk-
samheter berör barn och unga och som får kännedom om att dessa på något 
sätt far illa. Avsikten med anmälningsskyldigheten är att socialtjänsten ska 
kunna ansöka hos socialnämnden om att få göra ett ingripande om det behövs. 
Syftet är att ge den unge ett skydd.  
 
I Strategi för samverkan - kring barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa 
(2007) betonas att denna samverkansstrategi ska ses som både en nödvändighet 
och skyldighet; ”Den ska vara ett stöd för en långsiktig, stabil och framgångsrik 
samverkan till nytta för barn och ungdomar som far illa eller riskerar att fara 
illa.” (ibid., sid. 7). I en utredning, kallad ”Unga utanför”, har intervjuer ge-
nomförts med tjänstemän. Utredningen visar att det i kommunerna oftast inte 
finns en samlad bild av vad de ungdomar gör som inte går i skolan eller arbetar. 
Det framkommer att en samverkan mellan myndigheter efterfrågas. En sådan 
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samverkan skulle kunna säkra att de unga fångas upp och inte faller mellan oli-
ka ansvarsområden (SOU 2003:92). 
 
Kravet på samverkan mellan myndigheter innebär emellertid inte att så alltid 
sker. Lundgren och Persson (2003) har i sin studie om barn och unga i riskzo-
nen problematiserat begreppet samverkan. De konstaterar att det finns en stark 
tro på värdet av samverkan men att intentioner kring samverkan inte alltid är så 
lätta att realisera. Studien visar att olika verksamhetsområden tolkar sitt sam-
hälleliga uppdrag på olika sätt. Konsekvensen blir olika sätt att prioritera. För-
fattarna påtalar här att förutsättningarna för genomförandet av ett samverkans-
arbete är att samhällsuppdraget hos de olika verksamheterna uppfattas på ett så 
likartat sätt som möjligt. De kriterier som kan ligga till grund för en fungerande 
samverkan är att alla parter är motiverade, att alla har en gemensam bild av vad 
som ska fokuseras, att ett förtroendefullt informationsbyte kan komma till 
stånd samt att det inom varje område finns identifierbara befattningshavare för 
att möjliggöra samförstånd kring väsentliga frågor. Dock måste den enskildes 
skydd och rätt till integritet beaktas, vilket kan försvåra samarbetet. De myn-
digheter som denna avhandling handlar om är alltså skyldiga att samverka. De 
har olika ansvarsområden även om dessa i vissa fall överlappar varandra. I föl-
jande text redovisas de olika myndigheternas ansvarsområden utifrån hur unga i 
problem ska mötas enligt respektive myndighets lagtext.   

Skolans ansvar 
Den svenska skolplikten innebär att alla barn mellan sex och sexton år är skyl-
diga att gå i skolan. Skolan som myndighet har därför en viss överblick över alla 
barn i vårt land. Skolan har därmed också ett ansvar och en skyldighet som 
kommer till uttryck i lagar och förordningar på olika nivåer; skollag, grundsko-
leförordning, läroplan, kommunal skolplan samt lokala arbetsplaner. 
 
Skolans uppdrag formuleras i skollagen (SFS 1985:1100). Denna är en ramlag 
och en del av det målstyrda utbildningssystemet. Grundläggande demokratiska 
värden ska prägla verksamheten i skolan. Alla som arbetar i skolan skall främja 
varje människas egenvärde. Skollagen betonar att särskild hänsyn ska tas till 
elever i behov av särskilt stöd och att det då handlar om elever som har svårig-
heter i skolarbetet. Enligt grundskoleförordningen (SFS 1994:1194) skall stö-
det i första hand ges till eleven inom ramen för den klass eller grupp som eleven 
tillhör. Särskilda skäl kan vara anledning till att eleven får gå i en särskild un-
dervisningsgrupp. Dock kan ett sådant beslut endast tas i samråd med eleven 
och vårdnadshavare, ett beslut som kan överklagas. Skolans uppdrag handlar yt-
terst om hur alla elever ska ges möjlighet att uppnå kunskapsmålen (SFS 
1985:1100). Alla barn och ungdomar oberoende av bakgrund ska ha lika till-
gång till utbildning i det offentliga skolväsendet. Utbildningen skall i samarbete 
med hemmen främja de ungas utveckling och särskild hänsyn ska tas till elever i 
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behov av särskilt stöd. Rektor är ytterst ansvarig för undervisningen och för 
elevvårdsverksamheten och att denna utformas så att alla elever får det särskilda 
stöd och den särskilda hjälp som de har behov av. Rektor är också ansvarig för 
att resurs- och stödåtgärder anpassas till elevens utvecklingsmöjligheter (LpO 
94). 
 
”En skola för alla” är ett begrepp som ska genomsyra all verksamhet och alla 
planer i skolan . Att skolan är en skola för alla barn innebär en strävan att alla 
elever ska få vara delaktiga i en gemenskap och få möjligheter att lära utifrån 
sina förutsättningar. Det innebär vidare att de barn och unga som är i problem 
av något slag ska få stöd och hjälp att utvecklas på ett gynnsamt sätt. Alla som 
arbetar i skolan har ett ansvar för att arbeta förebyggande så att ingen elev stöts 
ut. Det handlar om det pedagogiska arbetet likväl som det elevvårdande arbetet 
(Persson, 2008). 

Socialtjänstens ansvar 
Att vara ung och i problem kan innebära att en anmälan till socialtjänsten görs 
av någon myndighet som kommer i kontakt med den unge. Socialtjänstens 
uppdrag formuleras i socialtjänstlagen, förkortad SoL (SFS 2001:453). Social-
tjänsten ska verka för att barn och unga växer upp under trygga och goda för-
hållanden. Tillsammans med hemmen och vårdnadshavare ska det finnas en 
strävan efter att personlighetsutvecklingen blir allsidig och att de ungas fysiska 
och sociala utveckling sker på ett gynnsamt sätt. Socialtjänsten ska förebygga 
och stävja ogynnsam utveckling hos unga och ge skydd och stöd vid behov och i 
nära samarbete med hemmen.  
 
Socialtjänstlagen (SoL) samt LVU, som är en förkortning för Lagen om vård 
av unga (SFS 1990:52), reglerar samhällets insatser för barn och unga. En vik-
tig princip i socialtjänstlagen är frivillighet, vilket innebär att alla insatser ska 
ske i samråd med den unge. Endast i undantagsfall kan tvångsåtgärder enligt 
LVU vidtas. Denna lag blir tillämplig när behov med stöd av SoL, dvs. frivil-
lighet, inte under några som helst omständigheter kan genomföras. Det kan 
också finnas anledning att tillgripa omedelbart omhändertagande enligt LVU 
om läget är så akut att ett tvångsomhändertagande måste till för att skydda den 
unge och beslut inte kan inväntas. Socialnämnden gör då en ansökan till för-
valtningsrätten som är den förvaltningsdomstol som fattar beslutet (SFS 
1990:52).  
 
Eftersom det ansågs vara stor skillnad mellan frivillighetsprincipen och möjlig-
heten att vidta tvångsåtgärder infördes 1985 det så kallade öppenvårdstvånget 
eller mellanvårdstvånget. Detta innebär att socialtjänsten kan göra en bedöm-
ning som visar att den unge behöver vård av något slag och att detta endast kan 
ske under någon form av tvång. Den unge måste då underkasta sig socialtjäns-
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tens vård vilket kan handla om att delta i någon programverksamhet eller be-
handling i öppna former. Innehållet i behandlingen kan vara samtal med social-
tjänsten, alternativt regelbunden kontakt med en särskilt utsedd kontaktperson. 
Programverksamhetens innehåll kan innefatta arbetsträning, studier, idrott, fri-
tidsaktiviteter och också någon form av behandling (SFS 1990:52; Nordlöf, 
2005).  

Straffrättsålderns betydelse  
Åldern är avgörande för vilka regler som blir tillämpliga om en ung människa 
blir misstänkt för att ha begått ett brott. Straffrättsåldern i vårt land är femton 
år, vilket utgör en gräns för när rättsväsendet träder in. I lagen med särskilda 
bestämmelser om unga lagöverträdare (SFS 1964:167) samt i socialtjänstlagen 
(SFS 2001:453) beskrivs vilket ansvar socialtjänsten respektive rättsväsendet har 
i sammanhanget. Att unga lagöverträdare under femton år ska särbehandlas 
och inte får straffas grundar sig i tanken att barn och unga inte är tillräckligt 
mogna för att kunna överblicka och förstå konsekvenserna av sitt handlande. 
Barn under femton år anses alltså inte kunna ta samma ansvar som en vuxen 
(Thunved, Clevesköld & Thunved, 2007).  

Rättsväsendets ansvar 
Polisens uppdrag handlar om att förebygga och upptäcka brott samt att identi-
fiera de som begår brott och att lagföra dessa. Polisen ska utreda brott som hör 
under allmänt åtal och också hjälpa allmänheten med upplysningar och skydd. 
Polisen ska samverka med åklagarmyndigheter liksom med andra berörda 
myndigheter och organisationer. Det är av särskild vikt att polisen samarbetar 
med socialtjänsten angående förhållanden som kan tänkas föranleda någon åt-
gärd av dem (SFS 1984:387).  
 
Vid misstanke om brott av person som är under femton år kan polis och dom-
stol vara involverade. Emellertid är inte syftet här att lagföra den unge. Istället 
handlar det om att den unge har ett behov av vård. Detta behov ska socialtjäns-
ten tillgodose, vilket innebär att det inte finns någon lägre gräns för när social-
tjänsten kan vidta åtgärder. Här har polisen skyldighet att samverka med social-
tjänsten och göra en anmälan av den unge i syfte att den unge ska få vård (SFS 
1964:167; Nordlöf, 2005; Tärnfalk, 2005). 
 
Om en ung person som har uppnått straffrättsåldern blir misstänkt för ett brott 
kommer polisen inledningsvis att göra en utredning. Polisen är också skyldig 
att göra en anmälan till socialtjänsten. Då gör socialtjänsten en utredning kring 
den unge. Utifrån denna utredning görs ett yttrande. I detta yttrande ska social-
tjänsten redovisa eventuella tidigare åtgärder som vidtagits gentemot den unge 
liksom de åtgärder som föreslås i nuläget. Arten, omfattningen samt varaktig-
heten av åtgärder och insatser som socialtjänsten avser att vidta ska beskrivas i 
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yttrandet. Åklagaren kan besluta om strafföreläggande eller åtalsunderlåtelse. I 
dessa fall går inte ärendet till domstol (SFS 1964:167; Thunved et al., 2007).  
 
Om åklagaren istället väljer att väcka åtal med rättegångsförfarande måste soci-
altjänsten lämna yttrande om den unges vårdbehov till domstolen. Domstolen 
utgår från brottets straffvärde, art samt den unges tidigare brottslighet när det 
gäller eventuell dom och vilken påföljd det kan komma att bli. Överlämnande 
till särskild vård inom socialtjänsten är en alternativ och självständig påföljd. 
För att det ska finnas förutsättningar för att påföljden för brottet ska bli över-
lämnande till särskild vård inom socialtjänsten måste det i yttrandet framgå att 
insatserna är tillräckligt ingripande i relation till tidigare brottslighet och till 
brottets straffvärde. Domstolen kan kombinera socialtjänstens insatser med ett 
utdömande av dagsböter och/eller föreskrift om ungdomstjänst om inte insat-
serna bedöms vara tillräckligt ingripande. Syftet är att den straffrättsliga delen i 
överlämnandet blir förstärkt (SFS 1962:700; SFS 2006:891).  
 
Den unges ålder är en aspekt som påverkar valet av påföljd. Principen är att 
samhället ska vara restriktivt när det gäller att döma till sluten ungdomsvård 
och fängelse, som kan anses vara de strängaste påföljderna. Domstolen ska all-
tid beakta omständigheter som talar för en lindrigare påföljd när det gäller per-
soner under 21 år. Därför kan det komma att bli ett mildare straff än vad som 
anges i straffskalan för brottet (SFS 1962:700; SFS 2006:891). Endast synner-
liga skäl kan leda till att en person som är under arton år döms till fängelse eller 
sluten ungdomsvård enligt Lagen om sluten ungdomsvård, LSU (SFS 1998: 
603).   

Rättssäkerheten för den unge 
Samhället har utformat regler för att människor som misstänks för brott ska 
behandlas på ett rättssäkert sätt. De unga som misstänks för brott kommer att 
möta en kedja av aktörer. Det är polis, socialtjänst, åklagare, advokat och dom-
stol. Denna kedja ska samverka på ett ändamålsenligt sätt så att brottsmisstänk-
ta individer behandlas så rättssäkert som möjligt. Rättsväsendets övergripande 
mål är den enskildes rättssäkerhet och rättstrygghet. Det sätt varpå denna kedja 
kan komma att samverka gentemot en misstänkt person är avgörande för hur 
rättssäker samt hur effektiv rättsprocessen blir (Riksrevisionsverket, 1999:30).  

 
Den så kallade legalitetsprincipen är en central princip och innebär att det alltid 
måste finnas stöd i lagen för samhällets reaktioner. Det handlar om att både 
brottet och straffet ska finnas beskrivna i lagen. I förlängningen handlar det om 
att varje person ska anses oskyldig tills motsatsen bevisats samt att straffet en-
bart kan föranledas av handlingar som kan relateras till de regler som gällde vid 
tidpunkten för brottet (Nordlöf, 2005; Tärnfalk, 2005).  
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Internationella åtaganden 
”Alla människor äro födda fria och lika i värde och rättigheter”. Så inleds FN:s 
deklaration om de mänskliga rättigheterna, vilka antogs 1948 och består av 
trettio artiklar. 1966 antogs dels konventionen om medborgerliga och politiska 
rättigheter, dels konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättighe-
ter. Dessa båda konventioner innehåller bland annat bestämmelser om rätten 
till åsikts- och yttrandefrihet samt att alla ska vara lika inför lagen (Skolverket, 
1994; Svenska FN-förbundet, 1948). Konventionen om barnets rättigheter an-
togs 1989 och kallas i dagligt tal för Barnkonventionen. Sverige har i likhet 
med de flesta andra länder i världen förbundit sig att arbeta i enlighet med 
FN:s deklarationer om mänskliga rättigheter och Barnkonventionen. Barnkon-
ventionen utgår från att barnets bästa alltid ska komma i främsta rummet. 
Barnperspektivet betonas således och här återfinns bland annat skrivningar som 
påtalar att barn har, förutom rätt till överlevnad, också rätt till respekt för sin 
egen vilja samt att få vetskap om sina rättigheter, liksom rätten att göra sin 
stämma hörd. Att så blir fallet övervakas av Kommittén för barnets rättigheter, 
som har slagit fast att dessa huvudprinciper är de viktigaste (Barnkonventionen, 
2009).  
 
Sammanfattningsvis kan sägas att samhällets representanter har en rad lagar att 
förhålla sig till när det gäller unga i problem. Det handlar bland annat om att 
värna demokratin och att se till rättssäkerheten och att de unga behandlas enligt 
lagar och förordningar och får den vård, alternativt straff som står i proportion 
till brottet eller behovet. Det uppdrag som samhällets representanter har hand-
lar i det här sammanhanget om att använda sig av insatser för att vända en 
ogynnsam utveckling hos den unge. I det följande görs en beskrivning av sam-
hällets insatser och deras effekter.   

2.8.2 Samhällets insatser och deras effekter 
Lenke (1978) pekar i en undersökning på att tidiga myndighetsingripanden 
inte garanterar att ungdomen avhåller sig från fortsatt kriminalitet. Återfallsfre-
kvensen var i nämnda undersökning allra högst för den grupp ungdomar som 
blev omhändertagna för samhällsvård. Det finns också ett allmänt antagande 
att polisförhör skulle ha en brottsförebyggande effekt. Emellertid finns det inga 
vetenskapliga belägg för att så skulle vara fallet då det inte finns några studier 
kring detta. Däremot finns det vetenskapliga studier som visar att sådana inter-
ventioner som syftar till att skrämma barn till att sluta begå brott istället kan ha 
en negativ eller motsatt effekt (SOU 2008:111). Med hänvisning till ovanstå-
ende finns det anledning att problematisera samhällets insatser och åtgärder.  
 
Det är viktigt att fundera på vilken betydelse samhällets insatser har för den 
unge och dennes socialisation och vad den unge egentligen lär sig av dessa in-
satser och av de pedagogiska möten som han kommer att delta i. Har de någon 
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betydelse över huvudtaget eller är det istället helt och hållet andra faktorer som 
avgör hur den unges utveckling kommer att gestalta sig? De åtgärder och insat-
ser som föreslås från samhällets sida handlar ofta om förebyggande arbete. Det 
saknas i stort sett väl upplagda studier för utvärdering av effekter av samhällets 
insatser såväl som försök att förklara effekterna. En rad studier kartlägger ungas 
utsatthet men det brister när det gäller utvecklandet av teorier kring utsattheten 
och förklaringen av denna (Daleflod, 1996; Sundell, Flodin & Rydén-Lodi, 
1996; Ungdomsstyrelsen, 2007). 
 
Forskning visar emellertid att tidig debut i kriminalitet är en riskfaktor. Enligt 
forskningen kan man också se att barn och unga som är mycket brottsaktiva är 
den grupp som riskerar att fastna i ett kriminellt beteende (SOU 1993:35, Del 
B). Majoriteten av dessa brottsaktiva unga besitter också de fysiologiska, psyko-
logiska och sociala riskfaktorer som man brukar tala om som riskfaktorer när 
det gäller framtida livsstil (SOU 2008:111). Att efterfråga och påtala vikten av 
tidiga insatser är därför vanligt i många sammanhang som handlar om utsatt-
het. Detta gäller även unga i sådana problem som denna avhandling fokuserar. 
Tham (2001) problematiserar dock detta, då han menar att det är svårt att för-
utsäga vilka barn och unga som kommer att hamna i problem. Tham använder 
begreppen falska positiva och falska negativa. Falska positiva är de som felaktigt 
blir bedömda som utgörande en risk för brottsligt beteende. Falska negativa 
handlar istället om personer som kommer att begå brott fast förutsägelser inte 
funnits om att de skulle göra det. Problemet är här att kostnaderna för att 
ingripa och sätta in åtgärder mot någon som inte skulle utveckla ett kriminellt 
beteende är stora. Dessa kostnader räknas inte enbart i pengar utan också i in-
tegritetskränkningar och stigmatiseringsrisker. Problemet med de falska negati-
va handlar å andra sidan om att man genom tidig prediktion riskerar att missa 
dessa. Konsekvensen blir att insatser och åtgärder, som skulle kunna förhindra 
den negativa utvecklingen, uteblir. Här behövs mer forskning om vilka barn 
och unga som ska vara föremål för insatser likväl som hur dessa insatser ska se 
ut.  
 
Vad insatserna ska innehålla och hur de ska se ut kan relateras till följande. Om 
de unga ska straffas eller vårdas har varit ett aktuellt spörsmål under lång tid. 
Estrada och Flyghed (2001) betonar att ungdomar är den grupp som är utsatta 
för ett tryck mellan positiva framtidsförväntningar och negativa farhågor, vilket 
också får konsekvenser för hur samhället exempelvis ska hantera ungdoms-
brottslighet. Det finns här motsatta synsätt på fenomenet. Dels kan man be-
trakta unga lagöverträdare som en sårbar grupp, vilken riskerar att slås ut av 
samhället, dels kan man se på dessa unga som en grupp omoraliska och hän-
synslösa individer som medvetet förstör för sina medmänniskor. Utifrån dessa 
båda synsätt uppstår olika tankar om konsekvenser och åtgärder för unga lag-
överträdare. Det förstnämnda synsättet leder till ett omvårdnadsperspektiv, där 
ungdomen anses vara ett offer för missförhållanden som de inte har någon 
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makt över, vilket i praktiken innebär att det blir problematiskt att straffa dem. 
Det motsatta synsättet innebär att ungdomar bär det fulla ansvaret för sina 
handlingar, vilket i högre utsträckning leder till ett strafftänkande.  
 
I Sverige finns en lång tradition att unga lagöverträdare, framförallt de i fem-
ton-sjuttonårsåldern, ska särbehandlas. Den utgår från tanken att ungdomar 
som begår brott har ett särskilt behov av hjälpinsatser då de ofta är socialt utsat-
ta. Därtill måste hänsyn tas till den unges särskilda missförhållanden, begränsa-
de erfarenheter samt brist på mognad. Straffrättsliga åtgärder bör anpassas där-
efter. Grundsynen är att unga lagöverträdare inte ska placeras inom kriminal-
vården då det vid en sådan placering finns risker att den unge kan komma att 
identifiera sig själv som kriminell (Brottsförebyggande rådet, 2002:19). Dock 
har samhällets reaktioner förändrats alltmer. Man kan i de av samhället vidtag-
na åtgärderna som rör unga lagöverträdare, skönja en förskjutning från behand-
ling till mer av straffvärdestänkande, hävdar Estrada och Flyghed (2001). Som 
exempel kan nämnas en statlig utredning som utgår från direktiv, vilka anger 
att riktningen när det gäller samhällets reaktioner ska ge uttryck för en allvarli-
gare syn på brott än vad som tidigare varit fallet. Här talas om frågor som rör 
huruvida polis och åklagare i högre utsträckning ska utreda förhållanden kring 
det begångna brottet istället för socialtjänsten, samt om straffprocessuella medel 
i högre utsträckning ska användas när det gäller barn under femton år (SOU 
2008:111). En studie om samverkan mellan domstolarna och socialtjänsten, när 
det gäller unga som begått misshandelsbrott, visar att man från början av 2000-
talet har blivit allt mindre benägen att överlämna den unge till socialtjänstens 
vård vid mer allvarliga misshandelsbrott (Tärnfalk, 2007).  
 
Det finns en variation kring bedömningar om vad som är relevanta insatser för 
unga i problem. Tärnfalk (2007) visar i sin studie att socialtjänstens yttranden 
är extremt varierande och att en stor del bygger på godtyckliga bedömningar. 
Studien kan heller inte påvisa att barnperspektivet, i bemärkelsen att den unge 
får komma till tals, är särskilt synligt. I en annan undersökning, som gäller unga 
under femton år, kan man också se en anmärkningsvärd variation i olika polis-
myndigheters bedömningar när det gäller om anmälningar ska leda till en ut-
redning. Detta skulle kunna tänkas vara kopplat till exempelvis arbetsbelast-
ning, men något sådant samband har forskarna inte kunnat finna (Brottsföre-
byggande rådet 2007:16).  

 
De mest förekommande insatserna i ett nationellt perspektiv när det gäller 
unga i problem är stödsamtal och kontaktperson. Dessa insatser finns också 
tillgängliga i alla kommuner (Socialstyrelsen, 2006). Andra insatser är program 
för unga lagöverträdare där olika teman diskuteras och där studiebesök görs i 
informativt och avskräckande syfte när det gäller fortsatt brottslighet. Detta 
program ges individuellt, alternativt i grupp. Det förstnämnda är den vanligaste 
formen. Utöver dessa insatser kan också olika familjeinsatser nämnas, som nät-
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verksmöten. Dessa innebär att släkt och vänner tillsammans med socialtjänsten 
bildar ett stödjande nätverk. Dessutom förekommer systematisk terapi som kan 
utformas som manualbaserade metoder, exempelvis FFT (Funktionell familje-
terapi) och MST (Multisystematisk terapi). ART (Aggression Replacement 
Treatment) kan sägas vara ett pedagogiskt inriktat program, som syftar till att 
den unge ska träna sin sociala förmåga och hantera sin aggressivitet samt ut-
veckla sin moral genom diskussioner kring moraliska spörsmål. Utöver ovanstå-
ende kan medling nämnas som är en insats som blivit vanligare sedan kommu-
nerna 2008 blev skyldiga att erbjuda medling för dem som har begått ett brott 
och är under 21 år. Medling innebär att brottsoffer och gärningsperson träffas 
för att tala om brottet och syftet med samtalet kan sägas vara olika för de båda 
parterna. Den som utfört gärningen ska genom samtalet utveckla insikt och 
förståelse för vad konsekvenserna kan bli av den handling man utfört, medan 
brottsoffret genom medlingen kan få hjälp att bearbeta känslor kring händelsen 
(SOU 2008:111). 
  
Samhällets insatser och effekter av dessa när det gäller unga i problem har inte 
varit föremål för mer än en handfull studier som rör svenska förhållanden. Det 
finns emellertid amerikanska forskningsresultat som anses vara överförbara till 
svenska förhållanden. Socialstyrelsen (2008) har på uppdrag av Socialdeparte-
mentet gjort en sammanställning kring effekter av samhällets insatser när det 
gäller påföljder för unga lagöverträdare som ungdomsvård, ungdomstjänst, sär-
skilt kvalificerad kontaktperson och effekterna av medling mellan parter. Sam-
manfattningsvis visar resultatet på några, för denna avhandling, väsentliga re-
sultat. 
 
Insatser som har en terapeutisk grundidé där syftet är att förändra den unges 
tankesätt och beteende har visat sig mer effektiva än sådana påföljder som en-
bart handlar om att den unge ska övervakas eller avskräckas på ett eller annat 
sätt. Att insatserna styrs utifrån principer som kan sammanfattas i begreppen 
risk, behov och responsivitet ger också effekt. Detta innebär i korthet att insat-
serna ska riktas till unga som bedöms utgöra medelhög eller hög risk att återfal-
la i brott och inte till unga som endast löper en låg risk att återfalla. Behovs-
principen innebär att insatserna ska fokusera faktorer som håller den unge kvar 
i det kriminella beteendet. Responsivitet handlar om att finna vägar till den 
unges motivation och inlärningsstil. Utöver dessa principer tyder resultaten på 
att effekterna blir bättre om personalen har en adekvat utbildning och kan arbe-
ta efter manualerna. Däremot förefaller det ha mindre betydelse om behand-
lingen är längre eller kortare eller om insatserna ges i öppenvård eller i dygns-
vård. Inte heller verkar det spela någon roll om insatserna ges under övervak-
ning eller villkorad frigivning. Emellertid är gruppsammansättningen betydel-
sefull. De insatser som sker i en grupp, bestående av kriminella unga, gör att in-
satserna kan få negativa utfall och bli kontraproduktiva. Specifika insatser som 
visat sig ge bäst resultat är familjebaserad behandling och insatser som har en 
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kognitiv beteendeterapeutisk inriktning. Orsaken tros vara att de unga får träna 
sitt tänkande i syfte att förstå vilka konsekvenser det blir av ett visst handlande. 
Sådana insatser som särskilt utformade program, till exempel äventyrsprogram, 
kan vara framgångsrika om de har ett visst terapeutiskt innehåll. Lägerverk-
samhen, där träningen genomsyras av hårdhet och krav på militärisk disciplin, 
saknar däremot effekt. Sådana insatser där avsikten är att avskräcka, som besök 
på kriminalanstalt, kan till och med öka risken för fortsatt kriminalitet. När det 
gäller påföljden ungdomstjänst har man utifrån studierna inte kunnat säga nå-
got om effekter medan påföljden kvalificerad kontaktperson, i studierna jäm-
förbart med mentorskap, har visat sig ge effekter. Medlingsverksamhet betrak-
tas som en lovande insats, men det saknas i stort sett studier som kan påvisa 
några effekter (Socialstyrelsen, 2008). I Sverige finns endast några få mindre 
studier som rör området, medan den internationella forskningen visar på större 
mångfald. Den vetenskapliga kvaliteten varierar dock, vilket kan vara en anled-
ning till de motsägelsefulla resultat som forskningen påvisar. Tidigare studier 
kring medling och återfallsrisk pekar på att vissa gärningspersoner, vid vissa 
brottstyper och under vissa omständigheter kan uppvisa positiva resultat, men 
att osäkerheten kring medlingens betydelse kvarstår (Brottsförebyggande rådet 
2005:14). 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att den forskning som finns kring effekter av 
samhällets insatser för unga i problem visar att sådana insatser där samtal och 
möten används ger positiva resultat. Ett förändrat tankesätt och därmed ett 
lärande hos den unge kan sägas ske i dessa möten och genom dessa samtal. En 
utgångspunkt i denna avhandling är att möten mellan samhällets representanter 
och unga i problem kan ha betydelse för vad den unge lär sig om sig själv och 
om samhället. Därför blir det också viktigt att kartlägga aspekter av det peda-
gogiska mötet för att därigenom utveckla kunskap om vad som är ett gott pe-
dagogiskt möte. 
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3. SYFTE OCH FRÅGESTÄLL-

NINGAR 

Forsknings- och kunskapsintresset handlar om samhällets pedagogik och unga i 
problem. Det är en väsentlig samhällsangelägenhet att utveckla kunskap kring 
betydelsen av de möten ungdomar deltar i och hur samhället kan fungera som 
en god motkraft i syfte att stödja unga människor till en gynnsam utveckling. 
De professionella står i samhällets tjänst och har här tillsammans en viktig pe-
dagogisk uppgift. Ur både individuell och samhällsekonomisk aspekt måste det 
vara av vikt att studera samhällets pedagogik så som den kommer till uttryck i 
olika sätt att förebygga en negativ utveckling hos den unge, att förändra ett aso-
cialt beteende samt att medverka till den unges socialisation. Synen på unga i 
problem och bedömningsgrunderna för valet av insats ger förmodligen konse-
kvenser. En del av ungdomarna utvecklar en destruktiv livsstil, vilket måste be-
traktas som att samhället då har misslyckats med sina ambitioner så som de ut-
trycks i olika lagtexter. Därför är det viktigt att utveckla kunskap kring hur 
samhällsrepresentanter kan resonera och hur den unge upplever mötet med 
samhällets myndigheter och vilket lärande dessa möten genererar.  
 
Syftet med föreliggande arbete är att kartlägga aspekter av lärande i mötet mel-
lan samhällets myndigheter och unga i problem för att därigenom bidra till för-
ståelse för hur sådana möten på ett konstruktivt sätt kan utvecklas.  
 
Ur syftet kan följande frågeställningar härledas:  
 
• Vad möter de unga från samhällets sida – dvs. vilken kunskap och vilka 

värden kommuniceras i möten mellan unga i problem och samhällets re-
presentanter? 

• Vad lär sig de unga om sig själva i mötet med samhällets representanter? 
• Vad lär sig de unga om samhället i mötet med samhällets representanter? 
• Vilka förutsättningar kan urskiljas för att konstruktiva pedagogiska möten 

ska utvecklas? 
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4. BERÄTTELSEN  

OM FORSKNINGSPROCESSEN  

I detta kapitel skildras hur forskningsprocessen har gått till. Inledningsvis redo-
visas avhandlingens teoretiska utgångspunkter i relation till problemområdet. 
Därefter diskuteras de metodologiska överväganden som gjorts inför den empi-
riska undersökningens genomförande. Sedan beskrivs hur undersökningen ge-
nomförts samt hur empirin bearbetats, analyserats och verifierats. I detta avsnitt 
redogörs också för hur resultaten kommer att presenteras. 

4.1 Teoretiska utgångspunkter 
Denna avhandlings fokus är unga i problem, samhällets pedagogik och ungdo-
mars upplevelse och lärande av denna. Ett teoretiskt grundantagande är här att 
människor lär genom samspel med andra människor. Interaktion mellan män-
niskor ses således som grundläggande för lärande och utveckling. Den symbo-
liska interaktionismen, initierad av George Herbert Mead, utgör därför en av 
avhandlingens teoretiska utgångspunkter. En riktning inom den symboliska in-
teraktionismen är stämplingsteorin. Denna teori handlar om att en människa 
inte är avvikare utan blir avvikare beroende på omgivningens bemötande. Sam-
spelet mellan avvikare och icke-avvikare innebär att de senare kan bestämma 
vad som är avvikande och vem som är avvikare (Berg, 2007; Becker, 2006). Det 
handlar således om ett samspel där makt finns med som en väsentlig aspekt. 
Med stämplingsteorin blir det tydligt att det i relationer människor emellan kan 
finnas en maktdimension. Michel Foucault (1991) talar just om att makten är 
en del av alla relationer. Därför kommer en del av hans teori att utgöra en av 
avhandlingens teoretiska utgångspunkter. Begreppet governmentality, som for-
mulerats av Foucault, står för samhällets vilja och strävan att styra, disciplinera 
och normalisera människan. I denna avhandling använder jag mig av begreppet 
governmentality för att analysera samhällets pedagogik och ungdomars lärande 
av denna. Andra centrala begrepp som också används, är formulerade av Mead 
och vidareutvecklade av Moira von Wright (2000). Vi har här att göra med be-
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tydelsen av det perspektiv pedagogen väljer i mötet med den unge. I följande 
avsnitt redogör jag för ett governmentalityperspektiv som jag ser som över-
gripande när det gäller mötet mellan samhällets representanter och unga i pro-
blem. Därefter övergår jag till att redogöra för det punktuella perspektivet respek-
tive det relationella (von Wright, 2000), vilka ska ses som innefattande i det 
övergripande perspektivet.  

4.1.1 Governmentality – ett övergripande perspektiv 
Samhällets pedagogik är ett begrepp som i denna avhandling står för hur sam-
hället genom sin pedagogik uttrycker en vilja att styra de unga. Utifrån ett go-
vernmentalityperspektiv blir det tydligt att samhället strävar efter att discipline-
ra individer. Individer och samhällen är produkter av praktiker där kunskap och 
makt finns representerade (Lövgren, 2007). En sådan praktik kan samhällets 
pedagogik gentemot unga i problem sägas vara. Med hjälp av begreppet go-
vernmentality går det att förstå vad samhällets pedagogik grundas på när det 
gäller att forma individers beteende utifrån specifika normer och av specifika 
skäl. Begreppet governmentality står för styrning, ”govern”, och inställning, 
”mentality” (Lövgren, 2007). Det handlar om att analysera vad som är specifikt 
i dagens samhälle när det gäller maktutövning inom en viss praktik. Det grun-
dar sig på att styrning alltid handlar om en inställning till ett fenomen (Dean, 
1999). Foucault (1991) lanserade begreppet för att beskriva hur samhället har 
använt sig av vissa kunskaper och tekniker för att forma och styra människor. 
Olika studier använder sig av governmentalitybegreppet på skilda sätt. Det kan 
användas utifrån ett makroperspektiv alternativt ett mikroperspektiv. I det 
förstnämnda studeras hur välfärdssamhällets statliga styrning legitimeras och 
vilka praktiker och tekniker som härmed kommer till uttryck, medan analyser 
av det sistnämnda handlar om interaktion på lokal och individuell nivå (Qvar-
sebo, 2006). Denna avhandling fokuserar i första hand den lokala och individu-
ella nivån även om försök görs att förklara vissa fenomen ur ett bredare sam-
hällsperspektiv.  
 
Styrning i en governmentalityansats ses som ett sätt att hantera individers bete-
enden. Det handlar om att använda sig av olika taktiker som tekniker och prak-
tiska kunskapsformer, där syftet är att fostra individer i en viss riktning (Löv-
gren, 2007). Begreppet makt finns med som en dimension av all pedagogisk 
verksamhet i samhället, menar Ödman (1997). Han refererar till sin pedago-
gikhistoriska forskning, som bland annat visar att vi alltsedan medeltiden haft 
en överhet som på olika sätt sökt påverka och forma sina undersåtar. Ödmans 
syn på pedagogik handlar om studiet av påverkan genom människors samspel 
och människors handlingar. Mitt intresseområde kan sägas handla om vilken 
påverkan man från samhällets sida vill åstadkomma vad gäller unga i problem, 
samt hur detta kommer till uttryck och vad det är samhället reagerar på när det 
gäller ungdomarnas ”avvikande” beteende. Reaktioner hos dem som innehar 
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makten i samhället, samt synen på avvikande beteende har varierat beroende på 
tidsperiod, kultur och samhällsstruktur. Ett för denna avhandling relevant ex-
empel är, att ungdomsvården idag inte i första hand handlar om straff och kor-
rigeringar, till exempel kroppsstraff, utan mer om en pedagogik som kan liknas 
vid övertalning (Lövgren, 2007). I denna ”övertalningspraktik” finns dock re-
pressalier med som ett diffust hot om den unge inte följer det överenskomna. 
Styrningen är knuten till experter och olika ”sanningar” om individers beteen-
den. I avhandlingen ses samhällets representanter som dessa experter. 

 
Utifrån pedagogiska utgångspunkter kan man således förstå hur samhällen har 
strävat efter att disciplinera människor. Foucault (2003) knyter maktrelationer 
till människor. Som exempel på hur makt, i form av kunskaper om människor 
kan användas, beskriver han det ultimata övervakningssystemet i form av Pa-
nopticon, också kallad ”det allseende ögat.” Detta torn, beläget i mitten av ett 
fängelse, gav övervakaren en maximal möjlighet att övervaka alla celler och 
fångar och deras beteende under dygnets alla timmar. En effekt som Foucault 
påtalar här är att övervakningen kan vara helt anonym och att man till och med 
så småningom kan ta bort den, så länge internerna tror att de är övervakade. 
Den moderna makten är avindividualiserad, till skillnad från fången, som istäl-
let blir individualiserad och ett vetenskapligt objekt för undersökning och på-
verkan. Foucault diskuterar utifrån politiska bevekelsegrunder hur djupt forma-
de och disciplinerade vi människor blir av mekanismer som går att återfinna i 
samhälleliga mönster.  
 
Avhandlingen utgår således från ett övergripande perspektiv där begreppet go-
vernmentality har en central plats. Det handlar om hur samhället, genom sin 
pedagogik söker forma och omforma de unga till anpassade medborgare, och 
vilka synsätt kring människor som denna pedagogik grundar sig på. Hörnqvist 
(1996) påtalar att makt enligt ett foucaultianskt synsätt ska ses som en relation 
mellan människor. I enlighet med detta är maktdimensionen inkluderad i av-
handlingens andra perspektiv, som handlar om att människor lär genom inter-
aktion och kommunikation med varandra. 

4.1.2 Den symboliska interaktionismen – interaktion och kommu-

nikation  
En av utgångspunkterna i avhandlingen är att kommunikation och interaktion 
mellan människor har betydelse för deras kunskapsutveckling. Denna tanke kan 
förankras i den socialfilosofiska traditionen. Enligt denna tradition är männi-
skan en samhällsvarelse, vilket innebär att samspelet mellan individ och sam-
hälle blir centralt. Socialfilosofen George Herbert Mead betonar att människan 
är en samhällsvarelse, beroende av det relationella mellan människor och sam-
hälle. Han utvecklade det som sedermera kom att kallas den symboliska inte-
raktionismen. Den symboliska interaktionismens kärna är att människan är so-
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cial samt att människans personlighet utvecklas i interaktion med andra männi-
skor. von Wright (2000) menar att den symboliska interaktionismen på många 
sätt får ses som ett viktigt bidrag till den förändring inom den samhällsveten-
skapliga forskningen som skedde efter förra sekelskiftet och som innebar att 
forskningsfokus förflyttades från ett subjekt-objekttänkande till ett intersubjek-
tivt. 
 
Vissa begrepp kan ses som centrala för Meads teori. Begreppet ”rollövertagan-
de” använder han för att beskriva hur människan utvecklas genom andras reak-
tioner på hennes handlingar. Asplund (1987) visar att människor i vardagssi-
tuationer på olika sätt tenderar att få andra att inta deras egen attityd. Han kal-
lar interaktionen mellan människor för social responsivitet och denna känne-
tecknas av just rollövertaganden. Social responsivitet kan beskrivas som att två 
eller flera personer ger akt på varandras beteende och besvarar varandra genom 
ett växelspel som bygger på ett genuint intresse för vad den andre kommer att 
säga och göra.  
 
Att ”ta den andres attityd” ligger nära Meads begrepp (von Wright, 2000). Ge-
nom reflexion blir det möjligt att förstå den andres situation. Därmed kan sägas 
att social interaktion är meningsfull interaktion. Mening och erfarenhet är rela-
tionella. Människors erfarenhet har en känslomässig aspekt och är alltid i rela-
tion till något. Objekt i omvärlden blir genom språket meningsbärande. Me-
ning är en väsentlig del för människans förmåga att reflektera kring olika ob-
jekt. Berg (2007) menar att beteckningen symbolisk interaktionism visar just på 
att människan är en språklig varelse och därmed också en social varelse. Således 
är det centralt för denna avhandling vad de unga lär sig i interaktion med sam-
hällets representanter. Att genom sådana möten lära sig mer om vem man är 
och hur samhället fungerar innebär att utveckla förståelse kring sin egen roll i 
relation till samhället.  

 
Begreppen ”I” och ”me” står för att människan kan se sig själv både som ett 
subjekt och ett objekt. Man kan så att säga inta ”den andres” attityd gentemot 
sig själv. Andra begrepp som är centrala i Meads interaktionistiska teori är ”sig-
nifikanta andra” och ”generaliserade andra”, där de förstnämnda är personer 
som står närmast individen och därigenom förmedlar ett synsätt, medan de 
sistnämnda utgör samhällets roll- och regelsystem så som det förmedlas till och 
internaliseras av individen. Det handlar här om gemensamma normer och vär-
deringar i samhället eller i gruppen. Begreppen kan ses som centrala i relation 
till människans meningsskapande, socialisering och lärande. Lärande är således 
en social process där människan och hennes medvetande kan förändras genom 
interaktion med omvärlden. Att kunna inta ett annat perspektiv för att förstå 
andra människors handlande och utgångspunkter betraktas som centralt inom 
interaktionismen. För att utveckla sin identitet är det viktigt att individen kän-
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ner sig som en del av samhället, eftersom individ och samhälle ska ses som dia-
lektiskt förenade (Mead, 1972; Berg, 2007).  

Det relationella perspektivet och det punktuella   
von Wright (2002) slår fast att det perspektiv pedagogen väljer att utgå ifrån får 
pedagogiska konsekvenser. Hon formulerar två perspektiv; det punktuella och 
det relationella, som var för sig leder till olika sätt att förstå människan. Dessa 
perspektiv ska alltså inte ses som varandras motsatser, även om de har olika ut-
gångspunkter. I det punktuella perspektivet förstås individen med sina förmå-
gor och egenskaper som fristående från sitt sociala sammanhang. Individers 
personliga egenskaper och anlag ses som förankrade i individen. En sådan ut-
gångspunkt leder till att pedagogen söker finna vilka bakomliggande orsaker 
och förklaringar det kan finnas till problem. Även om det finns ett visst intresse 
för människors handlande är intresset främst fokuserat på människors förmågor 
och egenskaper. De punktuella egenskaperna är tidsbestämda och ses som till-
hörande en individ. Ett punktuellt perspektiv innebär att pedagogen gör en 
analys av problembilden och bestämmer åtgärder utan att den unge behöver 
vara delaktig.  
 
Det relationella perspektivet erbjuder en möjlighet för den unge att vara delak-
tig då detta perspektiv, till skillnad från det punktuella, öppnar för kommunika-
tiva möjligheter kring problemen. Människan betraktas inte som en isolerad 
sluten varelse utan människan förstås i relation till sammanhanget. Skillnaderna 
i perspektiv kan, enligt von Wright (2002), beskrivas på följande sätt. Det 
punktuella beskriver egenskaper som inte ska ses som unika utan sådana som 
den unge delar med andra människor. Det kan röra sådant som kön, etnicitet, 
skolprestationer och lässvårigheter. Utifrån det punktuella perspektivet kommer 
stödet till en ung person att formuleras med utgångspunkt i den enskilda män-
niskan och de punktuella egenskaperna, som alltså inte är unika. Vi har en vana 
att betrakta det unika hos en människa som att det ligger inneboende i henne. 
Med det relationella perspektivet som utgångspunkt kommer denna föreställ-
ning att ifrågasättas, eftersom det unika istället kan sägas framträda i mötet 
mellan människor. Det relationella perspektivet innebär således att det inte 
med säkerhet, och en gång för alla, går att bestämma vem en annan människa 
är (ibid.). von Wright (2000) utvecklar Meads teori och pekar särskilt på det re-
lationella perspektivet som väsentligt för att förstå hur människan utvecklas. De 
sociala situationerna formar oss som människor men inte i bemärkelsen att om-
givningen skapar oss till det vi är. Istället handlar det om att fråga sig vem indi-
viden är och vem individen skulle kunna vara. I genuina mellanmänskliga mö-
ten får vi veta vem den andre är (von Wright, 2002).  
 
Att kunna ”se sig själv i andra” samt att ”ta andras perspektiv” är väsentliga be-
grepp. Denna intersubjektivitet är avgörande för hur människans personlighet 



 55 

kan komma att utvecklas. Intersubjektiviteten ses som en förutsättning för 
lärande hos människan. Identiteten kan sägas vara intersubjektivt konstituerad, 
hävdar von Wright (2004), och pekar på att Mead lade grunden för en teori 
som innebär att människor ska ses som del av den sociala, kulturella och fysiska 
verkligheten. Förutsättningen för att förståelse av enskilda människor ska ut-
vecklas är att man utgår från det sammanhang som de lever och agerar i. Där-
med är förändring genom kommunikativa processer möjlig för människan, vil-
ket innebär att männniskans ”själv” kan förändras inom och genom det sociala 
samspelet med andra människor.  
 
Det finns alltså olika sätt att uppfatta subjektiviteten, dvs. det vi kallar för ”jag”, 
”själv”, ”identitet” eller ”personlighet”. Att anta ett punktuellt perspektiv inne-
bär en uppfattning att den mänskliga individens subjektivitet kan fixeras i sig 
och att människor kan bestämmas utifrån historiska, sociala, biologiska eller 
psykologiska faktorer. I det relationella perspektivet betraktas människor i rela-
tion till andra människor. Människor är i ständigt vardande, vilket innebär att 
man aldrig kan bestämma säkert vem en annan människa är. Den enskilde in-
dividens existens förutsätts av andra människors existens. I mötet blir inte indi-
videns enskilda egenskaper väsentliga utan de handlingar som framträder i rela-
tion till andra människor. Det blir detta som kommer att karaktärisera indivi-
ders subjektivitet (von Wright, 2000). 
 

…ett punktuellt perspektiv tenderar att rikta uppmärksamheten mot en-
skilda delar och mot enskilda individers omständigheter och egenskaper, 
medan ett relationellt perspektiv utgår från relationer och i kraft av detta 
möjliggör ett pedagogiskt möte där lärare och elever, trots en sannolik 
asymmetrisk maktrelation, kan mötas som människor. (von Wright, 
2000, sid. 65) 

Valet av perspektiv får alltså betydelse för de unga, exempelvis när det gäller 
behov av stöd. Det punktuella perspektivet ser på behov utifrån vilka brister den 
unge har, medan det relationella perspektivet betraktar behov som knutna till 
ett sammanhang. Utifrån ett relationellt perspektiv ses behoven som föränderli-
ga. Skillnaden blir att planerade åtgärder och insatser som görs utifrån ett 
punktuellt perspektiv kan göras utan att den unge är delaktig, medan ett rela-
tionellt perspektiv istället manar till kommunikation och samtal med den unge 
om dennes situation. Detta ger möjlighet till faktisk delaktighet i beslut (von 
Wright 2002). Ett relationellt perspektiv leder till att det blir viktigt att kunna 
sätta sig in i den andres situation för att skapa möjligheter till förståelse. Det 
blir väsentligt att kunna inta någon annans perspektiv.   
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Perspektivtagande 
Att kunna ta andras perspektiv kan sägas vidga verklighetsuppfattningen, me-
nar von Wright (2004), och pekar på att utvecklandet av begreppet perspektiv-
tagande var ett av Meads viktigaste bidrag. Förutsättningen för människans 
identitet hänger samman med förmågan att inta andras perspektiv. Människor 
deltar ständigt i sociala situationer och genom social interaktion kan förändring 
ske hos människan. Det innebär att människans identitet aldrig är slutgiltig 
utan ständigt utvecklas. Detta får pedagogiska konsekvenser. von Wright 
(2004) talar om att pedagogen har makten när det gäller att besluta om kom-
munikationsutrymmet i undervisningssituationen likväl som när det gäller rela-
tionen mellan lärare och elever. Här ser jag en poäng för mitt avhandlingsarbete 
då detta bör kunna vara överförbart till de pedagogiska situationer som den 
unge befinner sig i när det gäller mötet med samhällets representanter.  
 
De grundteser som interaktionismen bygger på är, enligt Blumer (1969), att 
samhället ses som ett ständigt pågående samspel mellan olika människor. Detta 
ska betraktas som en skapande process, då varken samhälle eller människa är 
statiska. Människan ses som intentionell, vilket får konsekvenser för hur inte-
raktionister betraktar världen. Människor har förmåga att referera till sig själva 
och sin historia. Detta innebär att människors sätt att hantera omvärlden leder 
till ett meningsskapande kring olika fenomen i omvärlden. Således kan sägas att 
människor skapar sina objekt och deras mening. Människor handlar gentemot 
objekten, beroende på vilken innebörd dessa objekt har fått. Denna innebörd 
utvecklas i social interaktion mellan människor och är i den bemärkelsen en 
konstruktion. Ett exempel på en konstruktion av detta slag är begreppet avvi-
kande beteende och vad som ska betraktas som avvikande. Därmed övergår vi 
till teorier kring så kallad stämpling där konstruktionen avvikande beteende är 
centralt. 

Makt och relationer – stämplingsteorier  
Avvikelse betraktas som ett socialt konstruerat fenomen. Stämplingsteorierna 
innebär att avvikelse tolkas som ett samspel mellan avvikare och de som inte 
avviker. Det gäller att förstå varför vissa människor ses som avvikande och att 
detta är ett uttryck för samhällets maktstruktur, då vissa grupper har makt att 
stämpla andra människor som avvikare (Giddens, 2003). Samhället etiketterar 
vissa beteenden och människor som avvikande, respektive avvikare (Becker, 
1963). Stämplingen påverkar människors uppfattning om den stämplade per-
sonen. Dessutom kommer den person som utsätts för stämpling att bli påver-
kad när det gäller sin egen självuppfattning. Det sker ett lärande genom mänsk-
ligt samspel på sådana institutioner som fängelse och ungdomsvårdsskolor, vil-
ket innebär att det som betraktas som avvikande beteende kan komma att för-
stärkas. Stämplingsteorier kan bidra med förståelse för varför vissa människor 
uppfattas som avvikare och också uppfattar sig själva som avvikare (Lemert, 
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1972). Vad som definieras som ett problem och vad som är ett avvikande bete-
ende skapas av dem som har makten i samhället. De som har makten har också 
inflytande över lagar, polis och domstolar. Det finns en kritik mot stämplings-
teorin som påtalar att det finns handlingar som i alla kulturer fördöms. Det 
gäller exempelvis mord och våldtäkt. Detta stämmer dock inte om man betän-
ker att en soldat under krigstid får döda en fiende och att det i vissa kulturer 
inte är möjligt för en gift man att dömas för våldtäkt i lagens mening även om 
han använt våld gentemot sin hustru (Giddens, 2003). 

 
Den rådande diskursen är således alltid beroende av de historiska, kulturella 
och samhälleliga villkoren. Foucault (1983; 2003) har exempelvis genom sina 
historiska studier av fängelsesystemet och de ”vansinniga” visat hur den krimi-
nella respektive den ”vansinniga” människan konstruerats genom bestämda 
makt- och vetandeformer. Den moderna människan har formats genom vissa 
maktrelationer. Analyser av olika institutioner som skolan, hospitalet och fäng-
elset visar hur man med hjälp av definitioner om vad som ansetts normalt, ba-
serat på olika vetenskapliga utgångspunkter, har kunnat styra och disciplinera 
människor. Olika makt- och styrningsprocesser kommer till uttryck genom 
normaliserande diskurser (ibid.).  

 
Sammanfattningsvis kan sägas att avhandlingens utgångspunkter baseras på te-
orier om människan som en samhällsvarelse, beroende av relationer och inter-
aktion för sin kunskapsutveckling. I interaktionen ryms en maktdimension och 
utövandet av makt har också betydelse för lärande mellan människor. I sam-
manhanget blir därför begreppet governmentality användbart. Det handlar om 
hur samhällets vilja att styra de unga kommer till uttryck liksom vilka bevekel-
segrunder denna styrning vilar på. Denna samhällets pedagogik ses som bety-
delsefull för de ungas identitetsarbete och kunskapsutveckling. I följande avsnitt 
redovisas resonemanget kring metoder och hur den empiriska undersökningen 
genomförts.  

4.2 Metodologiska överväganden 
För att kunna framställa en bild av samhällets pedagogik när det gäller unga i 
problem var det givet att på något sätt försöka studera dels hur pedagogiken ut-
formas, dels vilka bevekelsegrunder den vilar på. Dessutom måste ungdomar 
själva få ge sin bild av hur de upplevt och vad de lärt av samhällets pedagogik 
och de insatser de varit föremål för. Förutsättningarna för att förstå vad ung-
domar möter och hur de upplever och lär av möten var således att både vända 
sig till samhällets representanter och ungdomarna själva. Frågan hur jag skulle 
kunna få svar på mina frågor föranledde en diskussion och val enligt följande. 
 
De teoretiska utgångspunkter som avhandlingen utgår ifrån innebär att interak-
tion mellan människor ses som en förutsättning för lärande och att maktaspek-
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ten är en del i detta interagerande. Förståelse och tolkning var centralt i det 
tänkta arbetet, varför en kvalitativ ansats var ett av de första valen jag gjorde. 
Kvalitativ metod karaktäriseras av närhet till forskningsobjektet. Detta gör att 
frågor som hur det går att närma sig sitt forskningsobjekt, samt vilka metodo-
logiska val som därmed bör göras, blir centrala. För att få fördjupade kvalitativa 
kunskaper kring olika företeelser bör man sträva efter att betrakta verkligheten 
från ett inifrånperspektiv och på så sätt försöka sätta sig in i de undersökta per-
sonernas situation. Genom att växla perspektiv mellan ett inre och ett yttre, 
dvs. mellan att förstå och förklara ett fenomen, kan man få en mer fullständig 
uppfattning om den företeelse man studerar (Holme & Solvang, 1991).  

 
Forskningsmetodiskt fanns det här en rad möjliga val. I sökandet kring adekva-
ta tillvägagångssätt prövades olika argument både för och emot respektive me-
tod för att söka utröna vad som skulle vara möjligt att skaffa sig kunskaper om 
likväl som om hur detta skulle kunna gå till. Det kunde ha varit möjligt att 
genomföra någon form av observation vid möte mellan myndighetsperson och 
den unge. Risken att jag som observatör skulle påverka innehållet i mötena be-
dömde jag dock som allt för stor. En annan tanke var att studera olika myndig-
heters dokument rörande unga i problem. Att studera dokument kan dock in-
nebära vissa svårigheter då det handlar om olika enskilda fall. Dessutom finns 
det inte standardiserade dokument ens inom en och samma myndighet. Sko-
lans åtgärdsprogram kan exempelvis se mycket olika ut, vilket också är fallet 
med socialtjänstens akter (Blomqvist & Wallander, 2004). Polisens brottsut-
redningar är i högre grad standardiserade, men skiljer sig väsentligt från både 
skolans och socialtjänstens dokument. Polisens dokument är en utredning av 
ett misstänkt brott medan skolans och socialtjänstens dokument istället kan ses 
som en lägesbeskrivning av den unges situation och bakgrund.  Skiljaktigheter i 
hur de olika dokumenten utformas, samt vilket innehåll de kan ha, gjorde att 
jag inte heller såg detta som en möjlig väg. Så vad skulle då kunna vara ett ade-
kvat tillvägagångssätt för att inhämta kunskap om problemområdet? ”Om man 
vill veta hur människor uppfattar sin värld och sitt liv, varför inte prata med 
dem?” skriver Kvale (1997, sid. 9). Detta uttalande inspirerade mig och ledde 
till ett beslut att använda den kvalitativa forskningsintervjun för att få kunskap 
kring problemområdet.  

4.2.1 Den kvalitativa forskningsintervjun  

– ett interaktionistiskt arbetsredskap 
Interaktionisters främsta arbetsredskap är deltagande observation och intervju 
(Berg, 2007). I enlighet med de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund 
för denna avhandling kan sägas att den kvalitativa forskningsintervjun är rele-
vant. Kvale (1997) beskriver den kvalitativa forskningsintervjun som ett samtal 
där två människor talar om ett ämne som båda är intresserade av.  Samtal är 
den generella formen för mänsklig interaktion. Holme & Solvang (1991) me-
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nar att styrkan i den kvalitativa forskningsintervjun ligger just i att undersök-
ningssituationen kan liknas vid ett vardagssamtal i en vardagssituation. Mead (i 
Berg, 2007) pekar också på samtalets betydelse, vilket jag har sett som en an-
vändbar teoretisk utgångspunkt, både för att studera vad ungdomar möter be-
träffande samhällets pedagogik, och det sätt som jag arbetar för att få fram 
denna kunskap. I detta perspektiv blir samtalet ett grundläggande sätt att vinna 
kunskap på. Således vilar samtalet som en generell form för mänsklig interak-
tion på de metodiska, ontologiska och epistemologiska grunder som denna av-
handling grundar sig på.  
 
Den intersubjektiva interaktionen är det mest centrala i den kvalitativa forsk-
ningsintervjun. Denna intervju ska ses som ett professionellt samtal och den in-
nehåller en asymmetrisk dimension, då det är forskaren som definierar och 
kontrollerar situationen. Här kan anknytas till Foucault (1991) som talar om att 
det i alla relationer finns en maktdimension. Jag utgår därför ifrån att det i 
mina intervjuer, likväl som i de möten som jag forskar kring, också finns en 
maktaspekt. Att intervjun innebär en asymmetrisk relation som kännetecknas 
av makt, gör att det kan vara komplicerat att få människor att berätta om sina 
genuina uppfattningar. Alvesson & Sköldberg (1994) ifrågasätter dessutom om 
människor verkligen har bestämda och entydiga uppfattningar som kan skönjas 
i utsagor. Även om intervjuareffekt och andra styrfaktorer tas bort så finns ändå 
problemet med att utsagor måste vara kontextberoende för att bli begripliga och 
ha mening: 

 
Människors förmåga att beskriva sin inre verklighet eller yttre förhållan-
den kan inte tas för given. Att vad folk säger, i intervjuer, skrift och var-
daglig interaktion, kan skilja sig från vad de ’egentligen’  tycker är ganska 
självklart, likaså kanske att attityd och beteende inte hänger ihop särskilt 
väl. (Alvesson & Sköldberg, 1994, sid. 279) 

Med ovanstående i åtanke funderade jag på vilka metodologiska redskap som 
skulle kunna hjälpa mig att få fatt på så genuina uppfattningar som möjligt 
kring problemområdet. Betydelsen av forskarens eget agerande betonas av Kva-
le (1997), varför jag funderade på min egen roll som forskare och redskap. 

4.2.2 Forskaren som redskap 
Det är ett hantverk att intervjua och forskaren är forskningsverktyget, vilket in-
nebär att det är viktigt att ha god kännedom om ämnet för intervjun likväl som 
om mänskligt samspel. Forskaren har också ett vetenskapligt ansvar, som inne-
bär att forskningsprojektet ska leda till värdefull och ny kunskap, samt att den-
na kunskap ska vara så verifierad som möjligt. Dessutom har forskaren ett etiskt 
ansvar inför sina undersökningspersoner, vilket betyder att dessa ska visas störs-
ta möjliga respekt och inte lida någon skada av att delta i forskningsprojektet 



 60 

(Kvale, 1997). Salner (1989) diskuterar forskarens kunskaper och talar om att 
kännedom i filosofisk analys och forskningsmetoder är sådant en forskare bör 
ha likväl som ett kritiskt förhållningssätt till samhället och medvetenhet om 
etiska aspekter av forskningen. Med det sagda som ideal planerade jag en inter-
vjuundersökning som förhoppningsvis skulle kunna generera ny och värdefull 
kunskap kring unga i problem och deras lärande av samhällets pedagogik.  

4.2.3 Intervjuer med samhällets representanter och ungdomar 
Således beslutade jag att genomföra intervjuer, dels med samhällets represen-
tanter, dels med ungdomar. Det finns olika tekniker för insamling av datamate-
rial att tillgå och valet måste göras utifrån syftet. I enlighet med avhandlingens 
syfte har en studie genomförts som behandlar dels hur samhällets representan-
ter; skola, socialtjänst och polis, resonerar kring relevanta insatser för unga i 
problem, dels hur unga, före detta kriminella, diskuterar kring sina upplevelser 
och därmed kunskapsutveckling kring åtgärder och insatser som de varit före-
mål för. 

4.2.4 Vinjettmetoden 
Jag ville försöka förstå bevekelsegrunderna och motiv när åtgärder och strategier 
för unga i problem formuleras och hur ungdomarna upplever dessa åtgärder och 
vad de lär sig av dem. Att finna en form av intervju där olika professionella gör 
en bedömning av vilka åtgärder som är relevanta underlättas om samtliga in-
formanter får ta ställning till identiska fall. Detta är naturligtvis problematiskt 
att genomföra i praktiken. För att kunna göra sig en uppfattning av de åtgärder 
och de strategier som förordas, och vilka skäl man grundar detta på, föll slutli-
gen valet på den så kallade vinjettmetoden. Denna innebär att informanterna 
får ta del av verklighetsnära vinjetter som innehåller hypotetiska och konstrue-
rade situationer eller skeenden där, i detta fall, ungdomar på olika sätt är hu-
vudpersoner. Jag bedömde att vinjettmetoden och de vinjetter jag ämnade kon-
struera även skulle kunna vara användbara i intervjuer med ungdomar.  
 
Syftet med vinjettmetoden är att studera och analysera de val människor gör. 
Utgångspunkten är att det finns en viss lagbundenhet när det gäller hur männi-
skor väljer och bedömer. För att studera och analysera vilka val som görs får in-
formanterna ta del av och ta ställning till hypotetiska situationer. Dessa situa-
tioner, händelser, skeenden ska vara så verklighetsnära som möjligt. Jergeby 
(1999) gör följande definition:  

 
Vinjetter är korta historier som beskriver en person, en situation eller ett 
skeende som försetts med karakteristika som forskaren kommit fram till är 
viktiga och avgörande i en val- eller bedömningssituation. Beskrivningen 
ska vara konkret och verklighetsnära för att uppfattas som trovärdig av 
respondenten. (Jergeby, 1999, sid.12). 
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Denna definition ser jag som en relevant utgångspunkt för att konstruera vin-
jetter. Emellertid är det viktigt att betona att vinjetterna ska innehålla någon 
form av dilemma, då detta är något som ofta präglar samhällsrepresentanternas 
vardagliga arbetssituationer (se t.ex Agevall & Jenner, 2006). 

Vinjettmetodens kunskapsteoretiska grund 
Den kunskapsteoretiska grund som vinjettmetoden utgår ifrån syftar till att, 
genom empiri, utveckla en förståelse för mänskliga bedömningar och värde-
ringar samt att belysa grundläggande motiv till dessa val. Med hjälp av vinjett-
metoden kan kunskap utvecklas kring människors sätt att bedöma och göra val. 
I vardagen ställs individer och grupper ständigt inför valsituationer. Inom de 
professionella yrken som denna studie berör är detta en betydande del av arbe-
tet. Att avtäcka och avslöja grunder till ställningstaganden är själva syftet med 
vinjettmetoden. Vinjettmetoden går ut på att blottlägga principiella motiv till 
sådana val och värderingar (Jergeby, 1999). 

 
Den metodik som vinjettmetoden oftast grundar sig på är att en skriftlig vinjett 
presenteras för informanten och att en reaktion förväntas på vinjetten. Vanligt-
vis följs vinjetten upp av frågor med fasta svarsalternativ. En variant är fasta 
svarsalternativ kombinerat med öppna frågor (Jergeby, 1999). Således bearbetas 
data vanligen utifrån en kvantitativ ansats. I denna studie har vinjetter istället 
använts utifrån en kvalitativ ansats i syfte att vara inspirationskälla för ett samtal 
och en dialog kring ungdomar i problem.  

Kritik av vinjettmetoden  
Vinjetter kan användas som en inledning till en undersökning och avsikten är 
att få en reaktion på en situation som är densamma för samtliga informanter. 
Styrkan med vinjettmetoden är således att samtliga informanter får ta ställning 
till identiska fall. Dock kan den hypotetiska situationen som beskrivs i vinjetten 
ses som en svaghet. Det finns en risk att denna situation inte upplevs som rea-
listisk av den enskilda informanten, menar kritikerna. Informanten har inte 
upplevt situationen, vilket problematiserar trovärdigheten. Frågan är om infor-
mantens bedömning och val kan likställas med ett faktiskt handlande. Å andra 
sidan finns argument som talar för att perspektivet faktiskt kan breddas av att 
situationen är just hypotetisk och konstruerad eftersom informanten, som tred-
je person, kan ställa sig utanför skeendet och därmed ge en mer objektiv be-
dömning. Dessutom kan den hypotetiska situationen som informanten ställs 
inför leda till att informantens erfarenhetsvärld vidgas, även om detta också kan 
ses som problematiskt. Det kan ju vara svårt att ta ställning till något som inte 
upplevts i verkligheten (Jergeby, 1999). Dock menar jag att en väl konstruerad 
vinjett skulle kunna bidra till att informanten associerar till liknande situationer 
och därmed också kan diskutera utifrån sina erfarenheter av dessa.   
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Potter & Wetherell (1987) påtalar det problematiska i att aktörerna i vinjetter-
na och bedömaren är främlingar för varandra. Förmodligen skulle bedömning-
en vara annorlunda i verkligheten eftersom man kan anta att aktörer och bedö-
mare då skulle känna varandra. Å andra sidan är det inte alltför ovanligt att 
samhällets representanter tvingas agera på en relativt kortfattad, muntlig eller 
skriftlig redogörelse av någon annan. Blomqvist & Wallander (2004) pekar 
också på att den information som finns i en vinjett är begränsad. Detta gör att 
den komplexa situation som finns i en verklig bedömningssituation är omöjlig 
att efterlikna. Vinjetter blir också i mer eller mindre utsträckning orealistiska 
eftersom det inte finns någon möjlighet för bedömaren att få mer information 
eller få till stånd en dialog med aktören i vinjetten. Det kan vara problematiskt 
att ”översätta” en vinjettstudies resultat till den praktik man har för avsikt att 
undersöka. Detta måste göras utifrån stor försiktighet (ibid.). Vinjettmetoden 
har alltså både för- och nackdelar.  

Motiv för vinjettstudie 
Medveten om vinjettmetodens möjligheter och begränsningar såg jag den ändå 
som en möjlig väg att använda i studien, men i modifierad form. Eftersom av-
sikten i studien bland annat är att se hur samhällets representanter betraktar de 
unga och händelser de är involverade i, likväl som vilka åtgärder som kan anses 
relevanta, var det viktigt att utforma en undersökningsstrategi som möjliggjorde 
att situationerna som informanterna skulle reagera på var lika för alla.  
 
I denna studie har vinjetter använts utan några alternativa svar. Avsikten har 
varit att sträva efter en öppenhet och att informanterna ska ges möjlighet att 
diskutera olika alternativa möjligheter samt att själva intervjutillfället skulle få 
karaktären av ett samtal. Min ambition har varit att lyssna på enskilda personer 
för att försöka förstå grunder och motiv till val och hur man resonerar och ar-
gumenterar kring detta. Detta sätt att använda vinjettmetoden kan sägas ha ka-
raktären av en djupintervju där vinjetten tjänar som en inspirationskälla för dis-
kussion kring, dels vad samhällets representanter ser som relevanta strategier 
och åtgärder vad det gäller unga i problem, dels hur unga upplever och lär av 
dessa insatser. Det handlar alltså i denna studie om att informanterna ska ta 
ställning till hur olika ”fall” kan hanteras likväl som vad olika insatser kan gene-
rera i form av lärande hos unga människor. Tanken har varit att på detta sätt 
försöka förstå vad unga människor i problem möter i form av samhällets peda-
gogik. Inledningsvis var avsikten att vinjetterna skulle användas på samma sätt i 
båda studierna. Därför gjordes i varje intervju med ungdomarna också försök 
att inleda med att diskutera vinjetterna. Dock föreföll vinjetterna istället ge en 
direkt inspiration till eget berättande kring liknande upplevelser. Detta berät-
tande såg jag som mycket värdefullt att få ta del av. Därför kom vinjetterna här 
att användas enbart som en form av inspiration utan krav på att informanten 
skulle ge förslag på åtgärder som man ansåg relevanta.  
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Konstruktion av vinjetter 
Jergeby (1999) pekar på några viktiga kriterier vid konstruktion av en vinjett. 
Den ska vara lätt att följa och förstå då en alltför komplex vinjett kan medföra 
att respondenten tappar tråden. Vidare är logik och trovärdighet väsentliga kri-
terier. Vinjetterna ska upplevas som meningsfulla och relevanta för informan-
terna. Trovärdigheten är väsentlig varför vinjetternas innehåll ska vara konkreta 
och verklighetsnära. Vid konstruktion av vinjetten bör således fyra grundkriteri-
er uppfyllas: 
 
¤ Den ska vara lätt att följa och förstå 
¤ Den ska vara logisk 
¤ Den ska vara trovärdig 
¤ Den ska inte vara så komplex att respondenten tappar tråden 
 
Vid konstruktion av egna, ändamålsenliga vinjetter har jag försökt att följa 
ovanstående kriterier och också strävat efter att bygga in ett dilemma i varje 
vinjett. Situationer som innefattar ett dilemma är något som samhällets repre-
sentanter ofta möter. Samtliga vinjetter är hämtade från autentiska fall som in-
tegrerats och bearbetats för att de verkliga aktörerna inte ska gå att känna igen. 
Detta ser jag som viktigt ur ett etiskt perspektiv även om inga namn eller plat-
ser är utsatta. Aktörerna i studiens vinjetter är enbart pojkar. Anledningen är 
att pojkar statistiskt sett är i majoritet när det gäller ungdomsbrottslighet 
(Brottsförebyggande rådet 2002:19). De vinjetter jag använt mig av är följande. 

Vinjett 1. Jonny 
Jonny är 15 år och anses i skolan vara en ”bråkstake”. Det har hänt ett antal 
gånger att han oprovocerat slagit till skolkamrater. Själv menar han att det of-
tast är andra som provocerar honom. Vid ett flertal tillfällen har Jonny, hans 
föräldrar och personal från skolan suttit i elevvårdskonferenser kring bråk som 
uppstått. Personalen på skola och fritidsgård är oroliga för vad som kan hända, 
då Jonny styrketränar och är stark och skulle kunna göra någon riktigt illa. Jon-
ny menar att han alltid får skulden och att andra retar upp honom för att de vet 
att det ändå blir Jonny som får stå för vad som hände, oavsett hur det gick till. 
Personal på skolan, som sett flera av händelserna och som har pratat med elever 
som ansett sig vara utsatta av Jonny, är dock av en annan mening.  

 
Så inträffar en händelse där en pojke i årskurs 7 plötsligt går förbi och spottar 
på Jonny, som blir rasande, tar tag i killen och bär ut honom till vattenfontänen 
utanför skolan. Jonny kastar i killen, som inte bara blir blöt utan också slår upp 
ett sår i pannan. När detta kommer till rektorns kännedom vill han polisanmäla 
händelsen omedelbart. Några ur personalen, vilka blev vittne till händelsen, 
protesterar och menar att Jonny verkligen blev provocerad av den andre pojken. 
Detta måste kunna redas ut på skolan tillsammans med föräldrar till de båda 
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pojkarna. Rektorn menar dock att en tydlig markering gentemot Jonnys vålds-
benägenhet nu är på sin plats. Flertalet ur personalen instämmer. Vad göra? 

Vinjett 2. Andreas och Kevin 
En sen kväll kommer du cyklande hem mot din bostad. Du passerar ett antal 
gångtunnlar på vägen och när du kommer till en tunnel nära högstadieskolan 
hör du röster och känner lukten av färg. Du får se ett gäng killar stå och måla 
en enorm målning i gångtunneln med sina sprayfärger. Killarna ser inte dig, du 
hör hur de pratar och de låter onekligen som om de är påverkade. Du känner 
genast igen Andreas och Kevin som slutade nian i våras. Dessa två har en hel 
del på sitt samvete. Bland annat känner du till att de har åkt fast för stölder och 
klotter och att de för bara några veckor sedan misstänktes för ett personrån som 
inträffade nere i centrum. En äldre man blev då attackerad av några unga pojkar 
och rånad på sin plånbok. På skolan hade man mycket problem med Andreas 
och Kevin, bland annat med skolk, skadegörelse samt misstankar om narkoti-
kaanvändning. Du närmar dig tunneln och killarna verkar varken höra eller se 
dig komma. Vad gör du? 

Vinjett 3. Victor 
Victor är 16 år och har relativt lätt för att lära även om han skolkar en del från 
skolan. På skolan känner man till att han umgås i kretsar där det finns äldre och 
kriminellt belastade killar. Det har skett flera stölder på skolor i staden. Bland 
annat har datorer och mobiltelefoner blivit stulna. Det går rykten om att Victor 
på något sätt är inblandad i dessa stölder. En dag får personal syn på honom 
inne på expeditionen, som för tillfället är tom. Man ser att han drar ut en skriv-
bordslåda och tar något ur den. Sedan försvinner han snabbt ut ur rummet. När 
de vuxna stannar honom och frågar vad han gjort där inne säger han att han vil-
le tala med rektorn. Man försöker få svar på varför han drog ut skrivbordslådan 
men han nekar till att han rört den. Kort därefter upptäcker man att en reserv-
nyckel försvunnit från expeditionen och Victor blir inkallad, eftersom personal 
har sett honom därinne en gång. Han vet inget om någon nyckel, säger han be-
stämt och ser verkligen oskyldig ut. Dock är de vuxna som sett Victor på expe-
ditionen helt övertygade om att det är Victor som har tagit nyckeln, eftersom 
den försvann ur just den lådan som han drog ut när han blev iakttagen. Victor 
erkänner inte och hävdar bestämt att man bara är ute efter att sätta dit honom 
utifrån illvilliga rykten. Efter ett par dagar hittas nyckeln i skolans brevlåda. 
Vad göra? 

4.3 Genomförande av avhandlingens empiriska studie  
I detta avsnitt redovisas inledningsvis den pilotstudie som genomfördes i avsikt 
att pröva underlaget. Därefter följer en beskrivning av arbetet med den egentli-
ga studien. Här redovisas urvalsförfarandet, genomförandet av intervjuerna 
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samt de forskningsetiska riktlinjerna som legat till grund för arbetet. Därpå re-
dogörs för arbetet med bearbetning och verifiering av materialet samt mitt sätt 
att rapportera och presentera resultatet. Slutligen beskriver och motiverar jag 
hur analysarbetet har gått till samt de analysverktyg som har använts.   

4.3.1 Pilotstudie 
Det kan vara värdefullt att genomföra en pilotstudie före de egentliga intervju-
erna för att utveckla praktisk kunskap kring intervjuandet och det tänkta under-
laget (Kvale, 1997). I enlighet med detta har en pilotstudie inledningsvis ge-
nomförts. I denna riktade jag mig dels till verksamma inom skola (en special-
pedagog), socialtjänst (en socionom) och polis, dels till en ung man med erfa-
renhet av möten med samhällets representanter i sammanhang som kan ses 
som relevanta för denna studie. Urvalet gjordes således utifrån erfarenhet av 
området, eftersom ambitionen var att få så mycket tankar som möjligt kring 
vinjetterna och deras trovärdighet. Syftet var att pröva om det utformade un-
derlaget skulle kunna vara användbart för en större studie och om vinjettmeto-
den därmed var relevant. Dessutom ville jag pröva min egen förmåga att inter-
vjua utifrån tanken att intervjuer kan betraktas som ett mänskligt samspel där 
två personer samtalar om ett ämne som båda har gemensamt intresse av (jfr 
Kvale, 1997). 

 
De tilltänkta intervjupersonerna i pilotstudien kontaktades och informerades 
om forskningsprojektet och fick så förfrågan om de ville ställa upp. Enligt de 
gängse forskningsetiska reglerna (Hermerén, 1986) informerades intervjuper-
sonerna om både projektet och pilotstudien samt att de medverkande kunde 
vara säkra på att uppgifter som de lämnat skulle hanteras på ett sådant sätt att 
inte obehöriga kunde ta del av dem, att deras identitet inte skulle röjas och att 
de närhelst de önskade skulle kunna avbryta sin medverkan.   
 
När intervjupersonerna gett klartecken skickades fyra vinjetter till respektive in-
tervjuperson tillsammans med instruktioner om hur de kunde förbereda sig 
samt hur intervjun skulle gå till. Detta gjordes antingen skriftligt via e-post eller 
muntligt via telefon. Förfrågan om intervjupersonen godkände att intervjun 
bandades gjordes vid detta tillfälle, vilket samtliga informanter samtyckte till. 
Vinjetterna skickades till informanterna cirka en vecka före intervjun. På så sätt 
fick de möjlighet att i lugn och ro förbereda sig. Varje intervju tog drygt en 
timme att genomföra. Efter intervjun samtalade vi om vinjettens trovärdighet 
och användbarhet för en större studie. Informanterna gav uttryck för att de be-
skrivna situationerna i vinjetterna var verklighetsnära och lätta att relatera till. 
Vinjetterna upplevdes således som trovärdiga och därmed användbara för ett 
vidare sammanhang. Vid intervjuerna framkom det dock att en av vinjetterna 
var svår för lärare och polis att ge djuplodande synpunkter på då den företrädes-
vis relaterade till socialtjänsten. I den större studien togs denna vinjett därför 
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bort. Dessutom föreföll det som om fyra vinjetter var i mesta laget för en inter-
vju.  

  
Efter avslutad intervju bearbetades intervjuerna med inspiration i den helhets-
analys som beskrivs av Holme & Solvang (1991). Varje intervju skrevs ut orda-
grant. Därefter lästes varje intervju om och om igen och vissa frågeställningar 
kunde då utmönstras och bilda några teman. De intervjuer som genomförts 
med lärare, socialsekreterare och polis sammanställdes utifrån frågeställningar 
som Vad reagerar man på? Varför reagerar man på detta? Hur reagerar man? Vil-
ken åtgärd anses relevant? Syftet var här att finna både gemensamma och skilda 
synsätt på aspekter som föreföll väsentliga. I den intervju som genomförts med 
den unge mannen blev det tydligt att vinjetterna i första hand fungerade som 
inspirationskälla till eget berättande. Hans berättelse kom att innehålla tankar 
och synpunkter på egna erfarenheter av samhällets åtgärder och insatser. Sam-
manställningen av intervjuerna kom på så sätt att bilda underlag för hur en 
större studie skulle kunna genomföras och vilken kunskap denna skulle kunna 
ge kring problemområdet. 

4.3.2 Den egentliga studien 
Efter konstaterandet att vinjettunderlaget skulle kunna vara användbart, vidtog 
den större empiriska och egentliga studien. I denna kom tre vinjetter att använ-
das, vilka redovisats tidigare (se avsnitt 4.2.4). För att finna personer att inter-
vjua vidtog en planering av hur många informanter som skulle kunna behövas 
och var dessa skulle kunna finnas. Holme & Solvang (1991) pekar på att urvalet 
av undersökningspersoner kan ses som en avgörande del av undersökningen. 
Syftet med att använda sig av kvalitativa intervjuer i forskningssammanhang är 
att skapa fördjupade kunskaper kring det studerade fenomenet. Därför är det 
viktigt att de personer man vänder sig till kan antas ha god kunskap och stor er-
farenhet av den företeelse som ska undersökas. Detta var en princip som styrde 
vilket urval som kom att bli aktuellt. 

Urval – samhällets representanter 
De yrkesgrupper som i samhället kommer i kontakt med unga människor är 
många, varför det var nödvändigt att göra ett urval. Utgångspunkten för detta 
urval formulerades redan i pilotstudien och utgick ifrån att det skulle vara per-
soner som ofta möter unga i problem, eftersom man då kan anta att de besitter 
både kunskap och erfarenhet av detta område. Här sågs lärare, socialsekreterare 
och poliser som mest relevanta. Beträffande skolpersonal fanns tankar inled-
ningsvis om att vända sig till rektorer och fritidsledare, men eftersom mötet 
med lärare är en stor del av vardagen för barn och unga bedömdes lärare vara 
den mest relevanta gruppen av skolpersonalen. Inför den egentliga studien togs 
därför kontakt med lärare, socialsekreterare och poliser på några olika orter i 
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landet. Intervjuer med de ovan nämnda yrkesgrupperna genomfördes på tre oli-
ka orter av olika storlek i Sverige.  

Urval - ungdomar 
De flesta undersökningar om och med ungdomar genomförs i skolmiljö. Dock 
innebär detta ett metodproblem eftersom det finns en grupp ungdomar som of-
tast inte ens befinner sig i skolan. Generellt sett är det svårt att nå ungdomar. 
Unga i problem blir på grund av skolfrånvaro, ännu mer svårnådda. Därför blir 
resultaten i undersökningar kring unga ofta snedvridna. Som exempel på ovan-
stående kan nämnas att den officiella statistiken visar att handlingar relaterade 
till våld och narkotika har ökat medan självdeklarationsundersökningar bland 
ungdomar genomförda i åk 9 visar motsatsen (Brottsförebyggande rådet, 
2006:7). Följaktligen såg jag det som väsentligt att gå utanför skolmiljön när jag 
skulle försöka finna ungdomar som skulle kunna berätta om sina möten med 
samhällets pedagogik.  
 
För att få möjlighet att ta del av ungas erfarenheter kring problemområdet kon-
taktades personer på Unga Kris. Detta är en organisation som bildats på initia-
tiv av KRIS, som är en förkortning för ”Kriminellas revansch i samhället”. An-
ledningen till bildandet av Unga Kris var att många ungdomar som dömts till 
ungdomsvård återfaller i kriminalitet och droger. Unga Kris verkar för att fånga 
upp ungdomar som är i riskzonen för kriminalitet och drogmissbruk. Verksam-
heten bedrivs av ungdomarna själva och genom Unga Kris vill man på olika 
konkreta sätt visa på en alternativ livsstil till den de unga tidigare varit del av 
(Rydén-Lodi, 2007).  

 
Unga Kris finns på en rad orter i Sverige och jag valde att kontakta en mindre 
ort och en större ort i Sverige. På den mindre orten fick jag kontakt med två 
personer och på den större inledningsvis med tre. Då jag i pausen mellan två 
intervjuer blev kontaktad av en person som också ville berätta sin historia till-
kom en intervju. Att ta vara på en sådan spontan ingivelse och få ytterligare 
kunskap om mitt problemområde såg jag som värdefullt. Dock var varken 
bandspelare påslagen eller någon lokal tillgänglig, vilket gjorde att denna inter-
vju genomfördes i korridoren. Personen fick frågan om jag fick anteckna det 
som berättades och använda i min avhandling, vilket jag fick samtycke till. För-
utom dessa sex bedömde jag att innehållet i den intervju som genomfördes med 
den unge i pilotstudien var så värdefullt att den skulle kunna ingå i avhandling-
ens egentliga studie. Jag kontaktade därför informanten som gav sitt samtycke 
till detta.  

 
Som tidigare nämnts valde jag att enbart intervjua unga män. Vid kontakten 
med Unga Kris informerade jag om mina tankar kring detta. På ett av ställena 
hade dock en kvinna anlitats med argumentet att detta var viktigt ur ett jäm-
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ställdhetsperspektiv. Detta var ett argument som jag i stunden bedömde att jag 
inte kunde invända mot, även om min avsikt i avhandlingsarbetet var att foku-
sera pojkar. På detta sätt har jag fått göra visst avkall på denna avgränsning. 
Samtliga ungdomar har dock kunnat bidra med värdefulla kunskaper och erfa-
renheter, varför jag menar att ovanstående inte är att betrakta som någon stor 
felkälla eller något problem som äventyrar undersökningens syfte.  

Genomförande av intervjuer med samhällets representanter 
För att komma i kontakt med intresserade personer inom respektive yrkesgrupp 
ringde jag upp receptioner på skolor, socialtjänst och polis på respektive ort. 
Vid dessa kontakttillfällen informerade jag om studien och dess syfte. Härige-
nom blev det självklart för den jag talade med att det bästa var att kontakta nå-
gon i den aktuella verksamheten som arbetade med ungdomar. Jag fick ett fler-
tal telefonnummer och ringde och berättade mitt ärende. Det var inte svårt att 
få personerna att delta, vilket jag tolkar som ett engagemang hos vederbörande. 
Att samtliga av informanterna arbetar med ungdomar ser jag som en styrka ef-
tersom det då är troligt att det ofta är dessa personer som unga möter.   
 
Sammanlagt har sju intervjuer med samhällsrepresentanter genomförts för den 
egentliga studien. Dessutom har två från pilotstudien använts då innehållet i 
dem bedömdes som både värdefullt och användbart. Därför kontaktades de två 
informanterna från pilotstudien och båda gav sitt godkännande att använda in-
tervjuerna i avhandlingen. Tre intervjuer har således gjorts med lärare, tre med 
socialsekreterare och tre med poliser. De nio intervjuerna är fördelade på tre or-
ter som jag valt att kalla Lillestad, Mellanstad och Storstad. 

 
Intervjuerna genomfördes på respektive informants arbetsplats, bortsett från två 
intervjuer. Av dessa två genomfördes en intervju i ett grupprum på min arbets-
plats och den andra intervjun genomfördes hemma hos informanten. Genom 
att vara noga med att informera om syftet med studien, de forskningsetiska 
riktlinjerna samt att påtala värdet av att få ta del av de intervjuades synpunkter, 
hoppades jag att en god atmosfär skulle skapas. Kvale (1997) samt Holme & 
Solvang (1991) betonar vikten av forskarens kunskaper om ämnet och om det 
mellanmänskliga samspel som präglar en intervjusituation. Därför försökte jag 
bidra till att skapa ett gott samtalsklimat och en dialog utifrån de olika vinjet-
terna. Att intervjupersonen kände sig bekväm och upplevde sig ha mycket att 
tillföra utifrån sin profession, var något jag ville förmedla. Enligt Kvale (1997) 
är det betydelsefullt att intervjuaren är respektfull, vänlig och empatisk gent-
emot intervjupersonen. Jag försökte vara tillåtande och flexibel när intervjuper-
sonen verkade osäker på hur man skulle förhålla sig till de olika vinjetterna. Jag 
påtalade att det jag var intresserad av var den professionella bedömningen, vilket 
jag hoppades skulle bidra till att fokus snävades in mot respektive informants 
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arbete i vardagen och hur man skulle agera om det som skildrades i vinjetten 
verkligen hände.  
 
Varje intervju avslutades med att informanten fick möjlighet att fundera på om 
det fanns något att tillägga eller fråga om. Jag försökte därefter kort samman-
fatta huvudspåren i intervjun för att få bekräftat eller dementerat vad jag ansåg 
framkommit. Slutligen tackade jag informanterna för att de ställt upp och delat 
med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Bearbetningar av intervjuerna 
skickades till respektive informant för eventuella kommentarer (se vidare 4.3.4 
nedan). 

Genomförande av intervjuer med ungdomar 
Intervjuerna som gjordes med ungdomar på Unga Kris genomfördes i deras lo-
kaler. Inledningsvis berättade jag för respektive informant om studien och dess 
syfte, samt de forskningsetiska riktlinjerna, eftersom jag blev osäker på om de 
läst informationen som jag skickat.  
 
Sju ungdomar har intervjuats i sex intervjuer. Här inkluderas den intervju som 
genomfördes med den unge mannen i pilotstudien. Samtycke till detta gavs av 
mannen efter förfrågan. En intervju genomfördes med två ungdomar samtidigt 
efter önskemål från ungdomarna själva. Fyra av dessa intervjuer spelades in på 
band och skrevs ut ordagrant. Två av intervjuerna med de unga genomfördes 
med hjälp av fältanteckningar, vilka renskrevs omedelbart efter respektive inter-
vju. Det handlar dels om personen i pilotstudien, dels om personen som spon-
tant ville berätta sin historia. I det förstnämnda fallet fungerade inte bandspela-
ren och i det andra fallet gjorde jag bedömningen att jag måste ta tillvara spon-
taniteten och inte avbryta för att hitta lokal och använda bandspelare. 
 
Vinjetterna låg här till grund för intervjun. Dessa hade samtliga informanter 
fått cirka en vecka före vår träff. Avsikten var att informanterna skulle få möj-
lighet att förbereda sig inför intervjun genom att läsa och fundera kring vinjet-
terna. Ingen av informanterna hade dock läst vinjetterna när vi träffades. Jag 
försökte tänka på att skapa en god atmosfär och ett samtalsklimat där infor-
manten skulle känna sig bekväm och vilja delge sina erfarenheter. Kvale (1997) 
talar om att samtalet i en forskningsintervju präglas av en maktasymmetri då 
intervjuaren definierar situationen och på olika sätt styr samtalet. Genom att 
visa informanten respekt och en vilja att lyssna förutsättningslöst på deras be-
rättelser hoppades jag att ett så gott samtalsklimat som möjligt skulle skapas.  
 
Vi samtalade inledningsvis kring vinjetterna och situationerna som dessa 
beskrev. Jag upplevde här att vinjetterna i första hand tjänade som en inspira-
tion till ett eget berättande kring egna upplevelser liknande de som beskrevs i 
vinjetterna. Således föreföll det inte som så intressant att ge synpunkter på vilka 
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åtgärder som skulle kunna vara relevanta för respektive vinjett, även om detta 
varierade i viss mån mellan de olika informanterna. Jag såg dock det egna berät-
tandet som en värdefull källa för denna studie, varför jag inte heller gjorde så 
allvarliga försök att återföra samtalet till vinjetterna och deras innehåll.  
 
Varje intervju avslutades med en kort sammanfattning av vad jag menade fram-
kommit och en fråga om jag uppfattat informanten rätt. På så sätt fick infor-
manten möjlighet att förändra det tidigare sagda och också lägga till eller ställa 
frågor. Avslutningsvis tackade jag informanterna för att jag fått ta del av deras 
erfarenheter och kunskaper kring området. Även vad gäller ungdomarna skick-
ades bearbetningar för eventuella kommentarer (se vidare 4.3.4). 

Forskningsetiska riktlinjer 
De etiska överväganden som gjordes inför studien utgår från dem av Veten-
skapsrådet formulerade kraven. Öppenhetskravet innebär att undersökningsper-
sonerna kan förvänta sig att forskaren noggrant informerar om verksamheten 
samt inhämtar samtycke från deltagarna, i vilket de känner att de själva beslutar 
om sitt deltagande, vilket man benämner självbestämmandekravet. Konfidentia-
litetskravet hör på ett intimt sätt samman med frågor om offentlighet och sek-
retess, vilket innebär att de medverkande ska vara säkra på att uppgifter som rör 
den enskilde hanteras på ett sådant sätt att inte obehöriga kan ta del av uppgif-
terna. Slutligen formuleras nyttjandekravet som innebär att det insamlade mate-
rialet enbart får användas i forskningssyfte (Hermerén, 1986). 
 
Vid telefonsamtalet med de tilltänkta informanterna i båda studierna informe-
rades om studien och dess syfte. Jag berättade hur det hela var tänkt och att 
vinjetter skulle skickas en vecka före intervjun tillsammans med information om 
studien. De presumtiva informanterna fick också information om de forsk-
ningsetiska riktlinjer som ska följas. Dessa riktlinjer fanns också beskrivna i in-
formationsbrevet (se bilaga 1 och 2). Så gjordes en förfrågan om deltagande och 
samtliga tackade ja och vi bestämde en tid för intervju. Samtidigt frågade jag 
om intervjun fick bandas, men att alternativet var att jag antecknade. Jag infor-
merade också om hur datamaterialet skulle hanteras samt om de konfidentiali-
tetsregler som ingår i de forskningsetiska riktlinjerna. Samtliga samtyckte till 
inspelning av samtalet. Därefter skickades informationen över till respektive in-
formant. 
 
Genom ovanstående förfaringssätt menar jag att jag följt de forskningsetiska 
riktlinjerna, så som de har formulerats av Vetenskapsrådet. Dock vill jag påpeka 
att jag, i enlighet med Kvale (1997), har utgått från att forskningsetiska riktlin-
jer ligger till grund genom hela avhandlingsarbetet. De ständiga valen i ett 
forskningsprojekt förutsätter detta. Det kan handla om vilket urval som görs 
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och hur kontakt tas med informanter, likväl som hur rapportering av resultaten 
sker. 

4.3.3. Arbetsprocessen – från intervjuer till berättelser     
I detta avsnitt beskrivs hur datamaterialet bearbetats medan det huvudsakliga 
analysarbetets tillvägagångssätt redovisas först i avsnitt 4.4. Analysen genomsy-
rar en hel intervjuundersökning och kan därför inte ses som ett isolerat stadium 
(Kvale,1997). I avhandlingsarbetet har analyser på olika nivåer förekommit allt-
ifrån att intervjuerna startade fram till rapportering och presentation av resulta-
tet. Av praktiska skäl har jag dock valt att redovisa arbetsgången med en upp-
delning enligt ovan. Nedan åskådliggörs arbetsprocessen. 

 

 
 
Figur 2. Arbetsprocessen – från intervjuer till berättelser  
 
 
 
 



 72 

 

Bearbetning av intervjuer  
De intervjuer som genomfördes med samhällets representanter och med ung-
domarna är femton till antalet. En av intervjuerna gjordes med två ungdomar 
samtidigt. Varje intervju tog cirka en timme att genomföra och tretton intervju-
er har spelats in på band och skrivits ut ordagrant medan två har renskrivits från 
fältanteckningar omedelbart efter intervjun.  
 
För att få en överblick började jag med att läsa varje intervjuutskrift om och om 
igen. Intervjuerna med samhällsrepresentanterna strukturerades inledningsvis 
utifrån de tre vinjetterna i avsikt att underlätta sökandet efter mönster och te-
man som kunde utgöra grunden för några huvudrubriker. Avhandlingens syfte 
och den första frågeställningen: Vad möter de unga från samhällets sida? har här 
varit utgångspunkt.  
 
Det empiriska materialet från intervjuerna med ungdomarna består av renskriv-
na intervjuer och fältanteckningar. Även här började jag med att läsa intervju-
erna ett antal gånger för att finna mönster. Utgångspunkten var att försöka 
ringa in Vad de unga lär sig om sig själva och om samhället i mötet med samhällets 
representanter såsom syftets fråga två och tre lyder.  
 
De mönster som framträdde efter de upprepade genomläsningarna fick utgöra 
grunden för olika teman, huvudrubriker och underrubriker. Eftersom samtliga 
intervjuer i hög grad har bestått av ett berättande har mina egna inlägg varit re-
lativt korta. Ambitionen var att lyfta informanternas berättelser och fokusera på 
dessa. Genom att klippa intervjuerna till lappar, med respektive citat och en no-
tering om informant, kunde ett sorterande och omflyttande utifrån de olika te-
mana, rubrikerna och underrubrikerna möjliggöras. Här använde jag mig av ett 
stort bord och temana, rubrikerna och underrubrikerna skrivna på olikfärgade 
papper. Alla citat lades ut på bordet under de rubriker jag bedömde som rele-
vanta för respektive citat. Citaten flyttades om flertalet gånger efter genomläs-
ning innan jag slutligen bedömde att de befann sig under rätt rubrik. Jag såg 
det som väsentligt att använda mig av så mycket som möjligt som berättats. Att 
eliminera och kassera vissa överflödiga citat var emellertid viktigt. En liten del 
av citaten kasserades efter bedömningen att de inte var användbara. Ett sådant 
citat kunde vara ”Jo, det tycker jag.”. Under rubriken Övrigt sorterades citat in 
som var något fylligare och möjligen skulle kunna tillföra något till vad som be-
rättats.  

Sammanställning 
Så skrevs det hela in i olika dokument där teman, huvudrubriker och underru-
briker gav en struktur. Dessa dokument kallar jag sammanställningar. Tre sam-
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manställningar tar sin utgångspunkt i respektive vinjett och samhällsrepresen-
tanternas intervjuer (se utdrag i bilaga 3). Ett dokument formulerades av ung-
domarnas intervjuer. Här var inte vinjetterna utgångspunkten då det under in-
tervjuerna blev tydligt att ungdomarna hellre berättade om sina egna erfarenhe-
ter. Därför blev det istället en enda sammanställning där relevanta teman och 
rubriker formulerades utifrån vad ungdomarna berättat relaterat till avhandling-
ens frågeställningar (se utdrag i bilaga 5).  
 
Varje sammanställning består av huvudrubriker och underrubriker som formu-
lerats utifrån de mönster som framträtt vid de många genomläsningarna. I ar-
betet med att forma de fyra sammanställningarna skrevs citaten av, vilket inne-
bar en tankeprocedur som gjorde att jag fick möjlighet att fundera ytterligare en 
gång på om citatet verkligen hamnat under rätt rubrik. Vissa citat kom då att 
flyttas. Avsikten med dessa sammanställningar var att skapa en helhetsbild av 
vad som berättats under intervjun och att få en uppfattning av materialet som 
möjliggjorde vidare analys.  

Bilder  
Utifrån de tidigare beskrivna sammanställningarna från intervjuerna med sam-
hällsrepresentanterna utformades det som jag valt att kalla bilder. Intervjuerna 
med respektive samhällsrepresentant formulerades till ”En bild av [lärares arbe-
te i Lillestad]” (se exempel i bilaga 4). Här sammanfattades först alla citat till en 
enda löpande text som sedan kom att utformas till en text med rubriker som 
skulle visa vilka teman informanten ifråga talat om. Varje bild inleddes med en 
sammanfattande del, där vissa synsätt som intervjupersonen gett uttryck för 
blev tydliga. Citaten låg till grund för en beskrivning av hur respektive intervju-
person talade om sin verksamhet. Här synliggjordes hur intervjupersonen såg 
på relevanta åtgärder och strategier när det gällde respektive vinjett. Avsikten 
var att varje informant individuellt skulle få möjlighet att reagera på vad jag 
skrivit utifrån vad de berättat. 
 
Intervjuerna med ungdomarna och den sammanställning som gjorts av dessa 
kom att utgöra en helhetsbild av vad ungdomarna berättat. Denna samman-
ställning utgjorde sedan en grund för att formulera ett antal teman som jag ock-
så kallar bilder. Utgångspunkten för att forma dessa tematiska bilder var att fin-
na sådant som ungdomarna såg som väsentligt att föra fram i relation till mina 
frågeställningar. Härvidlag kom de olika temana att handla om att vara livs-
stilsberoende, om samhällets bild av ungdomarna så som ungdomarna uppfattar 
den, om ungdomarnas bild av samhället samt om det samhälle de unga önskar 
att möta (se exempel i bilaga 6). En av anledningarna till att jag inte gjorde in-
dividuella bilder av ungdomarnas intervjuer var en tanke om att samtliga infor-
manter på något sätt skulle få möjlighet att reagera på det skrivna. Jag bedömde 
här att jag inte skulle ha så stor möjlighet att nå respektive ungdom. Jag hade 
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inga adresser till var och en. Kontaktpersonen på Unga Kris tog inför intervju-
erna på sig ansvaret att engagera intervjupersoner. Dessutom såg jag det som 
väsentligt att de unga fick reagera på hur en kollektiv bild kunde se ut utifrån 
deras upplevelser. Ungdomarnas rektioner kan ses som betydelsefulla vid en be-
dömning av giltigheten i materialet.  

Att klarlägga materialet  
Det ovan beskrivna arbetet innebar ett försök att i enlighet med Kvale (1997) 
klarlägga materialet så att det blir tillgängligt för analys. Meningen är att sträva 
efter att skilja mellan sådant som är väsentligt respektive oväsentligt utifrån de 
teoretiska antaganden som finns och som kan relateras till undersökningens 
syfte. Under detta analysarbete blir den intervjuades egna uppfattningar klar-
lagda och innebörder i intervjun utvecklas. Genom att pröva olika huvudrubri-
ker, underrubriker samt teman gavs nya perspektiv på respektive fenomen. 

Berättelser och presentation av resultatet  
Bilderna kom att utgöra underlag för det fortsatta arbetet med att skapa berät-
telser. Det blev fyra berättelser av materialet; Lärarnas berättelse, Socialsekrete-
rarnas berättelse, Polisernas berättelse och Ungdomarnas berättelse. Genom att 
arbeta på det beskrivna sättet kom jag att successivt och alltmer fördjupa min 
kunskap om och insikt i vad som berättats för mig. Det framstod som viktigt 
att finna ett sätt att presentera resultatet på som gav en helhetsbild av det som 
framkommit. Därför valde jag att utforma det som i denna avhandling har 
kommit att kallas Berättelser och som utgör resultatdelen. Detta kan kopplas 
till att alternativa sätt att redovisa forskningsresultat blir allt vanligare.   
 
Alvesson (2003) talar exempelvis om att man inom delar av den postmoderna 
samhällsvetenskapliga forskningen har utvecklat nya sätt att skriva och rappor-
tera sina resultat. Här återfinns impressionistiskt skrivna texter som motvikt 
mot de mer realistiska. Detta tar jag fasta på då jag ser det som ett värdefullt 
bidrag till forskningen och som en passande ansats för detta arbete. Således 
kommer jag att rapportera mina resultat i nästkommande avsnitt genom att re-
dovisa materialet som konstruktioner av berättelser. Detta angreppssätt disku-
teras av Beronius (1991), som gör en jämförelse med berättelser i vetenskapliga 
arbeten och berättelser som återfinns i skönlitteraturen. Han menar att både 
konstnären och forskaren endast kan beskriva eller tala om verkligheten genom 
ett symboliskt system bestående av bilder, ord eller nummer. Det är med hjälp 
av dessa som människor tänker om verkligheten. Som exempel pekar Beronius 
(1991) på att vi inte kan tala om relationer om vi inte har symboler, eftersom vi 
ju inte kan få syn på en relation. Utifrån de olika berättelserna menar jag att det 
blir möjligt att visa på mer generella förhållanden och villkor som rör ungdo-
marnas livssituation, vilket kan sägas stärka giltigheten i resultaten. 
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Språket är således centralt. Kvale (1997) påpekar att en översättning av inter-
vjuerna från talspråk till skriftspråk ska ses som en konstruktion, där forskaren 
väljer vilken litterär form texten ska presenteras i. Mishler (1986) beskriver vil-
ka tolkningsmöjligheter som finns till buds i hanterandet av intervjuer som be-
rättelser. Inte minst meningsdimension framhålls. Jag har i detta arbete valt att 
presentera informanternas berättelser som fiktiva samtal mellan deltagare. Av-
sikten har varit att åstadkomma en presentation där huvudpoänger i vad som 
framkommit i intervjuerna blir synliggjorda. Dessutom såg jag möjligheter att 
utifrån berättelserna kunna göra en fördjupad tolkning. Ett forskningsprojekts 
berättelser, som i det här fallet, ska inte förväxlas med skönlitteraturens berät-
telse. Enligt Beronius (1991) skiljer de sig på en viktig punkt, då forskarens be-
rättelser bygger på händelser som finns eller har funnits medan detta krav aldrig 
kan ställas på en skönlitterär text. 

4.3.4 Giltighetsfrågan 
Avhandlingsarbetet, som belyser samhällets pedagogik vad gäller unga männi-
skor i problem och deras lärande av mötet med samhällets representanter, leder 
till frågor kring metodologi och hur man kan ”få fatt” på dessa upplevelser. I 
komplexa sammanhang kan det finnas skäl att ifrågasätta det konventionella 
sanningsbegreppets tillämplighet. Alvesson & Sköldberg (1994) pekar på att 
det finns tre skilda sanningsbegrepp, ett representativt där korrespondens med 
verkligheten är kriteriet, ett pragmatiskt där kriteriet är praktisk användning 
och ett signifikativt där avsikten är att den dolda meningen ska synliggöras. De 
flesta teorier har förmodligen i högre eller lägre grad inslag av samtliga tre och 
de förekommer mer eller mindre uppblandade i verklig forskning, menar förfat-
tarna. Således kan teorier lägga olika tyngdpunkt vid korrespondens, använd-
ning och mening vilka är att betrakta som sanningens tre sidor. Detta kallar de 
för det trilaterala sanningsbegreppet. Dessa tre sidor utgör integrerade delar av 
forskningsprocessen. Denna process gynnas inte av att någon av sidorna ute-
sluts. Extrema varianter där någon sida av sanningsbegreppet bortträngs får ne-
gativa konsekvenser för forskningen: 
 

En extrem positivism raderar tex bort meningssidan, på bekostnad av för-
ståelse. En extrem konstruktionism tränger helt bort korrespondenssidan 
och riskerar därmed att hamna i personligt tyckande. En extremt nyttobe-
tonad forskning missar förståelse och förklaring, och därmed kunskaps-
aspekten, i ensidig inriktning på det praktiska värdet av de vetenskapliga 
resultaten. (Alvesson & Sköldberg, 1994, sid. 38) 

Ovanstående har jag haft i åtanke under hela arbetets gång i syfte att kunna nå 
trovärdighet för de resultat jag presenterar. Den viktiga frågan är naturligtvis 
huruvida avhandlingens resultat kan ses som giltiga i en vidare kontext. Av-
handlingsarbetet har tagit avstamp i en kvalitativ ansats där generalisering av 
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resultaten av tradition inte har tillmätts samma betydelse som inom kvantitativa 
ansatser. Inom den kvalitativa forskningen har inte generaliseringsfrågan disku-
terats i tillräcklig utsträckning (Fritzell, 2009; Sundberg, 2010). Tidigare ut-
gångspunkt har varit den teknologiska, som har handlat om generalisering ut-
ifrån en kvantitativ utgångspunkt där man i de sociala sammanhangen varit ute 
efter lagbundenheter. Efter paradigmskiftet på 1970-talet blev kvalitativa ansat-
ser allt vanligare. Generalisering kom då att handla om reflektion. Detta inne-
bär att en reflexiv hållning gör att resultaten kan generaliseras i relation till den 
egna miljön. Igenkännandet innebär således en form av generalisering. Detta 
räcker inte, menar Fritzell (2009), och argumenterar för en utveckling inom 
området. Han föreslår en alternativ modell där giltighetsanspråk blir föremål 
för rationell kommunikation mellan olika aktörer, som exempelvis forskare och 
praktiskt verksamma pedagoger. Kunskapsbildning sker genom språklig kom-
munikation där vetenskap och dess praktiska innebörder kan mötas.  
 
På liknande sätt resonerar Sundberg (2010) och formulerar ett antal kriterier 
som jag ser som användbara utgångspunkter för mitt avhandlingsarbete när det 
gäller att försöka avgöra trovärdigheten för arbetet. Dessa kriterier kan något 
förenklat sammanfattas enligt följande. Först och främst är det viktigt att tyd-
liggöra vilka avhandlingens giltighetsanspråk och kunskapsintresse är. Det 
handlar framförallt om vad jag egentligen kan påstå utifrån de resultat som 
framkommit. Att noggrant redovisa det empiriska underlaget och därmed alla 
steg i datakonstruktionen samt hur denna presenteras är ett annat kriterium 
som påtalas (ibid.). Även Kvale (1997) betonar det väsentliga i att noggrant och 
systematiskt pröva olika tolkningar, vilket han menar är ett sätt att nå trovär-
dighet. Han pekar på att forskarens hantverksskicklighet är ett mått på trovär-
digheten i ett arbete och att en noggrann förklaring av tillvägagångssätten ökar 
möjligheten för forskarsamhället att bedöma huruvida resultaten är trovärdiga. 
Jag har försökt att arbeta enligt ovanstående motto såtillvida att jag redovisar 
detaljerat hur jag gått tillväga i genomförandet av studien.  
 
Vikten av att relatera resultaten till tidigare forskning inom området är också 
väsentligt (Sundberg, 2010). Denna avhandling har kopplats till ett urval av den 
forskning som pekar på relationers betydelse och för hur mellanmänskliga mö-
ten får pedagogiska konsekvenser. Det är vidare viktigt att resultaten är kom-
municerbara för dem som kan tänkas ha användning för dem, liksom att fors-
karen utifrån forskningsresultaten kan visa på handlingsalternativ (ibid.). Detta 
har inspirerat mig till en strävan att presentera resultaten på ett tillgängligt sätt 
och ett sätt som möjliggjorde en fördjupad analys.  

Kommunikativ validering 
Ett led i riktningen mot ett kommunikativt förhållningssätt till forskningsresul-
taten menar jag att det är om forskaren för tillbaka någon form av samman-
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ställningar av de intervjuer som genomförts. Avsikten med att göra samman-
hängande texter var att möjliggöra för informanterna att ta del av och reagera 
på vad jag skrivit utifrån det de berättat. Att läsa, skriva och formulera utifrån 
vad respektive intervjuperson uttalat och försöka göra löpande texter av detta 
innebär en del av ett analysarbete. I detta moment fanns tanken att informan-
terna skulle kunna läsa vad jag skrivit och förhoppningsvis känna igen vad de 
berättat och också ge konstruktiva synpunkter. Därför fanns i detta arbete hela 
tiden en avvägning kring formuleringar där möjliga tolkningar var centrala och 
där strävan hela tiden var att försöka ge en rättvisande bild av vad som sagts ut-
ifrån intervjupersonernas synvinkel. Tanken var att texterna skulle kunna an-
vändas för kommunikativ validering, så som Kvale formulerar det (1997). Här 
har jag strävat efter att uppfylla kraven på trovärdighet. Genom att be infor-
manterna att reagera på det skrivna, har jag kommit en bit på vägen. Det hand-
lar om att pröva giltigheten i tolkningen av intervjuerna och att sträva efter för-
djupad kunskap genom en dialog med informanterna. I enlighet med Kvales 
(1997) analysmodell kan det efter tolkningsprocessen göras en förnyad intervju 
i syfte att kommunicera med informanten kring vad som framkommit. En mo-
difierad variant av detta kan följande sägas vara där jag beskriver hur jag kom-
municerat de bearbetade intervjuerna med informanterna.   
 
Att ge informanterna möjlighet att reagera på det som skrivits utifrån respekti-
ve intervju såg jag som en form av validering. Kommunikativ validitet innebär 
att kunskapsanspråken prövas genom en dialog med intervjupersonerna som får 
reagera och kommentera forskarens bild av vad som framkommit i intervjusam-
talet (Kvale, 1997). Med utgångspunkt i ett sådant förhållningssätt skickades 
respektive Bild till samhällsrepresentanterna. Till ungdomarna skickades Ung-
domarnas berättelse. Anledningen var att jag här bedömde att berättelsen i sin 
helhet skulle vara mer tillgänglig för de unga än de tematiska bilder jag sam-
manställt. Informanterna ombads att göra eventuella förändringar i materialet, 
alternativt höra av sig per telefon, via e-post eller brev. Av samhällets represen-
tanter svarade sju av nio. Av ungdomarna svarade fyra av sju. Reaktionen på 
bilderna, som gällde samhällets representanter, blev att några smärre föränd-
ringar gjordes, vilket innebar att något begrepp förändrades och något ord 
ströks. På tre gjordes ingen förändring alls. En informant ringde upp mig och 
ville diskutera några förändringar som hade med några tillägg och formulering-
ar att göra. Ungdomarna valde att tillsammans ta sig an berättelsen, då de be-
fann sig på samma ort. De svarade via e-post att ”den var mycket bra skriven”, 
vilket jag tolkar som att de inte hade några invändningar utan kände igen vad 
jag skrev och att berättelsen var trovärdig i relation till deras egna upplevelser. 
Det skulle naturligtvis också kunna vara så att ungdomarna såg mig som en 
samhällsrepresentant och att det styrde deras svar. Min sammantagna upplevel-
se av informanternas reaktioner var att bilderna respektive berättelsen ansågs 
vara i enlighet med vad man berättat. Emellertid är det viktigt att beakta att in-
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formanternas svar i högre eller lägre grad kan ha påverkats av den asymmetri 
som naturligtvis präglade intervjusituationen.  

4.4 Analys – utifrån ett hermeneutiskt inspirerat för-
hållningssätt 
Analysen av datamaterialet har genomförts med utgångspunkt i Kvales (1997) 
analysmodell, vilken är hermeneutiskt inspirerad. Syftet med hermeneutisk 
tolkning är att nå en giltig och gemensam förståelse av meningen i en text. Den 
hermeneutiska cirkeln präglar tolkning av meningen såtillvida att det sker en 
ständig växling mellan tolkning av delar och tolkning av helhet. Denna växling 
kallas den hermeneutiska spiralen då det kan sägas att kunskapen på detta sätt 
blir allt mer fördjupad (ibid.).  
 
Kvale (1997) delar in tolkningsprocessen i sex olika faser, vilka inte självklart 
bygger på varandra logiskt eller kronologiskt, utan syftar till att göra processen 
mer begriplig. De första faserna kan sägas utgöra en analys på en manifest nivå, 
medan de sista faserna präglas av en fördjupad analys. Det finns, enligt Kvales 
grundantaganden, ett kontinuum mellan ett beskrivande och ett tolkande för-
hållningssätt till materialet. Detta gör att tolkningsprocessen kan betraktas som 
ständiga växlingar mellan dessa båda förhållningssätt. Forskaren och intervju-
personen deltar båda i denna växelverkan. Analysen är inget isolerat stadium 
utan pågår alltifrån att den första intervjun inleds, fram till rapportering och 
diskussion av resultat.  

4.4.1 Analys vid intervjutillfället 
Analysen sker alltså till en början redan under intervjun. Den första fasen i ana-
lysmodellen handlar om att intervjupersonen beskriver sin värld och spontant 
berättar. Här förekommer ingen tolkning, vare sig av intervjupersonen eller in-
tervjuaren (Kvale, 1997). Överfört på analysarbetet av intervjuerna kan detta ses 
som att jag enbart lyssnade när informanten berättade. Vid intervjutillfällena 
strävade jag inledningsvis efter att lyssna och inte göra någon tolkning eller för-
sök att förklara vad som sades när informanten berättade utifrån vinjetterna. I 
fas två upptäcker intervjupersonen själv nya förhållanden och innebörder i och 
med de spontana beskrivningar som görs. I mina intervjuer kan detta jämställas 
med att jag lät intervjupersonerna fritt resonera kring de olika vinjetterna, samt 
pröva olika infallsvinklar och ändra sina versioner utifrån ett tillåtet prövande. 
Kvale beskriver fas tre med att intervjuaren under intervjun sammanfattar och 
tolkar det som intervjupersonen säger i syfte att ge tillbaka sin tolkning. Här 
kan det således förekomma en dialog kring möjliga tolkningar. Avsikten är att 
intervjuaren ska kunna få sina tolkningar klarlagda eller bekräftade.  Alltefter-
som intervjun framskred försökte jag tolka det som informanten berättade och 
beskrev genom att ”sända tillbaka” meningen med vissa ledande frågor som 
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”Menar du att…”, ”Kan det bero på…”, vilket ledde till en dialog och ett samtal 
mellan mig och informanten. 

  
Enligt Kvale (1997) är det ideala fallet för en sådan dialog att det enbart finns 
en möjlig tolkning kvar, alternativt att det blir uppenbart att intervjupersonen 
uttrycker en rad olika uppfattningar kring ett tema. Detta förhållningssätt in-
nebär att en tolkning hela tiden sker, där bekräftelse eller vederläggning, blir 
möjlig i dialogen. I de intervjuer som jag har genomfört har en strävan efter 
dialog funnits med. Detta har inneburit att jag ställt vissa frågor för att få be-
kräftat, alternativt vederlagt vissa tolkningar som jag gjort under intervjutillfäl-
let. Vid vissa tillfällen uttryckte intervjupersonen olika uppfattningar kring ett 
tema, men vanligtvis kvarstod endast en tolkning.  

4.4.2 Analys vid utskrift av intervjuer 
Den fjärde fasen innebär att intervjuaren skriver ut och tolkar intervjun. Detta 
kan forskaren göra ensam eller i samråd med någon utomstående. I detta arbete 
har tolkningen av intervjupersonernas uppfattningar och utsagor genomförts 
utan att någon annan forskare var delaktig. För att säkerställa vetenskaplighet 
har Kvale (1997) angett några moment som bör finnas med i denna fas. En av 
dem är självförståelse- och suntförnuftnivån. Här ska forskaren försöka att ge 
en nyanserad och innehållsrik bild av informantens uppfattningar. Dessutom 
ska försök göras att vidga perspektivet utan att anknyta till teoretisk kunskap 
genom att försöka förstå vad det är som sägs. I enlighet med detta har jag av in-
tervjuutskriften utformat sammanställningar av intervjuerna. Dessa samman-
ställningar har sedan utvecklats vidare till vad jag i denna avhandling kallar bil-
der. Dessa dokument har jag sedan bearbetat ytterligare till fyra olika berättelser. 
Att låta analysen av intervjuerna successivt leda till utformande av berättelser är 
en analysform som Kvale (1997) kallar narrativ strukturering. En sådan kan bi-
dra till att utveckla potentialen i en intervju till en utarbetad berättelse. :  

 
En intervjuanalys kan betraktas som en form av berättelse, som en fort-
sättning av den historia som berättats av intervjupersonen. En narrativ 
analys av det som sagts leder till en ny historia som ska berättas, en histo-
ria som utvecklar den ursprungliga intervjuns tema. Analysen kan också 
vara en koncentrering eller en rekonstruktion av intervjupersonens många 
berättelser till en rikare, mer förtätad och sammanhängande historia. 
(Kvale, 1997, sid. 181). 

Richardson, L. (1990) påpekar att narrativa förklaringar innebär att författaren 
talar för andra röster. I detta arbete har jag som forskare alltså strävat efter att 
ge de deltagande möjlighet att låta sina röster höras och att också ge en rätt-
visande bild av vad de berättat. Jag har bemödat mig om att texterna verkligen 
ska återge vad som berättats för mig. Detta har inneburit att så gott som alla ut-
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sagor finns med när det gäller samhällsrepresentanternas berättelser. Detta såg 
jag som väsentligt eftersom det vid de upprepade genomläsningarna blev tydligt 
att det fanns skilda synsätt på samma fenomen. Beträffande ungdomarna har 
jag använt de utsagor som jag bedömt vara det mest talande av många i de fall 
då flertalet av ungdomarna gav uttryck för liknande upplevelser. Avsikten var 
här att försöka visa på vad som skulle kunna betecknas som gemensamma erfa-
renheter. Resultatet av detta arbete har blivit Lärarnas berättelse, Socialsekrete-
rarnas berättelse, Polisernas berättelse och Ungdomarnas berättelse.  

4.4.3 Fördjupad analys och analysverktygen 
Ytterligare ett moment att beakta är teoretisk tolkning av materialet (Kvale, 
1997). Jag har, utifrån informanternas utsagor så som de framställs i berättel-
serna, formulerat teoretiska tolkningar. Inför den fördjupade analysen av det 
empiriska materialet, så som det framställs i de olika berättelserna, har vissa be-
grepp valts ut som utgör analysverktyg. Utgångspunkten är den illustration för 
”Det pedagogiska mötet” som beskrivits i avsnitt 2.2. I min förklarande text av 
det pedagogiska mötet pekar jag på vilka aspekter som är viktiga för att förstå 
vad det är som händer i ett möte mellan samhällsrepresentanten och den unge. 
För att komma vidare och möjliggöra en djupare och teoretiskt förankrad ana-
lys använder jag mig av det sammanfattande och övergripande begreppet go-
vernmentality.  Detta begrepp har använts av Foucault (1991) för att visa hur 
samhället på olika sätt kan få styrning till stånd. I den här avhandlingen fokuse-
ras informanternas berättelser i avsikt att utröna hur samhällets vilja att styra de 
unga kommer till uttryck och hur detta upplevs av de unga. Här blir de olika 
aspekterna av det pedagogiska mötet användbara begrepp i analysarbetet. På 
denna analysnivå använder jag mig främst av de två sammanfattande begrepp 
som von Wright formulerat; det punktuella perspektivet och det relationella per-
spektivet. Då handlar det om vilket perspektiv samhällsrepresentanten väljer i 
mötet med den unge och vilka konsekvenser olika perspektiv i mötet kan få för 
den unge. Här fokuseras alltså relationen i det pedagogiska mötet och den 
asymmetri som präglar denna relation, samt hur asymmetrin hanteras. I ett 
punktuellt perspektiv är innehållet givet medan det relationella perspektivet ger 
utrymme för att innehållet kan bli gemensamt skapat. I min analys är konse-
kvensen av de olika perspektivvalen centralt. Det handlar om att försöka utröna 
vad den unge lär sig om sig själv och om samhället i mötet med samhällets re-
presentanter.  
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5. RESULTAT 

I detta avsnitt redovisas resultatet genom berättelser. Dessa berättelser är upp-
byggda genom att de enskilda intervjuerna har sammanställts till fiktiva samtal 
mellan samhällsrepresentanterna i respektive yrkesgrupp och mellan ungdo-
marna. Utgångspunkten för resonemangen i de första tre berättelserna är tre 
vinjetter. Här följer en kort resumé av dessa:  
 

I vinjett 1 är Jonny huvudperson. Han är på sin skola känd som en elev 
som ofta hamnar i bråk. Han blir spottad i ansiktet av en yngre elev. Jon-
ny kastar eleven i vattenfontänen utanför skolan, varpå eleven blir ska-
dad. Rektorn tycker att det är dags för polisanmälan men personalen är 
inte enig i frågan då vissa anser att skolan kan ta tag i problemet och reda 
ut det, medan andra instämmer med rektorn om att det är viktigt med en 
markering i form av polisanmälan. Andreas och Kevin, i vinjett 2, står 
och målar graffiti i en gångtunnel. Deras skolgång har under det senaste 
året präglats av skolk och skadegörelse. De är också misstänkta för ett per-
sonrån. De verkar vara påverkade där de står i tunneln och frågan är vad 
som bör göras här. I vinjett 3 figurerar Victor, som upptäcks inne på rek-
torsexpeditionen med att dra ut en skrivbordslåda, i vilken man sedan 
saknar en reservnyckel till skolan. Victor har potential att fungera i skolan, 
men har troligtvis en del på sitt samvete. Det är känt att han umgås i 
kretsar där det finns äldre kriminellt belastade killar. Det går rykten om 
att Victor varit med när datorer och mobiltelefoner stulits på skolor i sta-
den. Personal ställer frågor kring den försvunna nyckeln till Victor, men 
han förnekar att han vet något och hävdar sin oskuld. Nyckeln hittas efter 
några dagar i skolans brevlåda.  (Vinjetterna i sin helhet återfinns i av-
snitt 4.2.4). 

I de berättelser som presenteras finns citat insprängda, vilka har som syfte att 
berika berättelsen samt att fungera som belägg för vad som berättats. Dessa ci-
tat är direkta citat från intervjuerna och har inte bearbetats på något sätt. I be-
rättelserna har ibland flera citat sammanställts till en utsaga. Detta framgår av 
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att det är tre punkter mellan två citat och att nästkommande citat då inleds med 
versal. När det istället inledningsvis är tre punkter som efterföljs av ett citat där 
första bokstaven är gemen så är detta ett sätt att visa att citatet är en del av en 
längre replik. Innehållet i hela denna replik har inte bedömts kunna tillföra till-
räckligt mycket, varför ett utdrag gjorts. Pauseringar markeras av tre punkter 
inne i texten och mellan ord. Anledningen till ovanstående förfarande var att 
öka läsbarheten. Under intervjun återkom informanten flera gånger till samma 
sak, varför jag inte såg något problem i att på detta sätt klippa ihop flera citat, 
alternativt göra ett utdrag.  
 
Berättelserna består av fiktiva samtal mellan olika deltagare. Deltagarna har för-
setts med fingerade namn enligt följande. I Lärarnas berättelse möter vi Lena 
från Lillestad, Monica från Mellanstad samt Sara från Storstad. I Socialsekrete-
rarnas berättelse figurerar Leif från Lillestad, Magnus från Mellanstad och Su-
sanne från Storstad. Polisernas berättelse är ett samtal mellan Lennart från Lil-
lestad, Martin från Mellanstad och Siv från Storstad. I Ungdomarnas berättelse 
finns sex män och en kvinna med. För att säkra den interna anonymiteten har 
samtliga deltagare fått könsneutrala namn. Avsikten har varit att undvika att 
kvinnan skulle kunna identifieras. I Ungdomarnas berättelse får vi möta Bobby, 
Cai, Kim, Love, Nick, Robin och Ulle. 
 
Vad unga möter från samhällets sida får vi en bild av i följande berättelser där 
den fjärde och avslutande berättelsen bygger på ungdomars egna upplevelser av 
mötet med samhällets representanter. Samhällsrepresentanternas berättelser är 
omfattande eftersom det empiriska materialet uppvisade en rad olika tolk-
ningsmöjligheter av vinjetterna. För att synliggöra detta är så gott som alla ut-
sagor från intervjuerna med. Ungdomarnas berättelse genomsyras av mer sam-
lade och likartade erfarenheter varför utsagorna valts ut efter principen att ex-
emplifiera vad som berättats med det mest talande exemplet av flera.  

5.1 Lärarnas berättelse 
Denna berättelse är en sammanställning av intervjuer med Lena i Lillestad, 
Monica i Mellanstad och Sara i Storstad.  

5.1.1 Betydelsen av kartläggning och stöd 
Lärarna diskuterar vilka insatser en ung människa i problem är i behov av. Sara 
betonar att unga i problem behöver mycket stöd. Detta stöd kan handla om att 
fler vuxna finns runt den unge samt att eleven får möjlighet att arbeta i mindre 
grupp. Lena påtalar vikten av att skolan måste agera i ett tidigt skede när en 
elev inte verkar fungera. Man bör på ett mycket tidigt stadium göra en ordent-
lig kartläggning av de elever som kan komma att behöva stöd och insatser; ”Jag 
önskar ju att skolan reagerar mycket mycket tidigare. Alltså om man nu har en som är 
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bråkstake och får det epitetet, då måste man ju verkligen ta reda på om det är så det 
ska vara, och där är skolan för dålig, tycker jag”. 
 
Monica pekar också på att det är väsentligt att ta reda på varför den unge är i 
problem. Det är viktigt att utreda de bakomliggande orsakerna till den unges 
sätt att handla och vara. Sara säger att det verkar som om ungdomarna behöver 
känna att någon bryr sig om dem och att man lyssnar på dem och det de har att 
säga. Det handlar många gånger om att få synas; ”Ja, och att det…dom känner att 
nån bryr sig. Och att…ja, att man lyssnar på vad dom behöver och…det låter som en 
utopi nästan liksom. För det är så många som behöver synas att man behöver 
göra…brott för att bli synliggjord”.  

5.1.2 Chansen att utveckla självförtroende 
Lärarna är överens om att målet måste vara att de unga ska utvecklas till bra 
människor och Monica pekar på att denna utgångspunkt är viktig när man för-
söker utröna vilka resurser som kan behövas för att stödja en sådan utveckling. 
Det är viktigt att ungdomarna får möjlighet att lyckas med sitt skolarbete. Att 
känna att man klarar av olika uppgifter ger självförtroende, säger Sara. Lena 
menar att det hela kanske börjar redan under något av de första skolåren med 
att eleven upptäcker hur han eller hon fungerar i förhållande till andra. Anled-
ningen till att barn och unga hamnar i problem kan delvis ha med skolans ar-
betssätt att göra. I många fall förväntas det att eleven själv ska kunna ta ansvar 
för sin utbildning. Det händer att pedagoger förutsätter att elever redan när de 
börjar skolan vet hur de ska gripa sig an sitt skolarbete; ”…att du ska lära ett 
barn att ta ansvar för sin egen kunskap, men många pedagoger ser ju det som att du 
kan det redan när du kommer till skolan, att du vet hur man gör”.   Detta kan leda 
till problem för en del elever, hävdar Lena. Om sedan problem uppstår är det 
vanligt att fokus riktas mot hur eleven ska förändras och inte på vilken betydel-
se pedagogiken skulle kunna ha i sammanhanget.  

5.1.3 Kompetens och rutiner 
Oftast är de barn och ungdomar som har olika sorters problem väl kända av 
olika personalkategorier på en skola, säger Monica. Det kan finnas en rad orsa-
ker till sådana problem, alltifrån psykosociala till genetiska orsaker. Kunskapen 
om detta ökar förutsättningarna för att man på ett konstruktivt sätt ska kunna 
diskutera och samarbeta kring vilka åtgärder och resurser som kan komma i 
fråga. Lena uttrycker dock ett skarpt ifrågasättande av att det är eleven som of-
tast ses som den som ska åtgärdas och inte skolan eller miljön; ”Alltså det är ju 
helt sanslöst för då är det ju eleven som ska åtgärdas, inte miljön, inte uppgifterna, 
inte hur vi lägger fram dom, hur träningen ska ske. Det är ju skolan som ska föränd-
ras, inte barnet, barnet kan vi ju inte förändra, vi kan förändra runt omkring ju”.  
Det är viktigt att se varje barn som det faktiskt är likväl som det är viktigt att 
fokusera på vad som kan förändras i skolsituationen för barnet, säger Lena. 
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Hon frågar sig varför inte bättre resultat uppnås vad gäller barn och unga i pro-
blem eftersom samhället genom skolan har en form av kontroll över alla barn 
en stor del av dygnet. Dessutom finns tillgång till utbildad personal i skolan. 
Monica pekar också på att skolans personal har kompetens, erfarenhet och ru-
tiner för hur man bör arbeta med unga i problem. 

 
Lena talar här om betydelsen av vuxnas förhållningssätt och synsätt på de unga 
och att detta får avgörande betydelse för hur man angriper problem i skolan. 
Sara instämmer och säger att det är viktigt att ungdomarna får möjlighet att 
lyckas med sitt skolarbete. Att känna att man klarar av olika uppgifter ger själv-
förtroende. Många ungdomar är trötta på skolan och kan behöva varva skolar-
bete med någon form av praktik, exempelvis ute på en arbetsplats; ”…om dom är 
trötta på skolan att dom kan varva med praktik. Komma ut och få jobba”.  

5.1.4 Samverkan med föräldrar och socialtjänst 
Allra viktigast är föräldrarna och samarbetet med dem. Man måste först under-
söka från skolans sida om man kan få kontakt med hemmet och om man kan 
arbeta tillsammans. Kontakten med föräldrar och elever är central. Det är vik-
tigt att skolan strävar efter ett gott samarbete med både föräldrar och elever, 
hävdar Monica. Sara påtalar det viktiga i att föräldrarna kontaktas och erbjuds 
det stöd som finns. Det kan handla om att få hjälp med att klara föräldrarollen; 
”Dom måste ju också få stöd och få veta och…hur dom kan hjälpa till och dom vet sä-
kert redan att det är…liksom att dom har skolkat och att det är skadegörelse och att 
föräldrarna får hjälp i sin föräldraroll med…med sina barn. Hur dom kan hjälpa 
till…” Att samtala är viktigt, säger Monica. Genom samtal och dialog finns en 
möjlighet att få god kontakt med de unga och deras föräldrar och upprätthålla 
goda relationer. Detta är något som lärarna betonar som mycket betydelsefullt. 
Sara menar att hur relationen mellan den vuxne och den unge ser ut kan vara 
avgörande för hur man agerar. Att en elev skolkar eller ägnar sig åt skadegörelse 
behöver inte betyda att relationen mellan de vuxna och den unge är dålig. Man 
kan som lärare ha en god relation även till ungdomar som befinner sig i pro-
blem.  
 
Lena påtalar att det också är väsentligt att koppla in socialtjänsten vid behov. 
Skolan väntar ofta för länge med detta och Lena menar att det kan bero på att 
skolpersonal ofta är osäkra på när man kan vända sig till socialtjänsten. Detta 
problem kan elimineras om skolan får information och vetskap om att det går 
bra att konsultera socialtjänsten för att ställa allmänna frågor, säger Lena. Mo-
nica menar att en anmälan till socialtjänsten blir nödvändig först när skolan gör 
den bedömningen att föräldrarna har svårigheter att fostra sitt barn. Skolan bör 
sträva efter att skapa en förståelse hos föräldrar vilket kan göra att en anmälan 
kan göras i samförstånd och med syftet att hjälpa den unge. Vid behov bör so-
cialtjänsten således kontaktas. Monica berättar att hon själv har goda erfarenhe-
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ter av ett gott samarbete. Att handläggaren har kunskap, erfarenhet och en viss 
mänsklig mognad har stor betydelse för hur samarbetet fungerar.  

5.1.5 Skolans ansvar att utreda vad som har hänt 
Lena påpekar att när det inträffar en konflikt i skolan är det viktigt att skolan 
tar sitt ansvar och utreder vad som har hänt. Visserligen måste lagen utanför 
skolan gälla även innanför skolans väggar men det är ändå dåligt om inte skolan 
själv kan utreda vissa saker, säger Lena; ”…nånstans måste ju lagen utanför skolan 
gälla i skolan också och det är klart att du inte får gå till handgripligheter mot någon 
annan människa, det säger ju lagen i sig, men det är ändå lite dåligt att skolan inte 
reder ut det själva”.  Skolan och personalen måste ta reda på orsaker bakom en 
händelse eller konflikt genom att i högre grad ställa förutsättningslösa frågor 
och verkligen lyssna på eleven. Det är alltför vanligt att de som får epitetet 
bråkstake också blir betraktade som sådana oavsett vad som har hänt och varför, 
säger Lena. Monica påtalar att det finns resurser och framförallt kompetens i 
skolan när det gäller arbete med ungdomar i problem. Dessutom finns natur-
ligtvis rutiner för hur unga och problem som uppstår kan hanteras. Därför är 
det viktigt att skolan använder sig av den kompetens och de resurser som finns 
när det händer något. Skolan måste alltid försöka reda ut händelsen själv före 
man vänder sig till en annan myndighet. Att direkt polisanmäla en händelse är 
detsamma som att skolan känner sig handlingsförlamad och att personalen inte 
klarar ut situationen själva. Det gör man inte om man ber polisen komma, häv-
dar Monica; ”…varför polisanmäler man…det är ju när man känner sig handlings-
förlamad, tycker jag. Och vad händer om man polisanmäler en femtonåring, det är ju 
soc som kopplas in. Och är det det vi vill och har jag prövat alla andra vägar innan 
jag kopplar in soc? Och varför kopplar man in soc? Det är ju oftast för att man inte 
har stöd i hemmet. För att soc dom jobbar ju inte i skolan…så det är ju lite 
grann…alltså jag måste ju undersöka…försöka få kontakt med hemmet först och job-
ba ihop med hemmet. Alltså det är för mig så centralt”.   
 
Det kan finnas tillfällen när det blir nödvändigt att kontakta andra myndigheter 
men skolan måste ha försökt först. Dessutom innebär en polisanmälan att en 
anmälan också går till socialtjänsten. Denna ska få vetskap om skolan misstän-
ker att ett barn eller ungdom far illa. Dock måste skolan ha bemödat sig om att 
skaffa fram underlag för en sådan anmälan. Det är viktigt att alla andra vägar 
prövats före en anmälan görs till en annan myndighet; ”…en polisanmälan kan 
ju vara att markera, man markerar ju också för andra elever kan man tänka och då 
kan det ju vara bra, men annars får man ju se, det är ju lite grann att jag inte klarar 
ut situationen själv i skolan, vi gör ju inte det när vi ber polisen komma hit och då 
måste jag ju ha försökt. Eller vi. Jag är ju inte ensam”.  Skolan måste fråga sig vilka 
resurser som behövs för att uppnå målet att ge ungdomar en möjlighet att ut-
vecklas till goda människor. Monica betonar att om skolans personal bedömer 
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att man inte klarar av att utreda situationen är det viktigt att fråga sig om det är 
till socialtjänsten eller polisen anmälan ska ske.  

 
Sara är mera tveksam till vilka åtgärder som ska vidtas. Hon påtalar att vi inte 
kan stifta egna lagar i skolan och bete oss hur vi vill. Men det är ändå svårt att 
veta när man bör gå vidare och göra en anmälan till polisen alternativt social-
tjänsten, säger Sara. Hon diskuterar olika perspektiv där det å ena sidan kan 
tyckas viktigt att gå vidare och göra en anmälan när det händer något så att den 
unge förstår att det är allvarligt och att skolan är en del av samhället och dess 
lagar. Å andra sidan borde skolan egentligen kunna utreda saker och ting ge-
nom samtal med berörda, menar Sara. Dock bör socialtjänst kopplas in på ett 
tidigt stadium om man i skolan upptäcker att en elev inte fungerar. Det kan 
handla om att den unge behöver någon form av stöd för att inte göra andra eller 
sig själv illa. Därför kan det vara viktigt att gå vidare till socialtjänst som då kan 
finnas med vid eventuella elevvårdskonferenser och i kontakten med den unges 
föräldrar. Sara hävdar att policyn i skolan tidigare var att skolans personal ut-
redde mera själva. En förändring har skett och det blir allt vanligare att skolan 
anmäler det som händer till polisen eller socialtjänsten. Polisen bör kopplas in 
när det finns anledning till det, menar Sara.  
 
Lena talar om att varje skola måste diskutera och bestämma vilken färdriktning 
man ska ha. Detta kan till exempel gälla när det har hänt något så allvarligt så 
att en polisanmälan kan bli aktuell. Det ser säkert olika ut från skola till skola, 
men ofta finns inget nerskrivet dokument till handlingsplan som kan visa vilken 
riktning man bör arbeta mot. Det kan handla om att det finns tillfällen då det 
är riktigt att anmäla till polisen; ”…så jag tycker visst att man ska markera ibland 
med polisanmälan…”  Dessutom är det vanligt att exempelvis mobbingplaner 
och liknande endast blir hyllvärmare, säger Lena och påtalar vikten av att det 
finns en samsyn på en skola speciellt när det uppstår svåra situationer. Denna 
samsyn kan komma till uttryck i en handlingsplan. 

5.1.6 Skolans ansvar att sätta in stödjande åtgärder  
En viktig utgångspunkt när det gäller vinjett 1, där Jonny kommer i konflikt 
med en skolkamrat, är att grundligt utreda bakgrund och klargöra orsakskedjan 
istället för att omedelbart göra en polisanmälan, anser både Lena och Monica 
medan Sara med viss tvekan påtalar att det inte är helt självklart med polisan-
mälan men att en anmälan till socialtjänsten i alla fall är nödvändig; ”I första 
hand socialtjänsten…borde man ha kopplat in tidigare. Och suttit med på dom här 
elevvårdskonferenserna alltså familjen eller…och Jonny hade fått stöd”.  Det finns 
anledning att fundera på hur skolan på bästa sätt kan stödja och hjälpa denna 
pojke. Även föräldrarna bör erbjudas stöd och hjälp i sin föräldraroll, säger 
Sara; ”Ja, han skulle behöva mer stöttning, om man ska vara…med stöttning me-
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nar…vuxna runt honom eller om dom kanske där hemma, om dom behöver hjälp 
hemma”.  
 
Monica betonar att skolan i detta fall bör kunna utreda händelserna själv. Man 
måste till exempel ställa sig centrala frågor som varför pojken är våldsbenägen 
liksom om kurator är inkopplad, hur han har det hemma och vad föräldrarna 
säger. Man bör inte göra någonting utan att först försöka ta reda på mer; 
”…vad beror våldsbenägenheten på? Har man liksom utrett det? Är kurator in-
kopplad, vad säger föräldrarna och hurdant hem har han? Alltså, det är ju såna cen-
trala frågor för mig, så att jag skulle inte göra någonting utan att kolla det”.    
 
Lena instämmer och talar om hur viktigt det är att ställa tillräckligt öppna frå-
gor kring vad som har hänt och vad som föregick händelsen. Denna kartlägg-
ning bör sedan tjäna som stöd till vilka insatser som ska göras för att pojken ska 
få en chans att fungera. Sara invänder och säger att det som har hänt är allvar-
ligt och att denna pojke på något sätt måste hindras från att skada någon an-
nan. Därför bör skolan gå vidare med ärendet. Personal och elever har tidigare 
gett uttryck för en oro när det gäller pojkens styrketränande och att han tidigare 
har gjort andra illa. Man har genom elevvårdskonferenser försökt komma till-
rätta med problemen och det har inte hänt något; ”För det…det liksom man kan 
tänka…tänka också att som personal, om man går emellan, han är stor, han styrke-
tränar, han är aggressiv. Det är liksom för hans egen skull även för personal och 
andra elever på skolan som kan vara rädda för honom. Så det är väldigt viktigt att 
han får stöd och hjälp. Och inte i första hand en polisanmälan men…att han får 
hjälp”. 
 
Lärarna är eniga om att det finns tillfällen då det i skolan kan vara aktuellt att 
polisanmäla. Syftet är då att markera eftersom man naturligtvis inte får gå till 
handgripligheter gentemot en annan människa. Monica hävdar dock att en po-
lisanmälan inte är relevant för en enstaka händelse som den här, även om det 
ibland kan vara viktigt att på det sättet markera även för andra elever. I det här 
fallet bör man dock inte göra något stort ingripande förrän en kartläggning på 
skolan är genomförd, säger Monica; ”Det är för lite…alltså inte för en enstaka 
händelse så va. Alltså min första reaktion är att kontakta…prata med eleven, prata 
med hemmet, alltså ha nåt samtal ihop och där kurator är med och skolledning och så, 
inte polisanmäla…jag skulle försöka först”. Monica fortsätter med att tala om att 
det säkert har varit ett flertal elevvårdskonferenser där Jonny har varit i cent-
rum. Det finns anledning att gå tillbaka och se vad som bestämdes då. Man kan 
anta att många i personalen känner honom och han har naturligtvis också en 
klassföreståndare som känner honom mycket väl. Därför finns förutsättningar 
att i en samtalsgrupp, där olika personalkategorier finns med, kunna föra ett re-
sonemang kring vilka resurser och åtgärder som är lämpliga att sätta in. Man 
måste börja någonstans och det lämpliga här kan vara att inleda med ett samtal 
med föräldrarna och naturligtvis med pojken. Förmodligen har man haft samtal 
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tidigare med den här pojken; ”…i och med att han är en bråkstake så måste han ju 
vara känd av olika personalkategorier som har olika relation till honom, så att det 
finns ju alla möjligheter att diskutera det här tillsammans”.  
 
Lena menar att en polisanmälan kan leda till bekräftelse på ett utanförskap och 
sätta djupa spår hos pojken. Genom en polisanmälan riskerar man att hans 
känsla av att inte vara som andra ytterligare förstärks; ”Jo, jag tror att det skulle 
sätta djupa…det skulle bekräfta nåt oerhört hans utanförskap, för du är inte som oss 
andra och du räknas inte”. Lena påtalar att hon föreställer sig att rektorn ser det 
hela som dramatiskt. Hon tror att krav från föräldrahåll tidigare framförts om 
att något måste göras. Detta kan göra att rektorn ser en polisanmälan som ett 
sätt att visa utåt att han agerar, säger Lena. Sara tycker dock att det är bra att 
rektorn här har yttersta ansvaret. Det är viktigt att rektorerna kan ta detta an-
svar och inte hålla någon elev om ryggen om det finns grund för en anmälan, 
menar Sara. Att skolpersonalen inte har en samsyn är anmärkningsvärt och 
man kan fråga sig vilka av personalen som tar pojken i försvar respektive vill 
anmäla honom, säger Lena. Hon frågar sig hur de som står pojken nära och 
känner honom ställer sig i denna fråga. 

5.1.7 Utanförskap och att bli provocerad kan leda till problem  
Lena tror att Jonny förmodligen tillhör den relativt vanliga gruppen pojkar som 
ofta blir missförstådda och får stämpeln ”bråkstakar”. Att ta reda på vad som 
ligger till grund för att man bråkar är här högst väsentligt liksom att utreda hur 
båda pojkarna ser på händelsen. Det är möjligt att Jonny talar sanning och att 
han faktiskt blev provocerad. Om så skulle vara fallet så är han fruktansvärt en-
sam, säger Lena; ”…och det är ju fruktansvärt om det är så, att detta är sant att 
han blev provocerad, då är han ju fruktansvärt ensam denna pojken.”.  Hon menar 
att denna pojke kan ses som den som är offret i den här händelsen; ”…jag tror 
att han är ganska…alltså för den andre ungen som vill ha igång en annan så tror jag 
att han är ett alldeles utmärkt offer. Att ge sig på…ja, för mig är Jonny offret här”. 
 
Sara påtalar att Jonny förmodligen inte har det lätt eftersom hon kan ana att 
andra ofta retar och provocerar honom och att skulden sedan läggs på honom; 
”Ja, för att han vet att andra ser att dom kan reta honom, att han alltid får skulden. 
Det måste vara skitjobbigt att vara Jonny. Och veta liksom att andra är på honom 
och provocerar honom”. Här finns en provokation med i spelet och detta skulle 
skolan kunna utreda genom att samtala med de inblandade, säger Sara. Moni-
ca tycker att det är förståeligt att Jonny kände sig kränkt av att bli spottad i an-
siktet.  

5.1.8 Polisanmälan – ett sätt att få hjälp att bryta ett mönster 
När det gäller de båda klottrande pojkarna, Andreas och Kevin, så betonar 
samtliga av lärarna att här är det på sin plats med en polisanmälan. De sysslar 
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med olagligheter, säger Monica, och syftar på narkotika och graffiti; ”Ja, det är 
ju två saker som är olagliga liksom…”.  Lena menar dock att de sysslar med graf-
fiti är inget som behöver föranleda en polisanmälan utan anledningen till att 
hon tycker att pojkarna bör polisanmälas är att de måste få hjälp mot drogmiss-
bruket; ”Dels är det för att dom…inte för att dom håller på med graffiti, utan mer 
för att dom är påverkade av någonting”.  Hon talar om att en polisanmälan gör 
att socialtjänsten blir inkopplad och att man då får en möjlighet att hjälpa poj-
karna. Helst skulle Lena se att både polis och socialtjänst kom till platsen. Des-
sa pojkar kan vara svåra att nå och det kan vara svårt att vinna deras förtroende. 
Men det första man måste göra är att bryta det destruktiva mönstret. Här foku-
serar Lena drogmissbruket då hon menar att det är omöjligt att nå pojkarna om 
man inte först sätter in behandling mot missbruket; ”…dels måste dom få be-
handling för sin…om dom har…börjat använda droger, så måste man ju se till att 
dom blir drogfria, ja, det är ju det första man måste göra, annars går det ju inte att 
jobba med dom”. Monica undrar hur dessa pojkar har fått tag på narkotikan. 
Dessa pojkar är så unga och de ska inte använda narkotika, säger hon. Lena ut-
trycker en förhoppning om att dessa pojkar kan räddas eftersom de enbart är 
sexton år. Man vet visserligen vilka spår exempelvis haschrökning åstadkom-
mer, men här blir det avgörande om ungdomarna träffar på rätt personer som 
hjälper dem att bryta sitt missbruk. Lena är inte säker på att de kommer att få 
den hjälpen. Socialtjänstens resurser är tyvärr begränsade och dessa pojkar kan-
ske inte kommer att prioriteras. Lena påtalar att det har skett förändringar 
inom vården för ungdomar i problem. Konsekvensen har blivit att det idag 
fordras alltmer för att exempelvis bli föremål för en utredning eller ett omhän-
dertagande. Man kan fundera på vilket ansvar skolan har tagit tidigare då det 
gäller dessa pojkar. Att de skolkat och betett sig på ett sätt som borde blivit fö-
remål för insatser är troligt. Dock är inte skolan alltid så aktiv vad det gäller 
skolk, hävdar Lena. Detta kan bero på att skolkande elever inte befinner sig på 
skolans område och då heller inte ställer till problem där.  

5.1.9 Betydelsen av en god relation 
Sara pekar på att när det gäller Andreas och Kevin som sysslar med klotter så 
finns det två tänkbara handlingsalternativ. Det första alternativet innebär att 
polisen kontaktas anonymt, kommer till platsen och lyckas gripa pojkarna på 
bar gärning. Om inte polisen hinner fram så kan ett annat alternativ vara att 
polisen ändå kontaktas och får information om vad som har hänt och vilka gär-
ningsmännen är. I detta fall får Sara vittna i efterhand. Vid ett sådant tillfälle är 
pojkarna nyktra vilket gör att situationen inte känns lika hotfull för henne som 
vittne, vilket det skulle göra vid en eventuell konfrontation den sena kvällen. 
Här talar Sara om ett tredje alternativ som innebär ett försök att gå fram och 
inleda ett samtal med pojkarna. Detta skulle dock förutsätta en god relation och 
att inte pojkarna var drogpåverkade eftersom ett sådant tillstånd kan utgöra ett 
hot och detta vill inte Sara utsätta sig för; ”Och jag ser dom här killarna. Och dom 
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är påverkade och dom har gått ut nian och jag vet vilka dom är. Och dom varken hör 
mig eller ser mig komma. Och jag skulle inte gå fram”. 
 
Att gå fram och prata med pojkarna är meningslöst om de är påverkade, säger 
Lena. Om de inte varit påverkade hade Lena kunnat tänka sig att gå fram och 
påtala det olämpliga i det de sysslar med. Monica instämmer i att det skulle 
kunnat vara tänkbart att gå fram och tala med pojkarna, såvida man har en god 
relation till dem. Även Sara talar om relationen som avgörande för hur man 
handlar. Hon tillägger att det inte alls behöver betyda att man har en dålig rela-
tion till en elev för att denne kanske skolkar eller ägnar sig åt skadegörelse. 
Man kan som lärare ha en god relation även till ungdomar som befinner sig i 
problem; ”…det beror på vilken relation jag hade haft med dom. På skolan. För 
även om dom har gjort, skolkat och skadegörelse, misstankar om narkotikaanvänd-
ning så kanske jag ändå har haft en bra relation till dom här”. Monica påtalar att 
hon av erfarenhet vet att det faktiskt kan bli positiva möten om man tar kontakt 
med elever i olika situationer även utanför skolan. Men även om man bör rea-
gera på saker som händer i samhället så är det mycket tveksamt om man ska 
göra det när det handlar om brottsligt beteende; ”Ja, och vissa saker kan man ju 
då som vanlig människa försöka reagera på, tycker jag, ute i samhället, men inte 
olagligheter behöver man inte ge sig på”.  Lärarna är överens om att en god rela-
tion är avgörande för hur man handlar, men eftersom dessa pojkar förmodligen 
är påverkade av droger så vet man inte vad som kan hända. Därför bör man inte 
själv agera utan man bör istället ringa polisen, säger samtliga.  

5.1.10 Skolans agerande 
Personalen i skolan har inte bemött Victor i den sista vinjetten på ett tillräckligt 
kraftfullt sätt, menar Lena. Han borde ha stoppats på sin väg ut från expeditio-
nen. Man skulle definitivt inte låtit honom gå utan man borde verbalt försökt 
att utmana honom. Att på detta kallhamrade sätt gå in på expeditionen och dra 
ut lådor är mycket allvarligt. Att sedan personalen låter honom gå kan ses som 
ett svek; ”…alltså vuxna sviker, drar inte upp gränsen, och han liksom kommer un-
dan om han nu har nyckeln med sig och kommer undan, han måste ju liksom tycka att 
vuxna är jävra korkade alltså. Dom är ju hur lättlurade som helst”.  Det kan leda 
till att den här pojken för alltid blir den pojken som stal nyckeln oavsett hur 
skuldfrågan ser ut. Därför borde man ha hållit kvar honom och ringt föräldrar-
na och rektorn; ”Ja, jag skulle hållit honom kvar och jag skulle också…jag har skri-
vit…att jag också skulle ringt föräldrarna och rektorn. Och nånstans så skulle jag väl 
försökt verbalt utmana honom, så att han liksom, titta här då, jag har ingenting”.  

 
För det andra för Monica kroppsvisitering på tal. Det hade varit det sundaste 
även om detta verkligen måste göras med stor respekt både för pojken och för 
personalen som kroppsvisiterar. Det är viktigt att genomföra kroppsvisitationen 
på ett sådant sätt att det inte finns risk att personalen blir anklagade för någon-
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ting; ”Men min första fråga är varför kroppsvisiterade man honom inte?” Sara in-
stämmer också i att Victor skulle hållits kvar, men frågar sig samtidigt om man 
får det. Man kan dock ringa polisen och meddela att man har en elev som är 
misstänkt för stöld och framföra ett önskemål att polisen ska komma och göra 
en kroppsvisitation av honom; ”…jag vet inte om man får hålla honom kvar men 
man kan väl ringa polisen och säga att vi har en misstänkt här, som vi tror har tagit 
något ur en skrivbordslåda, vill ni komma och visitera honom”. Lena menar att det 
är tillåtet att visitera en elev men att föräldrarna först måste kontaktas, vilket 
även gäller om ett barn ska förhöras i skolan; ”Dom får visitera, men då måste 
man ringa föräldrar samtidigt, du får inte…alltså jag kan ju inte, jag får ju inte ens 
förhöra ett barn, vilket skedde i skolan, men jag får ju inte förhöra ett barn om inte 
föräldrar är där till exempel”. 

 
Lena tycker också att det hade kunnat bli aktuellt att ringa polisen. Det hade 
kunnat ske om personalen hade stoppat Victor direkt när man upptäckt att rek-
torn saknat sin nyckel. Pojken borde fått en chans att bevisa sin oskuld alterna-
tivt stå för det han gjort; ”…hade han inte gjort det, så hade…jag blivit tvungen 
att ringa polis ju, om nu rektorn hade saknat sin nyckel när han kommer tillbaka.”  
Lena menar att det inte är ovanligt att skolpersonal blir för fega för att ta en så-
dan konfrontation. Det handlar förmodligen om att man är osäker på vad som 
händer i en konfrontation. Dock upplever pojken naturligtvis det hela som ett 
svek av de vuxna; ”Ja, det är ju ett svek, alltså det är ju ett sånt jäkla svek”. Den här 
händelsen blir bara en av många på den unga pojkens väg. Med ett kraftfullt 
agerande från skolans sida så skulle det hela kunnat leda till något positivt för 
pojken och hans utveckling. Man får alltid bättre kontakt med en elev om man 
reagerar än om man inte gör det, hävdar Lena. Sara menar att det ändå måste 
vara samma lagar i skolan som i övriga samhället även om det är svårt att veta 
när man ska göra en polisanmälan; ”Men det…det är lite tudelat också för att om 
polisen kommer och det blir så här då kanske dom fattar att det här är allvarligt. Det 
är en del av samhället. Vi kan inte stifta våra egna lagar inom skolan och bete oss hur 
vi vill…”. 
  
Monica betonar att det är väsentligt att ett samtal mellan pojken och någon ur 
personalen kommer till stånd. Skolan bör kunna utreda den här händelsen ge-
nom samtal med berörda. Vilka som kan komma i fråga är personal som har 
den högre graden av tystnadsplikt samt inte är betygsättande, förslagsvis en ku-
rator. Detta för att försöka få pojken att känna förtroende och våga berätta och 
lätta sitt samvete. Det är viktigt att i ett sådant samtal betona det som är posi-
tivt. I det här fallet är det att nyckeln lämnades tillbaka; ”…alltså när det nu var 
i det här läget, då tycker jag att nån som har tystnadsplikt, som inte är betygsättande, 
alltså inte klassföreståndare och så, utan typ kurator eller så, skolsköterska om man 
inte har kurator, skulle prata med den här pojken om att han faktiskt hade gjort nåt 
bra ändå, för att han har lämnat tillbaka, och då kanske det också framkommer att 
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han kanske vågar säga till en sån person att det är han och lätta sitt eget samvete och 
få lite…alltså få ett samtal på den nivån”. 
 
Ett tredje förslag från lärarna är att skapa ett förtroendefullt samtal med ho-
nom. Förhoppningsvis är föräldrarna kontaktade och informerade om att sko-
lan känner en oro för denna pojke. Om han skulle erkänna så får han rådet att 
gå hem och berätta för föräldrarna vad som hänt. Den som håller i samtalet har 
som uppgift att kontrollera så att föräldrarna har fått informationen; ”Alltså, säg 
att han erkänner…då skulle vi ju gjort på skolan…har elever gjort nåt dumt så va, 
då råder vi dom att gå hem och berätta för föräldrarna…och sen att man får se…jag 
känner ju inte den här killen…men att man ska kolla upp då att det här samtalet har 
blivit av och i det här fallet om det nu är kurator, så är det ju hon som ska göra det 
först”. 

5.1.11 Erkännandet 
Sara uttrycker en frustration över att det är mycket svårt att få en del av ung-
domarna att erkänna när de har begått ett regelbrott. Att ungdomar som tas på 
bar gärning förnekar att de gjort något är en vanlig reaktion, säger Monica. 
Men Sara menar att det ofta handlar om de mest triviala saker. Mycket tid och 
energi används till att utreda olika saker som hänt i skolan och i klasserna, be-
rättar Sara. Man försöker verkligen få de unga att erkänna och stå för vad de 
gjort men det är inte alltid lätt. Det handlar många gånger om att de vuxna 
måste komma med överbevisande argument för att den unge möjligen ska er-
känna. Det är inte ovanligt att Sara ser att någon eller några gör sig skyldiga till 
något på skolgården eller inne i skolan, men att de vid en konfrontation envist 
håller fast vid att de är oskyldiga; ”…och det är så irriterande även till och med om 
man har sett dom göra det. Man har bevis…nej, dom har inte gjort det. Det är inte 
förrän dom blir riktigt kon…konfronterade och tryck…så kan dom erkänna det”.  Ett 
erkännande är svårt, menar Sara, men en bra relation till den unge kan under-
lätta. Ett samtal i förtroende kan bidra till ett erkännande. Sara berättar att man 
som lärare ofta försöker upptäcka vad eleverna gör. Det händer att man tar dem 
på bar gärning. Även då detta sker är det svårt för många unga att stå till svars. 
Det är väldigt irriterande att få ett envist nekande trots att de vuxna sett vad 
som skett. Det kan vara ännu svårare att få den unge att erkänna om en polis-
anmälan gjorts. Sara berättar att hon vid ett tillfälle vittnade och då fick uppleva 
hur hon under ed berättade sanningsenligt medan de misstänkta ungdomarna 
kunde ljuga kring det som hänt. 
 
Att sätta in åtgärder och stötta de unga på olika sätt är alltid viktigt, avslutar 
Sara och får medhåll av Lena och Monica; som sammanfattar;”…det måste bli 
en bra människa utav den här eleven som det ju är. Och så får man se vad behövs det 
för resurser? Klarar vi det inte på skolan så får jag tänka…är det soc eller är det poli-
sen eller…om inte föräldrarna klarar mer. För det är ju föräldrarna i första hand”.  



 93 

5.2 Socialsekreterarnas berättelse 
Denna berättelse är en sammanställning av intervjuer med Leif i Lillestad, 
Magnus i Mellanstad och Susanne i Storstad. 

5.2.1 Samarbetet med föräldrarna 
Socialsekreterarna är överens om att samarbete med föräldrar är ytterst väsent-
ligt när det gäller unga i problem. Detta gäller framförallt de yngre men i viss 
mån även de äldre ungdomarna. Susanne menar att många föräldrar är vilsna i 
sitt föräldraskap och att öppenvården för ungdomar och deras familjer därför 
blir mycket viktig. Vilka krav som kan ställas och vilka tider som ska gälla är 
frågor som inte alltid är så lätta att hantera för föräldrar. Man kan känna sig 
som en dålig förälder när det alltid blir bråk och konflikter hemma, säger Su-
sanne. Föräldrar kan konsultera och ansöka om hjälp hos socialtjänsten. En del 
familjer har mycket problem som de behöver hjälp att reda ut och flertalet har 
varit aktuella inom socialtjänsten i flera generationer. Detta är ytterligare ett 
skäl till att det är viktigt att arbeta med både ungdom och föräldrar. Ett sådant 
samarbete kan leda till att familjerna utvecklar verktyg att förändra sin situation 
i positiv riktning.  
 
Magnus instämmer i att samverkan med föräldrar och skolan är ytterst väsentlig 
för socialtjänsten. Han påtalar att sekretessen inte behöver betyda att detta 
samarbete skulle försvåras. Föräldrars samtycke till samarbete innebär att sekre-
tessen upphävs. Samverkan kring den unge innebär inledningsvis att den unge 
blir aktuell inom socialtjänsten. I en förhandsbedömning tar man så reda på om 
föräldrar eller andra referenter känner en oro för den unge. Om så är fallet öpp-
nas en utredning där man på olika sätt försöker utröna vilken hjälp som behövs 
för en gynnsam utveckling. Leif påtalar också det viktiga i att föräldrar får vet-
skap om vad deras barn gör. Det är alltid angeläget att ta reda på hur den unges 
familjenätverk ser ut och vilket stöd som finns hemifrån för att man från social-
tjänstens sida ska kunna hjälpa på ett konstruktivt sätt. Det händer att föräldrar 
ber om hjälp när de känner behov av stöd i fostransarbetet. Här kan socialtjäns-
ten gå in och stötta, det är inga problem, hävdar Leif, och slår fast att föräldrar 
är en viktig resurs i arbetet med de unga och det är betydelsefullt hur föräldrar 
ser på det som händer; ”Men samtidigt så måste man ju försöka engagera föräldrar 
och familjenätverk så att dom också stöttar upp här och ser till så att det…det inte 
händer saker…jag är rätt så övertygad att i dom, i dom allra flesta fall går det att 
göra nånting åt dom här ungdomarna. Och det handlar egentligen om att man ock-
så…alltså har med föräldrarna i det här förändringsarbetet och att dom också tar sitt 
ansvar alltså som, att man har ett samarbete med föräldrarna hela tiden när man 
jobbar med dom”. 
 
Magnus talar om att det väsentliga när det gäller arbete med unga i problem är 
att vuxna reagerar och på så sätt tydligt visar var gränserna går för den unges 
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handlande. Ett sådant förhållningssätt gör att ungdomar förstår när de 
överskridit en gräns för vad som är acceptabelt. Ungdomar som inte vet var 
gränserna går sätter gärna sina egna gränser. Det finns en risk att dessa succes-
sivt flyttas så att alltmer av normöverträdelser sker utan att den unge reflekterar 
över vad som händer. Detta kan naturligtvis leda till allvarliga konsekvenser. Då 
kan det vara för sent att fråga sig varför inget gjordes tidigare. Ungdomar prö-
var gränserna men det är viktigt att dessa då ”står kvar”, betonar Magnus; 
”…alltså så att ja, man förstår att det är en gräns man gått över”. 

5.2.2 Ansvar för utredning 
Socialsekreterarna resonerar om vems ansvaret är att utreda en händelse när den 
skett på skolan. Susanne betonar att skolan är en ytterst viktig arena. Det är 
inte givet att en händelse som utspelat sig i skolan ska polisanmälas då det inte 
är självklart vad som ska betraktas som ett brott. Avgörande är hur allvarlig 
händelsen är samt hur skolan har försökt att åtgärda det hela, säger Susanne; 
”…men det är också beroende på liksom på hur man har försökt att…att åtgärda det 
inom skolans ram innan man polisanmäler”. Magnus betonar att socialtjänstens 
uppdrag handlar om att skydda barn, ge dem stöd och hjälp att kunna leva ett 
bra liv. Därför är det inte heller något problem att skolan anmäler till polis och 
därmed till socialtjänst när det händer något, menar Magnus. Han fortsätter 
med att peka på att det ofta verkar vara ett stort steg att anmäla eller göra en 
aktualisering. Det är viktigt att skolan är medveten om att man alltid kan kon-
takta socialtjänsten och diskutera och rådgöra om en anmälan ska göras eller 
inte.  
 
Susanne håller med om att ett allvarligt brott måste polisanmälas, men ser en 
risk i att skolan intar ett förhållningssätt där i princip allting rutinmässigt polis-
anmäls; ”Men om man har …liksom…fått in en rutin på skolan att vi polisanmäler 
allting i princip och att då…vilka signaler är det då man ger ungdomarna och för-
äldrarna? Dom signalerna tycker jag är också att…nej, men vi klarar inte av det här 
inom skolan. Vi måste polisanmäla”. Man ger då signaler till ungdomarna att sko-
lan inte klarar av att arbeta vidare med det, säger Susanne med ett visst förbe-
håll vad gäller allvarligare ting såsom misshandel. En kraftig markering kan na-
turligtvis ibland behövas. Om skolan gör en anmälan till polisen eller till social-
tjänsten så är det ändå viktigt att skolan arbetar vidare med de involverade ung-
domarnas situation på skolan. Susanne påtalar att det har blivit färre polisan-
mälningar även om detta varierar från skola till skola. Enligt Leif kan skolan 
dock vara snabba med att polisanmäla. Det kan ibland vara en viktig markering 
men det är inte säkert att det hjälper den unge. Det kan också innebära att 
denne känner sig stämplad och att detta påverkar den unges förtroende för 
myndigheter, säger Leif.  
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Men att skolan gör en polisanmälan när det hänt något som behöver utredas är 
viktigt, menar Magnus. Skolan ska inte göra en egen utredning vilket tyvärr 
inte är ovanligt; ”…det är ju inte dom som ska göra utredningen. Det är ju polisen”. 
Med en polisanmälan påvisar man det allvarliga i det som hänt. Det innebär 
också att den unge blir aktuell hos socialtjänsten. Inledningsvis leder ett sådant 
förfarande till att det först blir ett samtal hos polisen och därefter ett samtal hos 
socialtjänsten. På så sätt får den unge berätta vad som hänt och parallellt blir 
det en samtalsprocess hemma då föräldrarna också blir involverade. Att börja 
samtala om händelser innebär att man börjar hantera dem. Därför är det viktigt 
att det som hänt kommer till socialtjänstens kännedom; ”…det blir ju ett allvar i 
det. Man har klivit över en gräns i samhället liksom och han får komma till polisen 
och berätta sin berättelse där och han förstår, och föräldrarna är inblandade, det blir 
en process vid frukostbordet hemma också. Man börjar prata och man börjar hantera 
det här på nåt vis och sen blir det ju aktuellt hos oss”. Skolan har ett stort ansvar 
och måste reagera när det händer något. Det är dock inte alltid skolan gör till-
räckligt när unga är i problem, säger Magnus. Det kan bero på att skolan är 
rädd för att det ska bli rubriker i tidningarna om skolan gör en polisanmälan. 
Skolan borde dock på ett tidigt stadium göra en anmälan till socialtjänsten. Att 
ta tag i saker och ting i tid gör att en utveckling mot ett asocialt beteende kan 
förhindras. Det är väsentligt att skolan tydligt informerar eleverna om vilka reg-
ler som gäller och vilka konsekvenserna blir om man överskrider gränserna. Det 
är viktigt att sådant som sker på skolan hanteras på samma sätt som det hante-
ras ute i samhället. Detta innebär att samhällets lagar ska gälla även innanför 
skolans väggar. Idag är det inte alltid så, hävdar Magnus; ”Och det borde ju vara 
samma lagar som gäller innanför och utanför skolan. Så om man gör nånting i sko-
lan, så får det inte hanteras på ett sätt och sen om man är ledig så hanteras det på ett 
annat sätt”.  

5.2.3 Skilda former av samverkan mellan myndigheter 
Hur samarbetet mellan myndigheter ser ut kan vara avgörande för om skolan 
gör en anmälan till en annan myndighet, säger Susanne. Hon berättar att skola 
och socialtjänst har mycket samarbete i den stadsdel hon arbetar och att skolan 
har efterfrågat mer av detta. Fördjupning av detta samarbete pågår för närva-
rande. Ett samarbete mellan skola och socialtjänst inleds efter att skolan har 
gjort en anmälan till socialtjänsten. Det börjar med ett möte på skolan tillsam-
mans med den unge, föräldrarna, berörd personal samt personal från social-
tjänsten. Vid detta möte får de som känner en oro kring den unge ge en be-
skrivning av vad det är som leder till denna oro. Därefter har socialtjänsten ett 
möte med föräldrar och ungdomen och efter detta görs en bedömning om ut-
redning ska inledas eller inte. Diskussioner förs kring vad som är viktigast att 
arbeta med. Det är inte alltid alla parter är överens. Exempelvis kan det hända 
att Susanne som socialsekreterare känner en oro på grund av att den unge an-
vänder droger medan föräldrarna kanske påtalar att det som oroar dem mest är 
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att skolan inte fungerar. Eftersom föräldrarnas oro fokuseras på detta så börjar 
man i detta fall förmodligen där. Detta kan utmynna i ett uppdrag för de in-
blandade parterna där målet exempelvis kan vara att skolan ska fungera och 
konflikterna där hemma ska bli färre. Ett samarbete kan se ut på olika sätt, sä-
ger Magnus. En elevvårdskonferens på skolan kan vara det första gemensamma 
mötet. Därefter kan exempelvis en familjepedagog från socialtjänsten vara med 
i skolan och handleda lärare och andra vuxna som finns runt omkring den unge. 
Familjepedagogen engagerar sig även i familjen hemma och på fritiden. Här 
kan finnas olika möjliga åtgärder såsom en kontaktperson som kan vara med 
ungdomen på olika aktiviteter. Magnus får mycket information från olika håll 
och där ser han om ett barn ständigt återkommer. Då kan vårdnadshavare och 
barnet kallas till socialkontoret. Ibland kan det finnas skäl som väger mycket 
tungt såsom missbruk i hemmet eller annan allvarlig problematik. 
 
Samarbetet mellan skola och socialtjänst kan också innebära att någon från so-
cialtjänsten följer en elev i skolan under några lektioner, påtalar Susanne. An-
ledningen kan vara att det framkommit att eleven omöjligt kan komma överens 
med en lärare. Socialsekreterarens närvaro vid lektionerna ger möjlighet till att 
efteråt ha en diskussion kring situationen. På så sätt kan den unge få hjälp att se 
det hela ur ett annat perspektiv. Det är också viktigt att skolan vet att det alltid 
går bra att vända sig till socialtjänsten för att konsultera och pröva sina tankar 
utan att namn behöver nämnas eller att något behöver skrivas, betonar Susanne. 
Magnus poängterar att ett bra samarbete mellan skola, polis och socialtjänst är 
viktigt. Det kan innebära att polisen kan komma till skolan och samtala med 
ungdomarna när det hänt något. Syftet är ju att ungdomarna ska förstå att de 
överskridit en gräns; ”Men ett bra samarbete med polisen, så att polisen kan komma 
upp och ta upp en anmälan och prata med grabbarna direkt…alltså så att ja man 
förstår att det är en gräns man gått över”.  Magnus har erfarenhet av att sådant 
samarbete kan upplevas som positivt, inte minst av föräldrar som kanske till en 
början varit tveksamma till att polisen varit med när skolan reder ut problem. 
Dock har uppfattningarna kommit att förändras eftersom man har sett att poli-
sens deltagande bidragit till en positiv förändring. 
 
Enligt Susanne har synsättet inom socialtjänsten numera förskjutits från att fo-
kus varit på bristerna till en strävan mot att försöka utveckla det som fungerar 
bra. Naturligtvis riktas insatser också mot det som inte fungerar. Men ett för-
ändrat synsätt på människan där det positiva kommer i förgrunden är förutsätt-
ningen för en positiv utveckling hos den unge, hävdar Susanne. 

5.2.4 Polisanmälan och andra alternativ  
Socialsekreterarna diskuterar om Jonny i vinjett 1 bör polisanmälas, efter hän-
delsen vid vattenfontänen, eller om det finns andra alternativ. Susanne menar 
att det inte är självklart att en anmälan ska göras när något inträffat i skolan 
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även om händelsen i vinjetten skulle kunna betraktas som så allvarlig att en po-
lisanmälan är på sin plats; ”Alltså när det handlar om dom här konflikterna som 
han blir inblandad i, i skolan, då tycker jag att då är det främst skolans sak att jobba 
vidare med det…”.   Magnus säger att Jonny bör polisanmälas då han förefaller 
vara inne i ett skede där man måste förhindra att allvarligare saker sker; ”Det 
där med polisanmälan, det tycker vi är bra, anmälan till polisen eller socialtjänsten, 
så kommer det igång, så han blir aktuell pojken, när han är i det här skedet”. Leif 
pekar på att det på ett sätt skulle kunna vara bra med den markering som en 
polisanmälan innebär. Jonny skulle då kunna bli medveten om att han gjort nå-
gon illa. Men det finns också en risk med att polisanmäla, säger Leif. Den ris-
ken innebär att Jonny blir stigmatiserad, speciellt om han är en person som sö-
ker en negativ identitet. I det fallet är en polisanmälan inte bra, säger Leif; ”Det 
kan funka bra att göra en polisanmälan. Det kan bli en markering. Det är klart att 
den enda risken som det skulle vara att…att polisanmäla honom…det är att 
man…att han liksom stigmatiseras”. 
 
Susanne pekar på att det i första hand bör vara skolans sak att arbeta vidare. 
Pojken behöver ha någon form av stöd och hjälp för att han inte ska fortsätta 
att vara den här bråkstaken. Ett alternativ är Aggression Replacement Training 
(ART), som innefattar färdighetsträning, kontroll och moralutveckling. Mag-
nus hävdar att det är viktigt att man genom en polisanmälan markerar och att 
det blir konsekvenser av pojkens handlande så att han förstår allvaret i det. Leif 
påtalar att det första han kom att tänka på när han läste denna händelse var att 
medling skulle kunna vara ett bra alternativ; ”Men det som jag kommer att tänka 
på att erbjuda de här gossarna, det är medling”.  Han talar om att man genom 
medling skulle kunna nå dessa pojkar och etablera en kontakt med Jonny och 
därefter se vilka insatser som skulle kunna vara relevanta; ”…kan man nå dom 
här killarna…nå Jonny på nåt sätt via den här medlingen så har man så att säga 
fått en liten kontakt med honom. Och man skulle kunna bygga vidare på den…”.  
Oftast har gärningsmannen mycket att vinna på en medling. Det kan bidra till 
att gärningsmannen känner sig lättad och stärkt. Genom att försöka få till stånd 
en medling så kan man även få möjlighet att träffa föräldrarna, säger Leif; 
”…då får man en möjlighet att träffa dom här föräldrarna också då till dom här poj-
karna. Och i det fall dom tycker att det här är en bra lösning eller en bra sak, det här 
med medling så…ja, kan man så att säga inleda nån slags kontakt här också med 
dom då som kanske är bra för en fortsättning”.  Susanne instämmer i att medling 
skulle vara ett bra alternativ eftersom de båda pojkarna kommer att fortsätta att 
gå på samma skola. Att reda ut händelsen tillsammans med någon som är ut-
bildad i medling kan bidra till att framtida konflikter undviks och att ett posi-
tivt klimat mellan pojkarna etableras.  
 
Magnus betonar dock att en polisanmälan är på sin plats. En polisanmälan in-
nebär att polisen öppnar en utredning. Syftet med denna är att se vilka insatser 
som kan vara relevanta. Ett bra samarbete med polisen innebär att de direkt 
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kan komma till skolan i syfte att samtala med pojkarna. Avsikten är ju att dessa 
pojkar ska förstå att de gjort fel. Man måste också från skolans sida samtala 
kring händelsen. Här kan det bli aktuellt att involvera fler elever. Att spotta på 
någon är en mycket grov kränkning. Detta accepterar man ju inte ute i samhäl-
let. Sedan bör man försöka att se över pojkarnas situation och varför Jonny rea-
gerar som han gör. Här bör en ordentlig utredning göras då det kan finnas 
mobbing i bakgrunden, vilket leder till att pojken använder sin fysiska styrka på 
ett otillbörligt sätt, avrundar Magnus. 
 
Susanne pekar på att en polisanmälan leder till att socialtjänsten blir inkopplad. 
Då blir pojken kallad till socialkontoret för ett samtal med en socialsekreterare. 
Vid ett sådant tillfälle görs en bedömning om utredning ska inledas eller inte. 
Det finns dock andra alternativ som skulle kunna vara användbara och som gör 
att det hela inledningsvis inte behöver bli ett ärende, säger Susanne. Hon pekar 
på alternativet att skolans kurator tar sig an pojken för att försöka utröna hur 
han har det. Han verkar må dåligt, eftersom han lätt hamnar i bråk och kon-
flikter; ”Jo, jag tänker ju att det är nånting som signalerar förstås, för Jonny signale-
rar ju nånting här när han agerar ut på det här sättet då han hamnar lätt i bråk, 
konflikter och så. Så det är ju ett tecken på nånting så…”.  Under ett samarbete 
mellan kurator och pojken skulle ytterligare behov av insatser kunna upptäckas.  
Då kan kuratorn bedöma om skolan bör gå vidare och göra en anmälan till so-
cialtjänsten, säger Susanne. Leif tillägger att det är ytterst viktigt att man från 
skolans sida har tagit kontakt med föräldrarna. Skolan är ofta alltför snara med 
att polisanmäla. Han poängterar att det är betydelsefullt att föräldrarna involve-
ras och att samarbetet med dem är ytterst väsentligt; ”Ja, oavsett hur det är med 
det så utgår jag ifrån att föräldrarna har blivit kontaktade här från skolans sida för 
dom måste ju vet om det här”. 
 
Magnus menar att när det gäller pojken i vinjett tre, som misstänks för att ha 
stulit nyckeln, så är det även här aktuellt med en polisanmälan, eftersom en ut-
redning bör göras. Victors attityd är bekymmersam och leder till en känsla av 
oro. Att inte reagera mer och verka helt oberörd och oskyldig gör att man kan 
misstänka att han har mer att dölja; ”Ja, att han inte reagerar, att han klarar att 
hålla det”.  Man kan fundera på vilken roll han har i gänget. Här finns en rad 
frågor som denna pojke måste konfronteras med. Det är polisfrågor och det är 
därför självklart med polisanmälan; ”…han är bara sexton år, det är bara att polis-
anmäla, så att man får en utredning…”.  Leif invänder och menar att han inte 
alls funderar på en polisanmälan i det här fallet, eftersom han inte tror att poli-
sen skulle komma så långt i en sådan utredning. Dessutom skulle det finnas risk 
att Victor känner sig stämplad om man tar honom till polisstationen och börjar 
förhöra. Han kan bli avigt inställd mot myndigheter och mot samhället. Leif 
tror att det är mycket svårt att komma någon vart med att göra en polisanmälan 
här; ”Det är klart…nej, alltså…jag tror för det första inte att det skulle vara speciellt 
fruktsamt alltså, jag tror inte polisen skulle komma så långt i en sån utredning. 
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Och…det är…jag tror att här skulle det säkert vara så att man riskerar att stämpla 
Victor här om man släpar honom till polisstationen och börjar förhöra. Alltså han kan 
bli avigt inställd mot myndigheter och mot samhälle och…och det är jättesvårt att 
komma nån vart med en sån här anmälan, tror jag”. Även om det är starka indici-
er på att han har tagit nyckeln så kan man ändå inte bevisa någonting. Magnus 
pekar på att här finns personal som har varit vittne till händelsen. Detta gör att 
man faktiskt vet att pojken är skyldig; ”Är det nån och dom har ju sett han på ex-
peditionen i lådan där och alltihopa, det finns ju vittnen och allting, det här 
är…frågar du en polis här, ja vaddå, det är ju bara att polisanmäla. Så det är ju 
bara att göra det. Varför inte?” Troligen kommer pojken inte att erkänna i polis-
förhöret. Det blir då åklagarens sak att bedöma vad som ska hända. Även om 
pojken erkänner för personalen så bör det som skett ändå polisanmälas, efter-
som det är polisen som ska utreda händelser av denna art. Leif hävdar dock att 
ett erkännande inte är det viktigast utan att det handlar om att Victor ska börja 
förändra sitt beteende. Det gäller till exempel att få honom att gå på lektioner 
och att undvika de kriminellt belastade äldre killarna; ”Nej, alltså jag undrar i det 
här fallet, så vet jag inte om det är det viktigaste, att få honom att erkänna utan det 
viktigaste är ju att få honom att gå på sina lektioner och undvika det här…undvika 
dom här kriminellt belastade killarna”. Dessutom är det viktigt att fundera på 
vem som har bäst möjligheter att nå Victor i det här fallet. Här är det viktigt att 
fundera på den viktiga roll föräldrarna har; ”Och där är det ju, alltså återigen dom 
här, dom här nycklarna är föräldrarna. Jag tror också att det …alltså när man väl 
har fått dom att inse att det är ett bekymmer att han skolkar och att han umgås med, 
med äldre kriminellt belastade killar”. 
 
Susanne funderar på om det ändå inte är viktigt att Victor får veta att man tror 
att han har tagit nyckeln men att han också har gjort något bra när han lämna-
de tillbaka den; ”…man måste prata med Victor om att, trots att han förnekat då att 
han har tagit den här nyckeln, så tror vi ändå att det var så och att det var jättebra 
att han lämnade tillbaka den i den här brevlådan då”.  Den här pojken verkar vara 
i riskzonen med tanke på vad man vet om honom. Därför kan han behöva rela-
tivt omfattande insatser. Man kan tänka sig att det behövs ett arbete tillsam-
mans med föräldrarna också. Någon form av mellanvård, som handlar om en 
behandlande insats, eller öppenvård skulle kunna vara tänkbart; ”Ja här, om man 
ska gå tillbaka till han Victor då…så kanske det då skulle luta mycket åt att man fö-
reslår nån form av mellanvård…öppenvård…”. Leif tycker att Victor verkar veta 
var gränserna går eftersom han lämnade tillbaka nyckeln. Dessutom verkar han 
ha potential och möjligheter att förändra sitt beteende. Även här påtalar Leif 
det viktiga i att föräldrarna kontaktas men att socialtjänsten bör få en anmälan. 
Med insiktsfulla föräldrars hjälp så är det nog relativt lätt att förändra den här 
killen, tror Leif. Magnus säger att som socialarbetare känner han att det vikti-
gaste är att den här pojken lär sig att man inte ska göra så här mer; ”Victor ska 
inte göra det här mer, det ska inte gå, det ska vara ett stopp i honom. Får han mycket 
konsekvenser på den här händelsen så blir det inte en bilstöld nästa gång. Man börjar 
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inte med att stjäla en bil, utan man börjar med att stjäla en tablettask och det gick 
bra och sen…”. Det handlar om att förhindra en negativ utveckling och därför är 
relevanta konsekvenser en mycket viktig åtgärd. Magnus har positiv erfarenhet 
av liknande händelser och de åtgärder man vidtagit. Han berättar om en sådan 
där skola, socialtjänst och polis lyckades få ungdomar att erkänna sitt tilltag och 
också ta konsekvenserna av sitt handlande.  

5.2.5 Den avgörande relationen 
När det gäller Andreas och Kevin så skulle Susanne ringa polisen och berätta 
att hon upptäckt några pojkar som klottrar. Det skulle kunna vara tänkbart att 
gå fram till pojkarna och säga till dem att sluta med klottrandet. Dock beror det 
på vilken relation hon har till pojkarna. Susanne menar att om hon känner poj-
karna eller har en privat relation till dem då är det möjligt att hon agerar så. Su-
sanne betonar här att hur man bemöter människor är oerhört betydelsefullt för 
att en god kontakt ska kunna komma till stånd. Men eftersom pojkarna verkar 
påverkade så kan det vara riskfyllt att gå fram. Man vet inte riktigt vilken reak-
tion det kan bli från pojkarnas sida. Därför tar man inte den risken; ”Sen skulle 
det ju naturligtvis vara beroende på vilken relation jag hade med dom här killarna 
då. Om det var en privat relation eller killar man känner liksom då…då skulle jag 
mer tänka att då skulle jag gå fram och prata med dom”. 
 
Leif håller med och betonar att hur relationen ser ut är avgörande för om man 
går fram till dem. Om man bara känner till dem är det djärvt att konfrontera 
dem i en sådan här situation; ”Alltså, om jag har nån som helst relation till dom här 
gossarna eller om jag bara känner till dom. För att är det så att jag bara känner till 
dom så kan det vara lite djärvt eller lite vågat om jag liksom konfronterar i en sån 
här situation”.  Det handlar om att pojkarna är påverkade och har varit med om 
en del. Förmodligen har man då ingen framgång i att konfrontera dem och det 
kan hända saker. Därför är en polisanmälan det som gynnar dessa pojkar bäst, 
säger Leif. Då får de stå för detta och eventuellt även för andra saker som de 
också gjort; ”Men jag tror ju ändå att det som skulle göra dom här gossarna bäst, det 
är om man gjorde en polisanmälan…och ja…att dom fick…stå för detta och eventu-
ellt stå för andra saker också som dom hade gjort här då”.  

 
Magnus däremot skulle konfrontera de båda klottrande pojkarna. Han säger att 
han skulle överraska dem med att gå fram och säga att ”det var synd att han hit-
tade dem där”; ”Synd att jag hittade er här grabbar…”. Sedan blir de konfronte-
rade med frågan om hur de ska ta bort klottret och om de har någon lösning på 
detta problem. Denna dialog leder till att man kommer fram till att föräldrarna 
får komma med högtryckstvätten och pojkarna får tvätta bort det som de målat. 
Magnus menar att det inte är nödvändigt med en polisanmälan då det inte är 
någon som misshandlas eller liknande. Här har pojkarna möjlighet att reda upp 
vad de ställt till med. De får två val. Det ena handlar om att tvätta bort klottret 
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och det andra handlar om att strunta i det. Men då måste Magnus göra en an-
mälan till polisen och det får pojkarna också veta. Huvudsaken är inte polisan-
mälan utan att ungdomarna tar konsekvenserna och reder upp vad de orsakat; 
”Nej, inte det här, det är ju inget…ingen som misshandlas eller nåt sånt”.  Man kan 
visserligen tänka sig en polisanmälan men på detta sätt ger man ungdomarna en 
chans och ett ansvar att ställa allt till rätta; ”Två val…det är ju, hur får vi dän 
detta…eller också får vi ju be dom ta dit…det är ju kommunen då…eller vi får väl 
ringa till polisen eller hur löser man…man får ju be dom lösa det. Vi hämtar föräld-
rarnas hög…ni får hämta föräldrarnas högtryckstvättar och tvätta det. Alltså dom 
kan inte säga, vi skiter i det och gå. För då sätter dom ju på nåt sätt, då sätter dom ju 
mig i knipa, då måste jag polisanmäla er…hur löser vi detta problemet…det är en-
kelt”.  Att råka göra fel kan vara tillåtet om man kan reda upp efter sig. Då kan 
man gå vidare; ”Ja, du vet att…att få rätta till efter sig, då är det ju inte gjort. Om 
man backar och tar tillbaks. Det tycker jag, för då kan ju inte polisen göra nåt heller”.  
Så här skulle Magnus reagera men betonar att det därmed inte betyder att alla 
socialarbetare skulle agera så här. En polisanmälan är också tänkbar och innebär 
att polisen kommer och hämtar ungdomarna och skjutsar dem hem till föräld-
rarna. I princip är detta samma sak då de i efterhand på något sätt kommer att 
få ta konsekvenserna av sitt handlande, hävdar Magnus. 

5.2.6 Åtgärder – konsekvensprogram eller familjehemsplacering 
Susanne menar att socialtjänsten i detta fall kommer att inleda en utredning för 
att se vilka behov av insatser som är relevanta. Så kommer förmodligen en be-
gäran från åklagaren om ett yttrande. En vårdplan kommer att föreslås och i 
detta fall är det troligt att det blir någon form av konsekvensprogram. Det blir 
således ett åtal och domstolen beslutar om vad som ska hända. Det vanligaste är 
konsekvensprogram i kombination med ungdomstjänst. Magnus pekar på att 
de här pojkarna har en del brott bakom sig och de är misstänkta för att ha at-
tackerat en äldre man. Därför kommer de att bli aktuella igen på socialtjänsten. 
En misstanke om droger är också en anledning till aktualisering och här är det 
viktigt att föräldrarna får vetskap. Leif instämmer i att det är viktigt att utröna 
vilket stöd dessa pojkar har hemifrån. Föräldrarna bör engageras så att de kan 
stötta upp och se till att det inte händer saker. Ett konsekvensprogram i grupp 
tror inte Leif på utan här måste det vara individuella åtgärder. Tänkbart är nå-
gon form av konsekvensprogram där samtal kring konsekvenser av brottet är 
något som ingår. I dessa samtal diskuteras vilka konsekvenser det blir för alla 
inblandade, inte bara för gärningsmannen, utan även för offer, familj, kamrater 
och skola; ”…det gör man i och för sig också individuellt utifrån ett behov då. Men 
det som generellt brukar ingå det är ju att man tar upp konsekvenser av det här brot-
tet. Och konsekvenser för alla inblandade, inte bara gärningsman och offer utan fa-
milj och skola och kompisar och…och då finns det ju också tillfälle för dom att liksom 
att tänka igenom vad var positivt med det här, vad var negativt? Alltså, varför 
gjorde jag det här från början, varför hände det som hände?” Avsikten är att den 
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unge ska börja fundera på varför han gjorde det och vad som var positivt re-
spektive negativt och vad som händer om man fortsätter att begå brott. I den 
sistnämnda frågan kan det vara viktigt att en polis leder samtalet.  
 
Magnus talar om att en utredning bör inledas där uppgifter samlas in kring hur 
det fungerar i skolan, på fritiden och i hemmet. Det kan bli tal om familje-
hemsplacering och eventuellt att någon av pojkarna måste omhändertas i syfte 
att ge ett skydd; ”Det kan också bli, ja, är dom helt…som Andreas eller Kevin där, 
nån av dom här killarna är…ja, oron är väldigt stor och man ser att man kan inte 
trygga dom, då kan man få omhänderta dom ett tag, alltså en av dom eller nån av 
dom”.  Susanne tycker dock inte att det finns tillräcklig grund för ett omhänder-
tagande eller en placering på institution. Susanne förstår att det är otroligt 
spänningsfyllt att hålla på med graffiti. Det kan vara både häftiga och vackra 
målningar; ”Jag tycker det kan vara vackra…det kan vara häftigt alltså…när det 
är…när det är ja, graffiti, när det inte är klotter och när det inte är…naturligtvis 
det som… det får vara tillåtet”.  Därför är det viktigt att pojkarna får vetskap om 
att det i Storstad finns ett ställe där man kan måla lagligt. Magnus hävdar att 
om man sysslar med graffiti på sena nätter så kan det vara ett tecken på att 
mönstren och systemet i familjen inte fungerar; ”Men det är ju ungdomar som 
inte har mönstren klara i systemet i familjen utan det är ju tider och ingen koll på 
dom alls, dom glider omkring på nätterna vet du, så”.  Leif säger att det borde vara 
intressant att ta reda på hur pojkarnas familjenätverk ser ut och vilket stöd och 
vilken kontroll de har på sig hemifrån; ”…att det är lite intressant att veta vilket 
familjenätverk dom har alltså, vilken…vilket stöd dom har hemifrån och vilken koll 
dom har på sig och så där”. Avslutningsvis betonar Susanne vikten av att skapa 
positiva möten, där målsättningen är att den unge med hjälp av individuella in-
satser ska kunna utvecklas på ett gynnsamt sätt, något som samtliga instämmer i. 

5.3 Polisernas berättelse 
Denna berättelse är en sammanställning av intervjuer med Lennart i Lillestad, 
Martin i Mellanstad och Siv i Storstad. 

5.3.1 Betydelsen av goda relationer, tidiga insatser och synliga kon-

sekvenser 
Poliserna är överens om att insatser måste sättas in i ett tidigt skede i den unges 
liv om man märker att det börjar gå snett. Skolan bör agera i första hand och 
därefter bör socialtjänst kopplas in, något som inte alltid verkar ske; ”Det är 
nästan så att man väntar in den här femtonårsåldern, för då vet man att vid fem-
ton, då kan man gå till polisen”, säger Lennart. Dock hävdar Lennart att det inte 
alls är säkert att en polisanmälan alltid hjälper. Siv instämmer medan Martin 
hävdar att man också kan se det som ”…ett sätt att hjälpa dom, det är ju att, det 
låter väl konstigt, men jag tror, kan man anmäla det dom gör, och visa att ditt hand-
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lande är fel, så kan det faktiskt vara en bra grej att göra”.  Martin betonar att det 
handlar om att visa att det blir konsekvenser av det man gör och därför kan en 
polisanmälan hjälpa en ung person. Siv och Lennart håller med om att konse-
kvenser är viktiga men att just en polisanmälan skulle kunna få motsatt effekt 
och Lennart pekar på att det viktiga är att den unge får möjlighet att skapa 
goda relationer. Det kan vara personer utanför myndighetssfären som i detta 
fall blir viktiga. Själv har han erfarenhet av hur polisarbetet förr kunde möjlig-
göra att goda relationer skapades med de misstänkta ungdomarna. Alla är över-
ens om att goda relationer är en viktig aspekt när det gäller unga i problem. 

5.3.2 Polisarbetets förändrade villkor 
Hur ser man då på polisyrkets villkor och sitt eget uppdrag? Antalet polisan-
mälningar har ökat och detta påverkar arbetet i hög grad. Lennart talar om att 
stressen har ökat påtagligt då arbetspassens innehåll präglas av det stora antalet 
polisanmälningar som måste utredas. Den stora mängden anmälningar innebär 
att tiden i stort sett räcker för att enbart skriva ner och redovisa varje fall. Kon-
sekvensen av detta är att det har blivit allt svårare att gå till botten med vissa 
fall, något som Lennart hävdar att man tidigare haft större möjligheter till. 
Detta är också en förutsättning för att den unge ska komma på rätt spår, menar 
Lennart. Siv talar också om det ökade antalet anmälningar och att det i hennes 
område görs allt fler anmälningar som gäller ungdomar under femton år. Detta 
innebär ett ökat antal LUL-utredningar (Lagen om unga lagöverträdare), efter-
som femtonårsgränsen är avgörande för hur polisen agerar. Området där Siv 
arbetar är mycket stort och polisen har alldeles för mycket ärenden i förhållande 
till resurser. Detta innebär exempelvis att ungdomsspanarna inte hinner vara 
ute i så stor utsträckning. Polisen hade verkligen haft en önskan om att kunna 
vara ute mer, dels för ungdomarnas skull, men också för de boende och för af-
färsidkare och även för fritidsgårdarna. Detta hinns inte med eftersom det är ett 
sådant inflöde på anmälningar så utredningar kring dessa måste prioriteras, på-
pekar Siv. Hon efterfrågar också en tydligare lagstiftning när det gäller femton-
årsgränsen, eftersom det ofta blir tolkningsproblem på grund av att det finns 
olika synsätt på åtgärder och insatser.  
 
Polisernas berättelse handlar också om de ökade riskerna som måste hanteras 
på något sätt. Som ensam polis ger man sig inte längre in i ett ungdomsgäng 
för att samtala med de unga. Ungdomarna kan vara påverkade och de kan vara 
våldsamma och bära vapen. Siv påtalar att det är en tuff miljö även för ungdo-
marna; ”Folk som är rädda, folk som hotar, det kommer folk från andra skolor…det 
är en tuff miljö i skolan”. 

5.3.3 Skillnad mellan brott och bråk 
Poliserna ger uttryck för olika synsätt när det gäller exempelvis vad som är att 
betrakta som ett brott. Vad gäller Jonny i vinjett 1 så finns en uppfattning där 
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företeelsen tveklöst ska föranleda polisanmälan, då det som händer är att be-
trakta som ett brott; ”…det är misshandel på allmän plats. Ja, och då är det ett all-
mänt åtalsbrott, alltså kommer det till polisens kännedom, anmäler dom till polisen, 
så är vi skyldiga att utreda det”,  säger Lennart i Lillestad medan Siv inte är så 
säker på att detta är ett brott utan det skulle kunna ses som ett vanligt bråk 
ungar emellan; ”Han får givetvis inte lov att göra så här, men förstår du…alltså 
ungar dom, dom bråkar med varandra, dom brottas, dom håller på, alltså var sätter 
man gränsen?” 
 
Siv i Storstad betonar här att skolan måste lära sig att skilja på om det är ett 
brott eller ett vanligt bråk. Som nämnts tidigare är området i Storstad överbe-
lastat med anmälningar. Siv betonar att polisens uppgift är att utreda brott och 
att det händer att skolan anmäler sådant som inte är att betrakta som ett brott 
och som således skolpersonalen själva hade kunnat utreda; ”Det vi försöker sär-
skilja på när vi får in från skolorna, det är att det är ett brott som är begånget. Så att 
det finns dom kriterierna för till exempel misshandel. Att det uppfylls. För bråka det 
gör man, har man gjort i alla år på skolorna. Och att man bråkar, det är inget skäl 
att polisanmäla”.  Siv ser dock problemet för skolorna då det inte alltid är så lätt 
att få tag på rätt person när man kontaktar polisen; ”Så att jag kan förstå proble-
matiken, det är inte det men det…vi har en lång bit att gå där egentligen. För nu är, 
det är mycket våldsammare i skolan, det är mycket mindre vuxna som är i skolorna, 
som är ute, som kan stävja som man gjorde förut. Det är inte nån lätt situation i sko-
lorna alltså”.  Skolpersonalen vill ju helst ha direktkontakt och det är inte ens 
säkert att man får tag i rätt person via växeln. Detta innebär att skolorna ofta 
gör en skriftlig anmälan som är mycket kortfattad och kan lyda ungefär ”A slog 
B”. Polisen har en skyldighet att utreda allt som kommer in som en anmälan 
och därför måste alltid kontakt tas med anmälaren för att få veta mer. Detta är 
tidsödande och resurskrävande och det är inte ovanligt att det egentligen hand-
lar om ett vanligt bråk mellan ungdomarna som skolan själva hade kunnat utre-
da. ”Skolan måste göra klart för sig var sätter vi gränsen, vara tydlig och klara i sin 
ledning så att säga, tycker jag, på skolan och där ledningen är tydlig och klar med 
dom grejerna där fungerar det mycket bättre på dom skolorna”, hävdar Siv. Siv talar 
också om att en del ärenden kan lämnas över till socialtjänsten eftersom man 
har ett visst samarbete; ”Vi har en socialsekreterare som jobbar hos oss för det vet vi 
ju att det fungerar väldigt bra genom henne. Och det är många gånger vi känner att 
det här, nej, det är ingen polisgrej, det tar hon hand om”. 

5.3.4 Medling mellan parterna 
Siv pekar på att medlingsverksamhet skulle kunna vara ett alternativ för pojkar-
na i vinjett 1, där de konfronterats vid vattenfontänen. Om polisen efter en 
anmälan gör en bedömning att det inte handlar om brott så kan medlingsverk-
samhet komma i fråga. Medlingsverksamhet innebär att professionella är med 
när gärningsman och offer möts och att dessa får hjälp att reda ut vad som hänt 
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dem emellan. Eftersom pojkarna kommer att mötas dagligen är det viktigt att 
de exempelvis genom medlingsverksamhet får hjälp att reda ut bråket, säger 
Siv; ”Det som är viktigt det är, den här pojken han…eller dom här två pojkarna, 
dom kommer att mötas dagligen i skolan och det här med som det står, rektorn tycker 
att man ska markera…och sträcka upp och sånt, alltså det är inget som polisen sysslar 
med, nån uppfostring eller nånting sånt utan då får det vara ett brott då”.  Visserli-
gen ska inte Jonny urskuldas för att han provoceras och det är ingen anledning 
till att ”klema med honom”, påtalar Siv. 

  
Detta håller Lennart med Siv om men pekar på att det är viktigt att här marke-
ra tydligt att Jonnys beteende är fel. Det handlar om att han har haft sina chan-
ser; ”Ja…jag tycker nog det, nu har han ju ett flertal gånger, alltså det här är ju en 
återupprepning, han har ju varit stökig länge och han har ju bråkat på fritidsgård 
och så här och det har varit mycket strul omkring honom va och det är klart att nån 
gång måste man ju markera”.   Ett flertal samtal på skolan har tidigare kommit 
till stånd, där personal och föräldrar deltagit tillsammans med Jonny. Detta har 
dock inte hjälpt. Att Jonny menar att det är andra som provocerar honom ser 
Lennart som en vanlig ursäkt i fall som detta. I det här fallet handlar det om 
misshandel på allmän plats, vilket är åtalbart, säger Lennart. Det är således att 
betrakta som ett brott. Skolan väljer om de vill polisanmäla alternativt anmäla 
till socialtjänsten. Men blir det en polisanmälan så utreder polisen. Rektorn har 
ju egentligen alla möjligheter att anmäla eller vidta andra åtgärder. Tidigare har 
det funnits en rädsla för omplaceringar av bråkiga elever, men nu för tiden har 
det lättat lite, vilket eventuellt skulle kunna vara en möjlighet, menar Lennart.  
 
Martin instämmer till viss del och pekar på att det är viktigt att det blir någon 
form av konsekvenser om regler bryts. Man är alltid ansvarig för sina handling-
ar och det är viktigt att den unge blir medveten om detta på ett tidigt stadium. 
En polisanmälan borde göras i enlighet med rektorns linje. Pojken har ju fått 
chansen genom ett flertal möten där man diskuterat och resonerat kring hans 
sätt att bete sig. Detta har dock inte hjälpt, varför Martin menar att det då är 
dags att ”sätta ner fötterna” och visa för den unge att det inte går att fortsätta på 
samma sätt. Även om pojken har blivit provocerad så är han ansvarig för sitt 
handlande. Om han känner sig orättvist behandlad kan han göra en motanmä-
lan gentemot den andre pojken. Eftersom båda pojkarna är inblandade är det 
viktigt att en polisanmälan görs eftersom polisen då kommer att sätta igång en 
utredning som får visa vad respektive har för del i det inträffade; ”Det jag skulle 
göra och det vi skulle göra och det som har gjorts, det är helt enkelt att det blev en po-
lisanmälan som gjorde att man fick utröna vem som hade gjort rätt och vem som hade 
gjort fel. Så det är ju egentligen inte…skolan som ska…göra det, utan man tycker 
ju…jag tycker ju det att det är ju polisen som ska utreda vem som har gjort rätt och 
vem som har gjort fel”.  Socialtjänsten blir dessutom inkopplad, vilket gör att 
denna kan arbeta mer gentemot Jonny, vilket Martin ser som viktigt. 
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5.3.5 Ansvarsfrågan för händelser på skolan 
Poliserna uttrycker sinsemellan olika uppfattningar om hur man ska se på att 
skolan allt oftare gör polisanmälningar när det inträffat något på skolan. Martin 
ser det som positivt att skolans polisanmälningar har ökat, eftersom han tidiga-
re upplevde att skolan genomförde sina egna utredningar. Exempelvis kunde 
detta ta sig uttryck i att ungdomar som blivit bestulna fick ersättning av skolan. 
Detta har förändrats och man vänder sig allt oftare till polisen och gör en an-
mälan, vilket ses som positivt eftersom det är polisens uppgift att genomföra ut-
redningar; ”…att det är skolan som ska försöka ställa saker och ting till rätta och när 
det är väldigt grova grejer ibland…utan att det anmäls, men faktiskt så har det bli-
vit bättre”, säger Martin. Lennart tycker däremot att det kan vara negativt att 
skolans polisanmälningar har ökat och pekar här på att skolan inte längre verkar 
kunna reda ut saker och ting utan måste vända sig till polisen; ”För ett antal år 
sen så var det ytterst sällan några anmälningar från skolan utan det tog rektor och 
skolpersonal tag i det hela och utredde det på skolan ihop med föräldrarna och det 
stannade inom dom väggarna. Men nu…det verkar ju…skolpersonalen verkar fru-
strerade och dom reder inte ut det helt enkelt, dom är så stökiga så dom klarar inte av, 
då ser dom som sin enda utväg att anmäla det till polisen”.  Siv å sin sida hävdar att 
anmälningar från skolan ibland enbart handlar om vanliga bråk som inte är att 
betrakta som brott. Detta borde skolpersonalen själva kunna reda ut. Det inne-
bär ett enormt merarbete för polisen och detta merarbete tar resurser i anspråk. 
Det är viktigt att hålla fast vid att polisens uppgift är att utreda brott, säger Siv.  

5.3.6 Motiv för att anmäla alternativt att avstå 
Man samtalar om olika förklaringar till varför skolan gör en anmälan eller var-
för skolan väljer att inte anmäla. Martin tror att anledningen till att skolan inte 
har velat göra polisanmälningar har handlat om att skolan inte vill komma i då-
lig dager. Det skulle kunna vara en anledning till att skolan själv försöker ställa 
saker och ting till rätta. Siv instämmer och menar att skolan har många intres-
senter och eftersom skolan erhåller skolpengar och därmed är deltagare i kon-
kurrensen om eleverna så kan det vara viktigt att det är fint på en skola och inga 
bråk. En sådan skola gör inte så gärna en polisanmälan. Å andra sidan finns det 
skolor där personalen känner att om en polisanmälan görs så har det gjorts som 
borde göras och ansvaret har lämnats över till polisen. Siv pekar här på att 
många skolor tror att de är tvungna att göra en polisanmälan, men så är inte 
fallet. Man är däremot skyldig att göra en anmälan till socialtjänsten om det 
finns en misstanke om att en ung människa far illa.  

5.3.7 Samhällets lagar och skolan 
Det måste vara samma lagar i skolan som i samhället och det blir det inte om 
skolan gör sina egna utredningar, säger Martin. Skolan ska spegla verkligheten 
och samma regler som finns ute i samhället måste finnas innanför skolans väg-
gar. Det måste bli samma konsekvenser oavsett var händelsen inträffar. Risken 
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är att saker och ting trappas upp om ingenting händer och inga exempel statue-
ras. Det ska naturligtvis inte ha någon betydelse om det händer på skolan eller 
ute i samhället eftersom skolan ska belysa samhället i övrigt. Därför kan det 
inte vara en regel på skolan och en annan utanför skolan utan det måste vara 
samma lagar såväl innanför som utanför skolans väggar. Siv instämmer och sä-
ger att skolan ofta verkar vara en värld utanför samhället. Det ska fungera som 
det gör i resten av samhället, påpekar Siv, men tycker att det verkar som om 
skolan ofta har svårt med gränssättning.   

5.3.8 Polisens befogenheter och möjligheter att ingripa 
Således kan polisen ingripa om och när skolan gör en polisanmälan. Det måste 
göras en bedömning huruvida det handlar om ett brott. Den bedömningen görs 
av polisen efter anmälan. Det kan dock vara svårt för polisen att agera om sko-
lan anmäler i ett sent läge. Detta kan händelsen i vinjett 3, där skolans nyckel 
blev stulen på rektorsexpeditionen, utgöra exempel på. En kroppsvisitation kan 
dock genomföras, något som enbart poliser har befogenhet att göra, menar 
Lennart; ”…men vi kan ju visitera av honom när vi kommer dit och titta igenom 
hans fickor och sånt så där inte, han har nånting på sig, med tanke på de här uppgif-
terna som lämnas till oss då”. Dock menar Martin att kroppsvisitation inte får ske 
utan tillåtelse från en förundersökningsledare; ”Men vi får ju inte göra nånting 
utan att vi har det så att säga bekräftat från högre ort utan vi…vi ringer till en för-
undersökningsledare och drar hela ärendet och får, antingen får du kroppsvisitera el-
ler också får man inte kroppsvisitera”. Martin betonar vidare att en kroppsvisita-
tion inte kommer att beslutas om det gått alltför lång tid efter händelsen.  

 
Därför bör polisen efter en polisanmälan inleda med ett informellt samtal med 
Victor, då man ändå inte har befogenheter att agera i efterhand, menar Martin. 
När det sedan gäller en eventuell utredning så kan det enbart handla om den 
försvunna nyckeln; ”Det är väl så att en utredning gäller bara det som har 
hänt…med nyckeln. Sen dom där andra misstankarna det är…ingenting som 
jag…så att säga finns på att det är han som har gjort det så utreder man ju 
inte…den biten utan det, det är just bara nyckeln som, som man utreder”.  
 
Lennart är av en annan uppfattning. Han instämmer i att det finns anledning 
att polisanmäla och att polisen ska förhöra Victor och dessutom försöka få till 
stånd en husrannsakan. Victors bakgrund är avgörande och enligt Lennart är 
det, med tanke på bakgrunden, inga som helst problem att få en åklagare att 
besluta om husrannsakan; ”Ja, då måste han göra en polisanmälan. Och gör dom 
det så tar vi honom till förhör och sen så gör vi en husrannsakan. Vi ber hos åklagaren 
att få göra en husrannsakan och det går en åklagare med på utan tvekan här. Med 
tanke på det umgänget han har haft. Och vi kanske har många andra brott som inte 
är lösta och där kan man, och vi kan…vi har anat att det är han själv den här killen 
och hans gäng som har gjort det här va och …då är vi ju tack…och då vill vi ju gär-
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na komma till skott här…och se om här finns nånting annat, det kan ju ligga annat  
stöldgods eller så”. En grundlig utredning bör enligt Lennart ske med tanke på 
den unges bakgrund.  
 
Siv menar dock att det inte går att ta för givet att Victor är skyldig bara för att 
han har en viss bakgrund. Siv säger att det är den försvunna nyckeln som enbart 
kommer i fråga när det gäller en eventuell utredning och att man måste börja 
med att förhöra vittnena grundligt och ta reda på om nyckeln verkligen låg där 
från början; ”Ja, och liksom verkligen hålla förhör med dom…och vet ni att nyckeln 
låg där? Är ni helt säkra på att nyckeln låg där innan han var där? Alltså det kan 
vara en sån grej också att den kanske inte låg där innan. Alltså, det är många grejer 
som måste, man måste täcka upp. Har man inte, nej jag har inte sett den, jag har 
inte sett den på ett par dagar den där nyckeln alltså då är det…då kan det hända att 
vi bryter det där innan vi kallar in honom. Det är inte säkert att vi kallar in honom 
om vi ser att det är dödfött ändå innan. Faktiskt är att det är…man får liksom vär-
dera lite grann där när man ska lägga ner ärendet när man ser att man inte har nån 
chans att få det”.    
 
Siv ser också problem vad gäller bevis och erkännande. Hon talar om att det 
inte går att driva något på indicier samt att enbart utredning av nyckelns för-
svinnande kan komma ifråga; ”…även om den här killen hade erkänt en grej i bör-
jan så är det…och det blir en rättegång på det, och vi inte har tagit det så här, varit 
lite slarv…ah, han erkänner, vi behöver inte höra vittnena, det får man backning 
på.” Siv fortsätter:  ”Ja, därför det är det muntliga i rättegången som gäller. Det hör 
du ju i dom här stora offentliga rättegångarna ibland där man ändrar…men du har 
ju sagt så här förut då, ja, jag ljög då. Och då är det det muntliga som gäller i rätten. 
…för i rättegången när han säger, nej, det…nej, jag ljög i polisförhöret, jag har ald-
rig…jag har inte gjort det. Då står man där också helt slätt”.   
 
Det är svårt att få ungdomar att erkänna, säger Siv. De är mycket medvetna om 
vad femtonårsgränsen innebär i sammanhanget. Det händer ofta att de som är 
under femton tar på sig det som har hänt. Men Siv påtalar att även om den 
unge erkänner så är det ändå det som sägs i rättegången som ska gälla. Därför 
kan man som polis få påbackning om man inte lyckats få fram bevis.  I detta 
fall tror Siv inte att Victor skulle erkänna och det är svårt att få fram bevis, vil-
ket innebär att åklagaren med all sannolikhet skulle lägga ner fallet; ”Han kom-
mer att förneka…om man nu säger hur det skulle kunna gå till då, det är om 
man…att vi kallar in han i alla fall, det är att han är misstänkt för stöld och han 
förnekar. Och vi har inget bevis, då kommer åklagaren att lägga ner det, så det blir 
ingenting av det. Dom driver aldrig något där när nån förnekar och man inte har 
några bevis så att säga”.  Siv fortsätter med att betona att beviskraven är höga i 
vårt land och att förekomsten av bevis är avgörande för om fallet ska kunna dri-
vas; ”Så att bevisningen, det är A och O för oss annars är det svårt att driva några 
ärenden. Och då hjälper det inte med lite indicier hit och dit och så”.  Siv påtalar här 
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att det är viktigt att Victor blir anmäld till socialtjänsten så att de kan ha en viss 
uppsikt över honom. Naturligtvis kan också polisen ha lite spaningsinsatser på 
den här killen. Även skolan kan bevaka honom lite mer och hålla koll på ho-
nom och därmed hjälpa och stötta honom; ”…då får man ju försöka agera utifrån 
det sättet var och en…vad var och en har för möjligheter. Skolan har ju vissa möjlig-
heter. Dom får väl uppmärksamma alla lärarna som har honom, är han på lektioner 
till exempel, man kan börja med skolket, avviker han, är det nån som kommer och be-
söker honom i skolan, alltså typ såna grejer”.   
 
Det är då lättare att ta ställning till vad som ska göras vad gäller de klottrande 
pojkarna, Andreas och Kevin. Här är det utan tvekan ett brott som begås; ”Ja, 
det här är helt klart ett brott. Dom står där och klottrar, dom är ju tagna med fing-
rarna i syltburken, så att säga, så det är ju inga tveksamheter på att dom ska anmä-
las”, säger Siv och får medhåll av både Lennart och Martin. Samtliga talar också 
om riskerna med att ensam gå fram till pojkarna. Det kan vara alltför riskfyllt 
då de verkar påverkade av någonting. Man är överens om att en god relation 
ändå skulle kunna betyda ett övervägande om att kanske gå fram och prata med 
pojkarna i tunneln. Det är självklart för samtliga poliser att här ska göras en po-
lisanmälan. 
 
Lennart menar att dessa pojkar har en del på sitt samvete och förordar därför 
en husrannsakan; ”…det är skadegörelse som är omfattande genom det här klottret 
och det, med tanke på att dom har så här brottslighet bakom sig innan med rån och 
stöld av plånbok, så finns det all anledning att göra husrannsakan här”.  Martin 
menar att killarna måste narkotikatestas och sedan skulle han skjutsa hem dem 
till föräldrarna eftersom det enligt lagstiftningen alltid är nödvändigt att se till 
att föräldrarna får vetskap, att de får information och möjlighet att delta när de-
ras barn ska förhöras. ”Och sedan skulle nog jag skjutsa hem dom till föräldrarna. 
Men sen då är frågan om det är misstankar om narkotikaanvändande. Då får man 
göra sig en, göra en bedömning av om dom är narkotikapåverkade eller inte. Och är 
dom narkotikapåverkade då får vi göra ett test på dom, för att se om dom har narko-
tika i sig”. Här kommer det med all säkerhet att bli åtal och pojkarna kommer 
att dömas för skadestånd och förmodligen för narkotikabrott. Den prognosen 
är samtliga poliser säkra på.  

 
Vad gäller insatser för pojkar som Andreas och Kevin så talar Lennart om att 
det egentligen bara är ”ett slag i luften” med skadestånd, då dessa killar inte har 
någon betalningsförmåga. Även om domen kommer att finnas kvar för dem 
länge så påtalar Lennart att det ändå i realiteten inte blir några riktiga konse-
kvenser i bemärkelsen straffande åtgärder.  Lennart använder uttryck som att 
”det sved i skinnet” och ungdomarna ”fick skämmas” när han talar om hur det var 
tidigare. Förr fanns det en möjlighet att hålla ungdomarna häktade i fem dagar, 
att ta med dem till platsen för brottet och att så småningom få dem att erkänna. 
På så sätt kom man till slut till botten med brotten, och detta menar Lennart 
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var en förutsättning för att den unge skulle kunna gå vidare i livet och komma 
på rätt spår. Vad som händer efteråt med Andreas och Kevin hänger på vilken 
relation polisen har kunnat bygga upp med dem och om det finns en möjlighet 
att de känner att de är bevakade; ”…det är bara att hoppas att polisen, dom som 
har haft med dom att göra har byggt upp en sån relation så att det…det får dom här 
killarna att sluta…att dom känner sig iakttagna och när dom möter dom här ute på 
stan och man kan prata med dom lite och så här va, att det liksom dom känner det att 
dom är kontrollerade”. 
 
Martin pekar på att motiverande insatser skulle kunna vara en tänkbar väg då 
man måste ta tillvara på vad som finns inombords; ”…dom visar att dom har nå-
got inombords, så varför inte ta tillvara på det goda mitt i allt ont egentligen”.  
Martin hävdar att om en förändring av en ung människas beteende ska kunna 
ske, så krävs det att den unge är motiverad och har en vilja att förändras. Det är 
viktigt att motiverande insatser sätts in. Ofta är ungdomar som håller på med 
klotter både intresserade och duktiga på denna sortens verksamhet. Därför bor-
de man på något sätt ta till vara den kreativa ådra som de uppenbarligen har. 
Det är viktigt att de får utlopp för det som finns inombords, betonar Martin. 
Någon form av anpassad skolgång skulle kunna vara tänkbar för dessa pojkar. 
Skolgången skulle kunna utformas så att de går i skolan ett par dagar och att de 
sedan sysslar med att måla de andra dagarna. På så vis får de något att göra som 
också intresserar dem, vilket kan leda till att de lär sig att det är bättre att göra 
saker och ting på legal väg. Att arbeta mot ett mål innebär en möjlighet att 
fånga upp dessa ungdomar och Martin påpekar att detta kan leda till mycket 
positivt; ”…har man nåt vettigt att göra så tror jag att man lär sig att det kanske är 
bättre att göra…vad ska man säga…saker och ting på legal väg istället för att göra 
på det, hålla på så att man gör nånting brottsligt. För just det här med brottsligheter, 
det är ju inte bara för stunden som det blir problem utan det blir även när du ska 
söka jobb och så. Så att kan man fånga upp dom och dom ser att nu om dom målar och 
att…man vet aldrig…i slutändan kanske dom blir…får göra både utställningar och 
annat smått och gott, så att det finns nåt mål långt där framme nånstans”.  
 
Siv talar om att insatser och åtgärder får prövas individuellt. ”Nej, jag kan bara 
säga det att det finns aldrig nåt svart eller vitt i några lösningar på…man kan inte 
bara säga…jo, vi har ett snatteri, man tas för det och så punkt…då är det väl kanske 
helt lätt. Men väldigt många av dom utredningar av dom fallen vi har…det är en 
avvägning alltså hela tiden”. 

5.3.9 Skilda synsätt på ungdomar i problem och deras handlingar 
Det finns skilda synsätt på hur den unge och det han gör kan betraktas. När det 
gäller exempelvis Victor finns det olika idéer om varför han beter sig som han 
gör; ”Det kan vara ett rop på hjälp, man kan vilja bli upptäckt, alltså det finns hur 
många grejer som helst…det kan vara en förhärdad som absolut inte säger ett skit”, 
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säger Siv. Det sistnämnda skulle kunna vara utgångspunkten för Lennart när 
han talar om Victor; ”Ja, jag tror att det…jag tror att han har ju varit hos polisen 
innan den här va, vad jag kan förstå, efter det här så att han är nog rätt så okänslig 
för det, för poliser och så vidare, det reagerar han nog inte så mycket på”. Martin å 
sin sida påtalar motivationens betydelse för hur de unga är och skulle kunna 
vara. ”Det är ju frågan om hur mycket han vill själv. Egentligen. Hur…tillbaka till 
det där jag pratade om motivation. Hur motiverad är jag själv och hur vill jag för-
ändras, förändra sitt liv. Och vill han inte själv så vet i katten om det är så lätt att 
göra nånting åt det hela”. 

5.3.10 Möjligheter till samverkan med andra myndigheter 
Poliserna menar att samarbete med andra myndigheter är väsentligt. Martin ut-
trycker det så här: ”…om det är någon som är på väg utför så är det egentligen inte 
en myndighets sak att se till att han kommer rätt utan det, jag tror att man måste 
samarbeta väldigt mycket över gränserna för att hjälpa nån. Och kan man hjälpa en 
så är det väldigt mycket gjort”. Detta är alla överens om. Poliserna menar att man 
har i olika grad någon form av samarbete, men hur detta ser ut är inte så tyd-
ligt: ”Alltså, det är ju så här att alla som är under arton år skickar vi alltid till social-
tjänsten. Dom underrättas…med en gång vid anmälan och då kallar vi dom, dom 
får en kallelse till förhöret och där har vi ett samarbete hela tiden, den vägen. Det 
måste vi ha”, säger Siv och de andra instämmer. Här talas om samarbete, men 
samtidigt uttrycker poliserna att det handlar om att var och en arbetar med sin 
del och sitt uppdrag. Lennart säger: ”Sen följs det inte upp ytterligare från polisen 
utan det blir ju socialens ansvar då när dom är så här unga”. Avslutningsvis disku-
teras vad som är målet med insatser som görs för ungdomarna och Siv sam-
manfattar det så här: ”Vårt mål allihopa, det är ju att få ungdomarna på rätt bana, 
det är ju inte att sätta dit dom, utan det är ju att få dom på rätt väg!” 

5.4 Ungdomarnas berättelse – fyra bilder 
I denna berättelse möter vi sju ungdomar. Det är Bobby, Cai, Kim, Love, Nick, 
Robin och Ulle. Dessa ungdomar har alla ett förflutet med kriminalitet och 
missbruk och således egen erfarenhet från problemområdet. Avsnittet är upp-
lagt efter de teman som vuxit fram med utgångspunkt från avhandlingens frå-
geställningar. 

5.4.1 Om att vara livsstilsberoende 
Ungdomarnas berättelse tyder på att de successivt utvecklat en livsstil som på 
många sätt skulle kunna betecknas som ett slags beroende. Det handlar om att 
de i unga år, genom olika livsavgörande val, successivt började utveckla ett sätt 
att leva, som sedan blivit allt svårare att bryta. Kamraternas och gängets bety-
delse har varit stor. När man är ung är det viktigt att få vara någon och att bli 
sedd, säger Bobby. Det är en viktig orsak till att en ung människa söker sig till 
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ett gäng och införlivar alla dess regler, krav och förväntningar på hur livet ska 
levas och vad man förväntas ställa upp på. Ulle använder begreppet livsstilsbe-
roende för att tydliggöra vad det handlar om. Det livsstilsberoende som ung-
domarna i denna studie talar om har på sikt skapat en rad negativa konsekven-
ser.  Kim påpekar att det inte går att leva på något annat sätt än det man har 
lärt sig. Det handlar om att ha använt knark i hela sitt liv och att det på olika 
sätt har präglat tillvaron. Nick berättar att det i tonåren var lätt att komma in i 
ett sätt att vara som på sikt inte gagnade varken en själv eller omgivningen. En 
önskan om att vilja vara tuff ledde till mycket bråk och ovänskap med omgiv-
ningen. Sedan blev det en ond cirkel. Nick upplevde det som någon slags tvång 
att fortsätta vara på det sättet. Ungdomarna poängterar att det är mycket svårt 
att bryta ett livsstilsberoende:  
 

…man hamnar i nåt sektliknande förhållande, så man bör avprogramme-
ras. Alltså, det är Gänget, Gud och sen Jag själv, i den ordningen som är 
det viktiga. Det är klart går man in som en väldigt ung människa i allt 
detta så blir man påverkad. Man blir påverkad på ett sätt så det kräver 
lite mer långsiktiga lösningar än just det här. (Ulle) 

Robin talar om att det handlar om ett beroende som är förknippat med hela 
sättet att leva. Successivt förändras hela ens identitet och det blir allt svårare att 
bryta med allt som har med livsstilen att göra. Även om det någonstans finns 
en vilja att förändra sitt liv är det inte så lätt att göra detta ensam:                  

 
Ska jag hålla mig drogfri, helt ensam, och har man nu begått brott och 
missbrukat i några år då har man skapat sig en identitet som kriminell 
missbrukare. Då har man nästan bara kriminella missbrukarkompisar 
kvar. Det är väldigt svårt att hålla sig drogfri ensam. Alltså, oavsett om 
man inte har några andra att umgås med, då söker man ju sig tillbaka till 
dom som alltid välkomnar en, till dom som alltid finns kvar, det är ju de 
kriminella. (Robin)        

Kompisar har stor betydelse för att man fortsätter att leva det liv man gör. Det 
är svårt att komma ut från ett fängelsestraff och att inte börja missbruka igen. 
Nick säger att det inte tog mer än en timme i frihet förrän det var dags för dro-
gerna. Att leva i den kriminella världen innebär att ständigt utsätta sig själv och 
andra för en rad risker. Kriminalitet i dagens samhälle ser inte likadan ut som 
den gjorde för några år sedan, menar Ulle. Dagens kriminalitet är mera regel-
styrd och mera sektliknande. Den är på många sätt mycket mer brutal och man 
måste vara villig att ”dö för sin sak”, säger Ulle.  Nick berättar på vilket sätt miss-
bruket leder till att man utsätter sig själv för risker:  

 
Man utsätter sig själv för onödiga saker hela tiden. Och sen är det när det 
gäller droger och sånt så är det ju mycket kriminalitet. Det är det ju, 
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mycket grova brott och mycket våld, det är det…Som nu bär jag aldrig 
vapen på mig, men går jag in i missbruket då hade jag…När jag åker 
runt i olika kvartar eller så…det är mycket indrivning av pengar och 
sånt, mycket småskulder som kan leda…det kan vara upp till några hund-
ralappar som leder till att nån blir slagen. (Nick)      

Ulle beskriver hur en ung människa successivt utvecklar en kriminell identitet. 
Denna startar ofta i någon form av utanförskap. Det handlar om få att bli sedd 
och att vara någon i ett gäng. Det är viktigt att få bekräftelse. 

 
…det är början på något slags utanförskap, kriminalitet. Belöningen är ju 
inte pengar här utan det är ju vad dom andra tycker och det är statusen, 
det är bekräftelsen man får där. (Ulle) 

Ungdomarna betonar att det är viktigt att komma ifrån det gamla gänget och 
de kriminella kompisarna om det ska finnas en chans att förändra sin livsstil 
och bryta ett beroende. Nick säger, att det möjligtvis kan gå att klara att vara 
drogfri en vecka tillsammans med de gamla kompisarna. Sen går det inte läng-
re. Love har tagit ett stort steg i försöket att bryta med det gamla livet. Detta 
steg har inneburit en flytt till en helt ny stad. Med hjälp av anhöriga har både 
lägenhet och praktikplats för Love kunnat ordnas. Love har kommit till insikt 
om att enda sättet att komma ifrån missbruk och kriminalitet är att bryta med 
de gamla kamraterna. Ulle poängterar att det är viktigt att ungdomarna får rätt 
sorts hjälp att komma ifrån detta livsstilsberoende, ett beroende som handlar 
om en kombination av knark, kompisar och kriminalitet. Eftersom de ungas liv 
successivt, och under lång tid, har utvecklats mot denna form av beroende, är 
det inte heller så lätt att bryta mönstret. Genom en rad val har man utvecklat en 
livsstil och de val man har gjort har inte alltid varit så väl övervägda. Man har 
sällan kalkylerat några risker för eller förstått konsekvenserna av sina handling-
ar. Att bryta med livsstilsberoendet och förändra sitt sätt att leva är därför ett 
arbete som måste ses på lång sikt. Möten med människor som förstår och visar 
respekt för en som människa kan leda till en förändring: 
 

Ja, en väldigt ödmjuk kvinna var det också. En liten…så. Så första gång-
en jag såg henne så tänkte jag…herregud. Henne käkar jag upp till fru-
kost. Hon var så snäll och liten och tillbakadragen, ja du vet, det var inte 
det där, nu ska vi ta i med hårdhandskarna, nu blir det behandling, ja du 
vet. Men det blev jättebra. (Kim) 

Samhället och dess insatser kan fungera som en god motkraft.  Men det hand-
lar om att förstå och kunna sätta sig in i de ungas situation:  
 

För att kunna veta att möta och bemöta människor, vissa människor som 
lever i en kriminalitet, man behöver nästan förstå hur den här killen tän-
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ker och vad som driver honom. Hur han har hamnat i det. Vad det är för 
sammanhang han är med i… (Ulle) 

5.4.2 Samhällets bild av ungdomarna – så som ungdomarna upp-

fattar den 
Ungdomarna menar att den egna viljan att förändra sitt liv trots allt är avgöran-
de för om det ska bli en förändring. Den identitet och det livsstilsberoende som 
utvecklats är dock svårt att förändra helt själv. Att bli sedd är väsentligt för alla 
människor och ungdomarna i denna studie ger uttryck för att samhällets sätt att 
se på dem och deras möjligheter har betydelse.  

 
Att man har sett en som människa och inte bara som den där knarkarn. 
För att man kommer ju in utan…du har ingenting liksom. Om du talar 
sanning eller om du ljuger som en häst liksom, det har ingen betydelse alls, 
för dom har ju ändå en syn att man är skyldig…Du är ju dömd, du blir 
sedd som en viss person utan att bli tagen på allvar.  (Kim)  

Det är lätt att känna sig dömd på förhand och att uppleva att ingen lyssnar eller 
tar en på allvar. Detta leder till att väldigt mycket energi går åt till att bevisa att  
”…man  inte alls är den där knarkarn”, säger Kim.  

 
Samhällets bild av ungdomarna, så som ungdomarna uppfattar den, handlar 
bland annat om att samhällets representanter inte tror att de är motiverade att 
förändra sin livsstil. Det finns en motivation hos ungdomarna, menar Ulle, men 
de unga vet ofta inte själva hur de ska göra för att ta sig ur livsstilsberoendet. 
Att inte tro att ungdomarna har motivation eller kan motiveras kan få förödan-
de konsekvenser: 
 

Men dom är inte motiverade, det är ju skitsnack. Alltså, jag har sett så 
många falla där emellan, jag blir ju berörd här. Jag blir berörd för att jag 
har sett så många trilla igenom.  (Ulle) 

Ungdomarna ger uttryck för att de från samhällets sida är betraktade med miss-
tänksamhet och misstro. Deras bakgrund innebär att hänsyn inte behöver tas 
till hur de uppfattar det som sägs, skrivs och beslutas om dem. Det kan upple-
vas frustrerande, berättar ungdomarna. Love ger ett exempel som handlar om 
hur socialtjänsten genomförde en utredning och kontaktade skolan för att där-
igenom få uppgifter. När Love sedan fick utredningen i sin hand, så var det 
mycket personlig information som inte stämde. Love ifrågasatte vad som sagts 
och skrivits i utredningen. Det var svårt att förstå den egna rollen i relation till 
den skola och socialtjänst som skulle samverka. I utredningen fanns formule-
ringar som Love upplevde som kränkande och oförenliga med sanningen. Det 
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verkade inte finnas någon möjlighet att invända mot något i efterhand utan det 
som stod i utredningen var det som skulle gälla. Bobby har upplevt något lik-
nande även om kontakterna mestadels varit goda.   

 
Jag har haft väldigt mycket bra kontakt. Det enda negativa jag har haft 
det var när dom kontaktade soc när jag gick i gymnasiet. Dom kontaktade 
dom först och så kom dom bara och hämtade mig och du ska lämna prov. 
Jag sa prov vaddå? Du ska lämna prov, test för…då ville dom ha…inte 
bara kissprov, utan dom ville ha blodprov också…Och just det här med 
att, skulle du kunna tänka dig att ha ett möte med oss. Nej, utan DU 
SKA! SKA? Vaddå ska? Har du frågat mig om det passar mig den tiden, 
om jag överhuvudtaget vill vara en del utav det där? (Bobby) 

Ungdomarna upplever att de blir sedda i första hand som missbrukare och inte 
som de människor de innerst inne är. Att bli betraktad som någon som borde 
kunna ta sig i kragen är inte ovanligt, berättar Ulle, och påpekar att det inte var 
så lätt; ”fan, jag hade ingen krage.” De unga upplever inte alltid att de har rätt att 
få hjälp att komma ur sitt livsstilsberoende. När Robin efter många års miss-
bruk ville ha hjälp verkade det i stort sett inte vara någon idé att ens försöka.  

 
…och så sa min handläggare på socialtjänsten att eftersom du bara är tju-
go år gammal så har du nog inte knarkat färdigt än, så det behövs nog 
några år till innan vi kan satsa några pengar på dig. Hade jag överklagat 
så hade jag ju fått rätt. Om jag hade överklagat till länsrätten, men det 
orkar man väl inte när man är uppe i ett aktivt missbruk…att få ett sånt 
jävla svar. (Robin) 

Det finns olika upplevelser av hur ungdomarna upplever att de har blivit sedda 
och vilka förväntningar de mött. Robin, Kim och Bobby berättar om sina erfa-
renheter av skolan. Det gäller vilka insatser som skolan har valt för att stödja 
ens utveckling, alternativt inte har valt. Robin berättar att skolan har arbetat för 
att ta tillvara hans förutsättningar. I det här fallet har det bland annat handlat 
om att få en möjlighet att gå i en mindre grupp, något som upplevts som posi-
tivt: 

 
…jag har alltid haft lätt för mig i skolan. Jag har alltid haft bra betyg i 
dom ämnena som jag var intresserad av. Och dom jag inte var intresserad 
av så gick jag antingen inte dit överhuvudtaget eller så använde jag min 
tid på lektionerna till att störa alla klasskamraterna istället. Så då var det 
ganska bra att bli placerad i en grupp med bara fem, sex personer som gick 
då, för det var ju lättare för mig att koncentrera mig och försöka hitta fo-
kus. (Robin) 
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Kim har däremot inte upplevt att skolan har haft någon förhoppning om att 
elever som Kim ska kunna tillgodogöra sig undervisningen. Skolan valde att 
inte ställa några krav eller ha några förväntningar eftersom Kims bakgrund an-
sågs så problematisk. Skolans förhållningssätt gentemot Kim innebar en brist 
på förväntningar och förhoppningar om resultat:   

 
Ja, det var väldigt känt att jag hade det trassligt hemma. Så det var lik-
som…på nåt sätt så lät dom mig hållas. Dom såg mellan fingrarna…Det 
var inte bra. Alltså, jag drev ju det till sin yttersta spets och kollade liksom 
hur långt kan jag gå egentligen utan att dom ens bryr sig. När mina 
klasskompisar gjorde nåt så blev det alltså…konsekvenser då. Och det 
var…rätt ledsamt faktiskt. På nåt sätt var det okey. Ge [Kim] lite space, 
det är lite stökigt hemma. Men jag stod ju där sen också när jag gick ut 
nian utan betyg. Ingenting att hänga i granen. (Kim) 

Bobby berättar om hur viktigt det är att ha en god relation till en lärare och att 
det kan få betydelse för skolarbetet: 

 
Och jag hade antagligen en ängel till lärare, alltså, som ramlade ner från 
himlen. Jag kommer aldrig att glömma henne. Hon var den mest godhjär-
tade människan som jag nånsin har träffat tror jag. Helt underbar. Jag 
har aldrig haft några problem i skolan alltså. Jag har aldrig haft några 
problem med mina studier. (Bobby) 

5.4.3 Ungdomarnas bild av samhället 
De unga har genom sina erfarenheter och upplevelser av mötet med samhällets 
myndigheter gjort sig en bild av hur samhället fungerar där några aspekter blir 
särskilt framträdande enligt följande. 

Kunskapsbrist kring relevanta insatser 
Det finns en kunskapsbrist hos samhällets myndigheter om vad ett livsstilsbe-
roende är, enligt de unga. Samhällets representanter har inte alltid kunskapen 
om vad som skulle kunna vara relevanta insatser. Det är viktigt att man kartläg-
ger orsakerna till problemen för att de rätta insatserna ska kunna sättas in, säger 
Ulle. Det finns en påtaglig risk att kunskapsbristen hos myndigheterna leder till 
fel diagnoser och irrelevanta insatser, som inte kommer att göra någon nytta. 
Konsekvensen blir lätt att den unge då uppfattas som omotiverad att förändra 
sitt beteende. 

 
Drogmissbruket är något som har präglat de ungas liv i hög utsträckning. Ulle 
påpekar att socialtjänsten underskattar drogmissbruket och vad det gör med en 
människa och den människans möjligheter till ett värdigt liv. Missbruk och 
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kriminalitet hör ihop, men det är inte alltid man ser detta samband. Det talas i 
termer av lätt och tungt missbruk och det verkar finnas en tro på magiska lös-
ningar. Ett sådant synsätt vittnar om okunnighet om vad ett fysiskt och psy-
kiskt beroende innebär för människan, menar Ulle. Ofta fokuseras något annat 
än drogmissbruket, till exempel att den unge ska få ett arbete eller en lägenhet. 
Detta är också viktigt, men att sluta använda droger är det primära trots allt.  

 
Det är inte alltid samhället bemödar sig om att egentligen försöka förstå vad 
det är som driver den unge att leva det liv han gör eller att ta reda på om han är 
motiverad att förändra det. Ungdomarna ger en bild av att samhällets represen-
tanter inte alltid verkar lyssna på dem. Visserligen har de en viss förståelse för 
det. Ungdomarna är medvetna om att de i tonåren verkade ha svårt att lyssna 
på de vuxna och att de därmed framstod som extra besvärliga. Nick säger att 
det av någon anledning blev att man bara skrattade när de vuxna försökte dis-
kutera och föra ett samtal med en. Robin minns för egen del inte heller att det 
fanns en önskan om att förändra sitt liv. Det gjorde att det var svårt att lyssna 
på de vuxna. Kim påpekar att myndigheterna nog inte hade kunnat göra mer 
eftersom man under tonårstiden inte är mottaglig för att diskutera en föränd-
ring. ”…när man är så pass ung och är inne i ett missbruk och kriminalitet så är man 
inte mottaglig för hjälp”,  säger Kim. Robin berättar, att det var lätt att känna sig 
åsidosatt och att besluten enbart togs av de vuxna. Även om man samtalade 
kring problemet så kände inte Robin någon delaktighet i vad som bestämdes. 
Robins åsikt räknades inte i sammanhanget utan diskussionen handlade mest 
om vad som hänt och hur det hela skulle stoppas:  
 

Dom går förbi en som om man inte sitter i rummet ens en gång och pratar 
och det slutade ju bara med att jag blev förbannad, för då känns det som 
att…här sitter dom och ska besluta hur mitt liv ska se ut och jag har ing-
enting att säga till om. (Robin)  

Att vara i underläge   
Ungdomarna berättar om händelser när de känt att de varit i underläge och inte 
kunnat göra sin stämma hörd. Love berättar till exempel om en lördagskväll när 
de blev häktade av poliser för misstanke om att ha målat i en gångtunnel. Love 
tycker egentligen att det är märkligt att det finns tid för en sådan sak. Eftersom 
det ofta är bråk nere i centrum på helgerna borde poliserna vara där istället, sä-
ger Love. Väl inne på polisstationen lägger Love sig ner på en soffa och får då 
en stövelklädd fot i huvudet med uppmaningen att resa sig upp. Detta tycker 
Love var onödigt och menar att en tillsägelse hade varit på sin plats före man 
tar till handgripligheter. Love säger dock att sådana handlingar inte är ovanliga 
från polisens sida, men betonar att det mestadels är de unga poliserna som gör 
sig skyldiga till sådant bemötande. Även Cai kan berätta om hur det är att vara 
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i underläge. Efter många års drogmissbruk och kriminalitet lyckades Cai för-
ändra sin tillvaro och framtiden såg ljus ut. Lämplighetsintyg och lägenhet in-
nebar en möjlighet till en framtid och detta var ordnat. Vid ett tillfälle får dock 
poliser syn på Cai promenerande på en gata i staden. De stannar och Cai blir 
häktad men vet inte varför eller vad misstanken gäller. Polisen gör husrannsa-
kan i lägenheten utifrån misstanke om pågående brottsverksamhet. Ingenting 
kan dock bevisas utan utredningen läggs ner. Trots att Cai inte blir dömd för 
något beslagtas både lägenhet och lämplighetsintyg, och dessa får sökas på nytt.  
Cai hävdar att det är uppenbart att rättsväsendet kan ta sig vilka friheter som 
helst gentemot en person som tidigare varit straffad. Ungdomarna ger uttryck 
för att om man en gång har hamnat i brottsregistret så är man dömd för alltid. 
Det räcker med att vara misstänkt för något och bli häktad:                        
 

Dom dömer dig innan du har haft en rättegång liksom…Du är ju dömd 
på förhand liksom på grund av den du är, på personen, ditt namn, ditt 
personnummer och hur många gånger det kommer upp…Eller beroende på 
hur du ser ut. Vilken hårfärg du har. Jaha, den där punkarn okey, då är 
det kört…Jag vet att många kommer att säga att…ja, det är bara en ur-
säkt va…men om man har gjort bort sig inför lagen och blir kriminell. Då 
är du dömd på förhand och det är bevisat alltså om man kollar på statistik, 
i alla fall här i Storstad. Man blir dömd till längre straff, mycket kortare 
rättegångar liksom…ah skyldig liksom. (Bobby)                        

Det är framförallt mötet med poliser och bemötandet från polisernas sida som 
ungdomarna ifrågasätter när det gäller myndigheters agerande. Ungdomarnas 
upplevelser av möten med poliser tyder på ett skadat förtroende. Ungdomarna 
berättar om en rad händelser där de upplever att poliser går över gränsen för 
vad som är tillåtet enligt lagen. Ungdomarnas uttalanden vittnar om att de upp-
lever sig vara ”andra klassens medborgare”. De unga uttrycker att bemötandet 
av dem sker på ett otillfredsställande sätt. Poliser använder sig av onödigt våld 
och uttrycker sig ofta nedlåtande och hotfullt gentemot ungdomar, enligt de 
unga informanterna. Cai fnyser föraktfullt när poliser kommer på tal och menar 
att han inte har träffat en enda polis som har varit bra. Love hävdar dock att de 
äldre poliserna oftast bemöter på ett mer respektfullt sätt. Bobby säger att   ”Det 
är ju svårt att få en positiv inställning till polisen när dom uppför sig som svin”. 
Kim uttrycker att poliser ”Ja, dom är en art för sig själva liksom. Det finns männi-
skor och djur och så poliser också. Ärligt talat”.  Nick menar att poliserna provoce-
rar i onödan för att de känner till ens bakgrund och vad man tidigare gjort sig 
skyldig till. Det leder till negativa känslor, säger Nick.                          

 
Det är mycket oprovocerat våld dom håller på med. Sitter jag och dricker 
en öl eller nånting, så kommer dom fram och…ja, bara jävlas med en lik-
som…Det finns ju poliser på stan alltså, ja, dom har en konstig attityd 
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mot missbrukare och så. Det har dom rätt att ha, på ett sätt alltså, 
men…Det föds bara mer hat när dom håller på. (Nick)                  

Att vara ung och känd av polisen innebär att ens rättigheter begränsas på ett 
sätt som gör att det är svårt att påtala att poliserna i princip bryter mot lagen. 
Kim säger att några mänskliga rättigheter kan man inte påstå att man har ”när 
man sitter bojad i baksätet på polisbilen”. Inte heller i häktet är det någon idé att 
försöka få igenom sina rättigheter. Till en början görs en del ansträngningar i 
den vägen. Snart upptäcks dock det lönlösa i detta och då är det lättare att an-
passa sig istället. Ofta får man dock en bra advokat som försvarar en under rät-
tegången och häktespersonalen är mestadels väldigt hyggliga och behandlar en 
väl. Det är inte häktespersonalen som dömer ungdomarna på förhand. Det är 
istället polisen som redan i förundersökningen alltför ofta har bestämt sig för 
att man är skyldig, menar de unga. Polisen är den enda yrkesgrupp som får ut-
öva våld i tjänsten. Ungdomarnas upplevelser vittnar om att polisen också an-
vänder sig av denna rättighet:                

 
…men tänk dig när man sitter i bojorna med händerna på ryggen och 
dom bara sitter och skriker Ditt jävla as!...Jag har fått stryk liksom, för att 
jag inte har berättat…ja, det är bara så man bara ååååååh!...Jag fick mig 
en knytnäve när jag satt bojad i baksätet liksom. Jävla as liksom! (Kim) 

Ungdomarna försöker förklara och förstå 
De unga söker olika förklaringar till polisernas sätt att bemöta dem. Nick säger 
att polisernas jakt efter en god brottsstatistik gör att de häktar ungdomar för 
småsaker. Om det sedan blir en fällande dom så ser det bra ut i statistiken. 
Bobby menar att det är klart att ”ingen människa föds ond egentligen”. Poliser 
kommer förmodligen ut från utbildningen med vissa ideal och med en vilja att 
förändra samhället och att hjälpa människor och därigenom få ett bättre funge-
rande samhälle. ”Sen möter de verkligheten och blir bittra”, säger Bobby. Kim sä-
ger att poliserna vill jobba för en förändring från början, men när inte det fun-
gerar så tröttnar man och så ”jobbar man på något sätt emot” istället. Bobby häv-
dar att människan blir sådan som hon blir betraktad, det gäller såväl poliser som 
de unga.     
 

Men blir man gång på gång utsatt för nånting. Jag menar fasen…dom 
blir kallade för svin varenda dag, klart som fan att dom blir svin till slut. 
Jag har blivit kallad för kriminell svartskalle, klart jag blir kriminell 
svartskalle. (Bobby) 

Även yrkeskulturen leder till att ett visst förhållningssätt utvecklas. Det handlar 
om att tillhöra en grupp och att inordna sig i denna. Poliser är trots allt en ut-
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satt grupp, menar ungdomarna. De arbetar där det kan vara ett hårt klimat och 
det som händer gör att man måste hålla varandra om ryggen. Det finns en viss 
förståelse gentemot polisens attityd. ”Att man har den synen på missbrukare har 
man rätt att ha”, säger Nick och pekar utifrån egna upplevelser på att man dess-
utom får skylla sig själv om man tidigare har hållit på med inbrott. Det leder 
givetvis till att poliserna ser en sådan person som en potentiell inbrottstjuv. Det 
är till och med ganska bra med viss kontroll, annars  finns det risk att man fort-
sätter att langa för att tjäna pengar, hävdar Nick. Bobby menar för egen del att 
det går att förstå varför poliserna gjorde det de gjorde eftersom de annars inte 
hade lyckats med föresatsen att få tag på Bobby. De var helt enkelt tvungna att 
ta till vissa medel. Bobby ser också sin egen skuld till att det blev på det sättet. 
Ingen av ungdomarna talar om att det inte var rätt att samhället sanktionerade 
deras beteende när det gäller brott som domstolen dömt dem för. Däremot 
handlar det mycket om hur de unga i olika lägen blir bemötta. De påtalar att de 
trots allt borde ha samma rättigheter som alla andra medborgare. De är kritiska 
till att poliser många gånger i onödan använder sig av sin makt även om man 
också har en viss förståelse till varför det kan bli så.  

5.4.4 Ungdomarna och det samhälle de önskar att möta 
I detta avsnitt sammanfattas ungdomarnas syn på vilket samhälle de önskar att 
möta. Utifrån sina erfarenheter formulerar de vad innehållet i mötet skulle 
kunna innebära när det gäller relationen och förhållningssättet. 

”Jag är inte ett problem – jag har ett problem” 
Ungdomarna ger uttryck för att det innebär en skillnad att vara en person som 
har problem jämfört med att vara en person som är ett problem. Det handlar 
bland annat om hur man blir sedd. Att bli betraktad som ett problem försvårar 
förändringsprocessen. Ett förhållningssätt som istället utgår från att det handlar 
om att ha ett problem innebär att möjligheten att få till stånd en förändring 
ökar. Positiva förväntningar på att man kan förändras har betydelse.   
 

Alltså du är inte ett problem, men du har ett problem. Och det är vad som 
är skillnaden. Det problemet ser ut så här att du, du använder droger, det 
får konsekvenser, så fortsätter du att använda droger, då fastnar du i ett 
tillstånd som du behöver hjälp med. Där börjar nånstans en slags resa, 
men man behöver titta på många fler, man behöver titta på hela männi-
skan. Men för att göra det så måste jag ha nån slags förutsättningar för 
det. Jag kan ju inte förvänta mig att kunna göra det efter två, tre snabba 
möten. (Ulle)  

Ungdomarna uttrycker en stark önskan om att få en chans att bli sedda och 
lyssnade på som de personer de egentligen är. Kim betonar att det är viktigt att 
få känna sig respekterad och tagen på allvar. Samhället ska inte döma ut en för 
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att man har ett problem som exempelvis kan vara att man använder droger. 
Fördomar ska inte styra hur man blir betraktad. Det är viktigt att få en chans 
att komma tillbaka till samhället utan att vara stämplad för resten av livet. Det 
handlar om att även vi är människor med allt vad det innebär av mänskliga be-
hov, säger ungdomarna.  

 
Jag är fortfarande en individ. En människa som behöver respekt och om-
sorg och bekräftelse och…ja, allt en människa behöver. Och inte bara lik-
som…ett nummer på häktet, en klient hos soc…och liksom en kriminell 
svartskalle hos polisen. (Bobby)  

Att få stöd att bryta livsstilsberoendet 
Ungdomarna har mycket erfarenheter av möten med myndighetspersoner. Sät-
tet att bli bemött på kan vara avgörande för om ett samarbete mellan myndig-
heter och den unge kan komma till stånd. Detta kan betraktas ur ett samhälls-
ekonomiskt perspektiv, menar ungdomarna.  
 

Tänk vad pengar det kostar. Tänk vad mycket pengar dom förlorar bara 
på att inte behandla en väl…Det är det där övertrampet, det här översit-
teriet. Det är det här kränkande sättet. Då går det åt helvete för mig på en 
gång alltså. Trampa på mig och jag trampar på dig direkt alltså.…Det är 
väldigt enkelt. Kränker du en människa och får den människan att känna 
sig dålig, då får du en dålig respons. Det blir ju ett dåligt möte. Och det är 
nånting som du kommer ihåg. Blir man tagen för den personen man är 
och respekterad som individ, då kan man ju nästan samarbeta ju. (Bobby)       

Ungdomarna berättar om när de beslutat sig för att bryta med det gamla livet 
och livsstilsberoendet och de svårigheter som det ändå är att försöka bli en fun-
gerande samhällsmedborgare. Det innebär en kamp för att inte återgå till in-
vanda, destruktiva livsmönster. Det är viktigt att få stöd att hitta en ny gemen-
skap, att få ett boende och sysselsättning. Att få känna sig delaktig i beslut som 
fattas och som rör ens liv har stor betydelse. Man önskar få hjälp att bryta livs-
stilsberoendet. Det handlar om att bryta med umgänget, säger ungdomarna. 
Förutsättningarna för det är att hitta en ny gemenskap där det går att känna sig 
trygg. Det är mycket lätt att återfalla i drogmissbruk och kriminalitet eftersom 
detta har utvecklats till en del av ens identitet: 

 
Men när man blir, på nåt sätt, drogfri, man tänker fortfarande som en 
kriminell. Man ser sig som en kriminell. 70-80 % av dom som återfaller i 
droger dom går ut i kriminalitet.  (Ulle) 
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Känslan av utanförskap blir tydlig beroende på det liv man levt. Det finns en 
önskan om förståelse för hur främmande och osäker man kan känna sig i nya 
situationer och i mötet med nya människor när man umgåtts med samma per-
soner och på samma sätt i många år. Nick berättar att det är stor skillnad på hur 
bekväm man trots allt kan känna sig i mötet med människor som har liknande 
erfarenheter som en själv jämfört med att möta människor som har en mer van-
lig bakgrund. Robin poängterar att vistelser på anstalt medför att situationer 
som kan tyckas helt vanliga kan upplevas som mycket dramatiska för en före 
detta livsstilsberoende: 

 
När man kommer ut och en massa nya intryck och suttit kanske på anstalt 
ett par år och kommer ut och bara…alltså, en sån grej som att bara gå in 
på en busstation och träffa människor du inte har sett i hela ditt liv. När 
du har träffat samma tjugo, tjugofem människor under flera års tid och 
kanske på samma avdelning, det blir ett jättetrauma. (Robin) 

Enligt ungdomarna upplever de brister i eftervården. De uttrycker en stark 
önskan om att denna ska fungera. Det behövs stöd för att komma till rätta med 
sitt liv. Att ha skulder hos kronofogden är inte ovanligt. Dessutom är det svårt 
att få sysselsättning och boende. Då är det lätt att söka upp sina gamla kompi-
sar. Nick hoppas förtvivlat på att få en bostad och sysselsättning inom kort. Det 
finns risk att det annars inte går att hålla sig drogfri. Nick har aldrig varit så 
motiverad att förändra sitt liv som just nu men oroas av att inte ha någon in-
komst. Det finns risk för återfall i missbruk eftersom det trots allt ger pengar. 
Nick menar att det blir billigare för socialtjänsten om de kan stötta ekonomiskt:     

 
Det kostar mer för dom om jag börjar käka piller. Jag känner att det är nu 
jag vill ha en chans liksom. Jag har aldrig varit så motiverad, men nu när 
jag har gått på behandling för att klara av att vara drogfri. (Nick) 

Förutsättningen för att klara av att bryta med det gamla livet är att undvika 
gänget. Då finns det en möjlighet att börja ett helt nytt liv. Men hjälp att få bo-
stad och sysselsättning är avgörande stödinsatser. Robin berättar hur det var att 
komma ut från sitt första fängelsestraff:  
 

…när jag kom ut från mitt första fängelsestraff, nitton år gammal, så 
blev jag utsläppt, muckade jag, utan frivårdsplanering, utan bostad, utan 
sysselsättning, med två plastkassar med mina prylar och hade ingen aning 
om vad jag skulle göra. Nej, jag pratade med soc, ja, vi kanske kan fixa en 
lägenhet om en, en och en halv, två månader. Men vad fan ska jag göra 
till dess då? (Robin) 

Ulle påtalar att kunskapsbristen hos myndigheterna är stor när det gäller pro-
blembilden hos unga missbrukande kriminella. Men däremot finns en vilja hos 
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alla yrkesgrupper att lära sig mer om bemötande och vilka insatser som är rele-
vanta och som ger resultat, säger Ulle. Det är viktigt att förstå vilka drivkrafter 
den unge har för sin livsföring och vad ett livsstilsberoende innebär. De ung-
domar jag mötte har alla varit föremål för samhällets insatser. Det har över tid 
handlat om insatser från skolans sida, från socialtjänsten och från rättssamhäl-
let. Majoriteten har avtjänat straff inom kriminalvården. Ungdomarnas erfa-
renheter av sådana sanktioner ger uttryck för att anstaltsvistelse inte är någon-
ting som gör att man förändras till det bättre. Snarare kan fängelse ses som en 
slags skola där kriminella identiteter utvecklas och frodas. På frågan om fängel-
se är något som hjälper får jag exempelvis följande svar:                                        
 

Fängelse, absolut inte. Det enda det har hjälpt mig med det är att knyta 
nya kontakter och att köpa billigare knark och lära mig nya sätt att dro-
ga…Man lär känna en massa nya människor, som inte…och dom som 
man lär känna som inte har fått fängelse, det är ju inte människor som 
sköter sig i vardagslivet, det finns ju en anledning till att dom sitter där 
inne. Så när jag var nitton år och kom ut från mitt första fängelsestraff då 
hade jag ju fler telefonnummer till kriminella människor än vad jag hade 
haft innan i hela mitt liv. (Robin)                                           

Ingen av ungdomarna ger uttryck för att det har varit fel att avtjäna ett straff för 
något man befunnits skyldig till. Det finns dock tankar om att straff kan avtjä-
nas på annat sätt än inom fängelsets murar. Nick har fått en chans att istället ha 
fotboja och därmed krav att vistas på vissa ställen under dygnet. Detta upplevs 
som en möjlighet att äntligen komma ifrån det gamla livet och sedan börja ett 
nytt utan de gamla kriminella kompisarna och drogmissbruket. Nick tycker att 
det är positivt att få en chans och samtidigt stå under en viss kontroll. Att efter 
avtjänat straff få komma tillbaka till samhället utan att vara stämplad för livet är 
en stark önskan som de unga ger uttryck för.   

 
Enligt ungdomarna sätter samhället in insatser alldeles för sent. Drogmissbru-
ket är en källa till mycket ont och inkörsporten till det kriminella livet, säger de 
unga. Nick föreslår att det borde vara tillåtet att ta urinprov i högstadiet, efter-
som det är då allt börjar. Men det är inte alltid sådana tvångsåtgärder har en 
verkan. Kim har tvärtemot kunnat sluta just för att det inte var något tvång med 
i bilden. Det viktiga var att man kom till avtalade möten.  Så småningom växte 
det fram en tanke om att det även för Kim skulle kunna finnas ett liv utan dro-
ger. Flera av ungdomarna betonar att det är problematiskt med tvångsvård men 
att det måste till om det är fara för någons liv. Men anstaltsvistelse och att 
ständigt umgås med likasinnade försvårar förändringsprocessen, menar flertalet. 
Ulle påpekar dock att tvångsvård är bättre än ingen vård alls och att det handlar 
mycket om vilket innehåll det finns i behandlingen.  
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Samhället som en god motkraft 
Om samhället ska kunna fungera som en god motkraft krävs kunskapsutveck-
ling kring vad ett livsstilsberoende innebär och vilka uttryck detta tar sig. Ung-
domarna talar om att verkningarna av ett drogmissbruk underskattas av sam-
hällets myndigheter. Det handlar om att få hjälp att bryta med drogmissbruk 
men också att få stöd att finna en ny gemenskap utan kriminalitet. Eftervård 
och långsiktighet är viktiga ingredienser för att livsstilsberoendet ska kunna 
brytas. Trots allt har de unga oftast motivation att förändra sitt liv även om de 
inte alltid blir bemötta som om de hade det. De unga vet inte hur de ska gå till 
väga eftersom det handlar om att förändra sin livsstil i grunden. 

 
Det är viktigt att de unga känner sig respekterade och att de tas på allvar. Man 
vill bli lyssnad på och ha del i de beslut som tas eftersom det handlar om ens 
eget liv. Ungdomarna pekar på att deras kriminella bakgrund innebär att de ris-
kerar att vara stämplade för livet. Denna bakgrund gör att de också upplever att 
de på många sätt är ”andra klassens medborgare” och att samhället kan utnyttja 
sin makt på ett sätt som inte alltid är förenligt med lagen. Enligt ungdomarna 
behöver inte samhället följa lagarna utan kan ta sig friheter gentemot dessa 
ungdomar, som att använda våld utan egentlig anledning. Ungdomarna menar 
att det inte är någon större idé att försöka driva något som uppenbart är orättvis 
behandling eller till och med lagstridig behandling. Man är ändå inte lika inför 
lagen, säger de unga. Blir man misstänkt för något så är man i princip redan 
dömd av polisen. De har makten och ungdomarna är i underläge. De unga ger 
inte uttryck för att de påföljder som blivit utdömda skulle vara fel. Men det är 
domstolen som ska döma. Det handlar mycket om bemötande och hur man blir 
behandlad. De unga har en viss förståelse för att deras bakgrund påverkar be-
mötandet från samhällets sida. Men det finns en önskan om att få bli behand-
lad med respekt, något som också kan bidra till att man kan och vill samarbeta. 
Det finns en medvetenhet om vad myndigheters uppdrag gentemot de unga 
innebär, men de ungas erfarenheter av mötet med myndigheter gör att de ifrå-
gasätter om de verkligen alltid följer sitt uppdrag:  

 
För alla dom här yrkesgrupperna, dom ska komma ihåg vad deras egentli-
ga roll är. Skolan är till för att stimulera till lärande. Det är nånting som 
du ska ha med dig genom livet. Soc är där för att stå till tjänst för dig som 
ett socialt skyddsnät. Inte för att döma dig. Och slänga runt dig hit och dit. 
Utan för att hjälpa dig. Och polisen är till för att hålla ordning och inte 
för att döma. Jag tror dom har fått det om bakfoten. Allihop. (Bobby) 



 125 

 

6. TOLKNING OCH ANALYS  

Mot bakgrund av studiens syfte och frågeställningar görs här en tolkning och   
de frågor som är värda en särskild analys lyfts fram. Mitt pedagogiska kun-
skapsintresse rör samhällets fostran av unga i problem, dels hur denna pedago-
gik ser ut och vad de unga därmed möter, dels hur de unga upplever och vad de 
lär av mötet med samhällets myndigheter och dess pedagogik. I mötet mellan 
samhällets representant och den unge utvecklas en relation, vilken står i fokus i 
analysen. Den asymmetri som präglar relationen kan hanteras på olika sätt, vil-
ket får betydelse för den unges lärande av mötet. Detta kommer till uttryck i 
det perspektiv som samhällsrepresentanten väljer i mötet med den unge. I föl-
jande text kommer det empiriska materialet att belysas med hjälp av de analys-
verktyg som redovisats i kapitel 4, dels utifrån det övergripande perspektivet 
som sammanfattas med begreppet governmentality, dels med de analysverktyg 
som benämns det punktuella perspektivet respektive det relationella perspektivet.  

6.1 Vad de unga möter – samhällets pedagogik i prak-
tiken 
I detta avsnitt återknyts till avhandlingens första frågeställning. Denna gäller 
vilka kunskaper och vilka värden som kommuniceras i möten mellan unga i 
problem och samhällets representanter och därmed vad unga i problem möter. I 
relationen mellan samhällets representant och den unge ingår en maktaspekt 
eftersom både den formella och den informella makten kommer att sätta sin 
prägel på denna relation. Detta maktutövande är avhängigt en rad aspekter som 
kommer att prägla det pedagogiska mötet mellan parterna. Den formella mak-
ten utgår från den policy och de lagtexter som samhällsrepresentanten har att 
förhålla sig till, medan den informella makten i högre grad relaterar till det pe-
dagogiska förhållningssättet. Vad som inverkar på hur styrningen utövas, go-
vernmentality, diskuteras i det följande. 
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6.1.1 Samhällsvärderingar som är styrande  
Den historiska genomgången (se kap. 2) visar att vad som är ett brott och vem 
som ska betraktas som brottslig är avhängigt sin tids kultur och värderingar. 
Dels handlar det om vad lagen uttrycker som varande brottsligt eller avvikande, 
dels om opinion och den politiska rationaliteten. Samtida värderingar kring 
unga i problem påverkar synsätt och förhållningssätt hos samhällsrepresentan-
terna. Nedan görs en genomgång av några teman som framträder i materialet 
rörande samhällsvärderingar som verkar styrande. 

Demokratiska ideal och kommunikation som grund för lärande 
Demokratiska ideal genomsyrar de lagtexter som samhällets representanter har 
att utgå ifrån. Utredningar och betänkanden kopplat till skolan har alltsedan 
1946 års skolkommission (SOU 1948:27) präglats av demokratiska förtecken. 
Även socialtjänstlagen utgår från demokratiska ideal då det i denna slås fast att 
all vård ska bygga på frivillighet, även om denna kan åsidosättas i fall där den 
unge anses kunna vålla sig själv och andra skada (SFS 2001:453; SFS 1990:52). 
Rättsväsendet betonar vikten av den enskildes rättssäkerhet och rättstrygghet 
vilket gäller sådana principer som att alla människor ska behandlas lika inför la-
gen (Riksrevisionsverket, 1999:30).  
 
Styrdokumenten för skola, socialtjänst och rättsväsende genomsyras alltså av en 
demokratisk syn där den enskildes rättigheter och skyldigheter sätts i förgrun-
den. Detta gäller också de yrkesetiska riktlinjer som samhällets representanter 
har att förhålla sig till. Respekt för människovärdet och för de demokratiska 
idealen synliggörs i en rad skrivningar. Den enskilda människan har rätt till 
delaktighet och insyn i beslut som rör henne. Detta gäller skola och socialtjänst 
men också rättsväsendet där det framhålls att den enskilde alltid ska behandlas 
på ett så rättssäkert sätt som möjligt (SFS 1984:387; SFS 1985:1100; SFS 
2001:453). Även de internationella dokumenten betonar dessa värden (Barn-
konventionen, 2009; Svenska FN-förbundet, 1948; Skolverket, 1994). 
  
Att lyssna på den unge och sträva efter delaktighet är således något som fastsla-
gits som viktiga demokratiska ideal. Detta är också principer som på många sätt 
genomsyrar samhällsrepresentanternas synsätt på hur de unga ska bemötas. Ut-
ifrån de olika berättelserna kan det konstateras att det finns en strävan mot att 
de unga ska utvecklas till goda medborgare och få ett gott liv. Emellertid kan 
det också konstateras att det finns skilda synsätt på hur detta mål ska nås. Olika 
bedömningar görs av vinjetterna, dels av händelserna och de unga som figurerar 
i dessa, dels om vilka åtgärder och insatser som anses relevanta. De skilda syn-
sätten har dock ett par gemensamma nämnare, vilka är värda ett fördjupat reso-
nemang. Även om skilda synsätt förekommer så finns det mycket som talar för 
att en pedagogik där samtalet är centralt, anses vara en framkomlig väg. Detta 



 127 

kan sägas vara en förlängning och en konkretion av styrdokumentens skriv-
ningar och i enlighet med dessas anda.  
 
I studien blir detta tydligt då det talas om att relationer ses som väsentliga och 
att samtal ofta ses som en förutsättning för att det pedagogiska mötet ska ge ett 
resultat i den önskvärda riktningen. Utifrån ett governmentalityperspektiv 
handlar det om att styrningen ska inriktas på att den unge ska utveckla en för-
ståelse kring normer och uppfattningar om vad som i lagens mening är rätt och 
fel. Detta ska företrädesvis ske genom samtal med den unge. Synsätt kring hur 
barn och unga ska bemötas och fostras har förändrats. Auktoritära fostransideal 
där den unge skulle disciplineras till blind lydnad har ersatts av en fostran där 
den unge ska vara delaktig och ge sin syn på olika beslut som rör honom. En 
pedagogik som präglas av förhandling mellan parter ses som eftersträvansvärt. 
Den så kallade förhandlingspedagogiken har fått en djup förankring på många 
områden i samhället, inte minst i institutioner där barn och unga finns (Jensen 
& Juul, 2003). Ambitionerna tar sin utgångspunkt i ett interaktionistiskt per-
spektiv där lärande sker genom samtal, vilka används för att styra de unga. Med 
demokratiska förtecken ska de unga fostras till fungerande samhällsmedborga-
re, säger styrdokumenten. Detta har också funnit sin förankring i det samtida 
samhället. Emellertid har samhällets styrning av de unga, utifrån ett historiskt 
perspektiv, präglats av en ambivalens kring begreppen straff eller vård. I det 
empiriska materialet finns det spår av detta enligt följande.  

Fostran av de unga genom straff eller vård 
Motsägelsefulla sätt att se på unga i problem och deras fostran avspeglas i utta-
landen. Detta blir synligt i materialet genom att det finns vissa inslag som kan 
hänföras till ett synsätt som präglas av ”hårdare tag” gentemot unga i problem, 
medan andra uttalanden sker utifrån en syn på de unga som utgår från ett vård-
perspektiv. Om de unga ska straffas eller vårdas har länge varit en aktuell sam-
hällsfråga, vilket kan tänkas leda till en viss ambivalens hos samhällsrepresen-
tanterna. Ungdomar är den grupp som är utsatta för ett tryck mellan positiva 
framtidsförväntningar och negativa farhågor, vilket också får konsekvenser för 
hur samhället exempelvis ska hantera ungdomsbrottslighet (Estrada & Flyghed, 
2001). Det finns här motsatta synsätt på fenomenet. Dels kan unga lagöverträ-
dare betraktas som en sårbar grupp, vilken riskerar att slås ut av samhället, dels 
kan dessa unga ses som en grupp omoraliska och hänsynslösa individer som 
medvetet förstör för sina medmänniskor. Utifrån dessa båda synsätt uppstår 
olika tankar om konsekvenser och åtgärder för unga lagöverträdare. Det först-
nämnda synsättet leder till ett vårdperspektiv, där ungdomen anses vara ett of-
fer för missförhållanden som de inte har någon makt över, vilket i praktiken in-
nebär att det blir problematiskt att straffa dem. Det motsatta synsättet innebär 
att ungdomar bär det fulla ansvaret för sina handlingar, vilket i högre utsträck-
ning leder till ett strafftänkande (Estrada & Flyghed, 2001).  
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Båda dessa betraktelsesätt förekommer i det empiriska materialet. Samhällets 
representanter blir påverkade av hur debatten kring unga lagöverträdare förs i 
samhället och vilka värderingar som samhällets lagstiftning ger uttryck för. Ett 
exempel på detta är den tes som Andersson (2007) driver och som rör krimi-
nalpolitikens förändrade förhållningssätt. Det som tidigare kallades sociala pro-
blem har blivit ordningsproblem, hävdar Andersson. Sociala problem kan åt-
gärdas genom att de som behöver hjälp i samhället får den hjälpen, medan ord-
ningsproblem istället handlar om att försöka få bort de störande elementen. Så-
dana nutida diskussioner kan tänkas påverka samhällsrepresentanternas synsätt 
på unga i problem och ungdomsbrottslighet och därmed på hur frågor kring 
detta ska hanteras.  
 
Att materialet innehåller utsagor som visar på olika synsätt är således i enlighet 
med samhällets politiska rationalitet, där talet om vård av unga varvas med talet 
om strängare straff och hårdare tag. Detta har också lett till flera utredningar 
kring samhällets reaktioner. I dessa utredningar betonas att tydligheten ska för-
stärkas och att en allvarligare syn på brott ska komma till uttryck genom sam-
hällets reaktioner (SOU 1993:35; SOU 2008:111; Nordlöf, 2005; Tärnfalk, 
2007).  

6.1.2 Organisationskulturen och skiftande tolkningar av uppdra-

get   
Samhällets representanter har ett uppdrag som präglas av demokratiska för-
tecken. Detta kommer till uttryck i lagar, men också i de yrkesetiska riktlinjer 
som formulerats och som gäller respektive yrkesgrupp. Dessutom finns gemen-
samma krav för hur offentligt anställda förväntas handla i olika situationer. Vi 
har här att göra med vårt värdesystem, vårt offentliga etos, vilket ska ligga till 
grund för hur de offentligt anställda förhåller sig till medborgarna (Lundqvist 
(1998). Det finns dock faktorer som kan komma att påverka hur samhällsrepre-
sentanten förhåller sig till vårt offentliga etos. Även om de olika professionernas 
styrdokument uttrycker vad som är respektive professions uppdrag när det gäll-
er unga i problem, så innebär exempelvis ramlagar att det finns ett tolknings- 
och handlingsutrymme som medger skilda förhållningssätt och strategier. Av-
reglering och decentralisering har bidragit till att ett allt större utrymme för 
egna tolkningar och bedömningar kan göras. De professionella har dessutom en 
arbetssituation som präglas av en viss oförutsägbarhet, vilket får betydelse för 
hur olika situationer hanteras (Lipsky, 1980).  
 
Det professionella kan kopplas till organisationskulturen. Den kultur som finns i 
skolan skiljer sig åt från den som finns inom socialtjänsten respektive polis-
myndigheten. Emellertid visar undersökningar att det också finns skillnader 
inom samma profession (Tärnfalk, 2007). En förklaring kan vara att styrning-
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en, governmentality, utgår ifrån hur samhällsrepresentanten uppfattar sitt upp-
drag och vilken arbetsmiljö man är del av, med allt vad det innebär av traditio-
ner, kultur och samhällsfaktorer. Det kontextuella får således betydelse i mötet 
med den unge och de insatser man väljer. Följande text visar på hur skillnader i 
synsätt kommer till uttryck i det empiriska materialet.  

Skilda uppfattningar om brott och utredningsansvar 
Det empiriska materialet visar att det inte finns någon entydig bild av vad som 
ska betraktas som ett brott mot samhällets regler och vad konsekvensen av ung-
domarnas förseelser bör bli. Enligt legalitetsprincipen ska både brott och straff 
finnas beskrivna i lagen för att kunna utgöra ett stöd för samhällets reaktioner 
(Nordlöf, 2005; Tärnfalk, 2005). Samma händelse tolkas i materialet på olika 
sätt, vilket pekar mot att det finns definitionsproblem när det gäller vad som är 
ett brott. Ett exempel är företeelsen i vinjett 1 där Jonny figurerar. Här är det 
inte givet huruvida det som händer ska tolkas som ett brott eller som ett vanligt 
bråk. Småstadspolisen hävdar bestämt att detta är ett brott, medan storstadspo-
lisen frågar sig om inte detta snarare är att betrakta som ett vanligt bråk mellan 
ungdomar. Även inom samma organisation görs alltså skiftande tolkningar. 
Denna studie visar att det kan få betydelse om man är ung och i problem och 
möter en polis i Lillestad respektive i Storstad. Det förefaller mera rättssäkert i 
Storstad, men här finns också risk för en successivt allt större tolerans på grund 
av det stora antalet anmälningar som måste utredas i relation till resurserna. I 
Lillestad kan det å andra sidan bli snabba reaktioner, men det finns också risk 
att oskyldiga drabbas. Möjligen har skillnader i synsätt här att göra med hur 
mycket anmälningar polisen har att utreda. I Storstad talar polisen om det stora 
antalet anmälningar, vilket innebär att det är viktigt att skolan lär sig att skilja 
på vad som är ett brott och vad som är ett vanligt bråk. Man är här också noga 
med att påtala att bevisföringen är viktig. Det räcker inte med ett erkännande 
från den unges sida, något som förefaller vara tillräckligt i en annan miljö som 
exempelvis Lillestad.  
 
I det empiriska materialet blir det tydligt att det finns skilda uppfattningar 
kring händelserna i vinjetterna. Detta leder till skillnader i synsätt på vilka som 
ska bli föremål för samhällets styrning, likväl som hur denna styrning ska se ut. 
Ett normbrott föranleder åtgärder gentemot den som brutit mot reglerna. Vad 
som anses vara ett brott är knutet till samhälleliga, historiska och kulturella fak-
torer (se t.ex. Giddens, 2003). Kriminalitet kan ses som en social konstruktion 
eftersom den sociala kontexten och tolkningen av människors handlingar kan 
variera (Christie, 2005). Normer och lagar är alltid föremål för olika tolkningar, 
vilket denna studies resultat tydligt visar.  
 
Det finns fog för att påstå att de handlingar som pojkarna i vinjetterna utför 
också medför olika reaktioner hos samhällets representanter. En förklaring till 
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att det finns skillnader i styrning av de unga är att det finns utrymme för egen-
etiken när det gäller bedömning av händelser och konsekvenser (Johannesson, 
1994; Lundqvist, 1998). Lundqvist (1998) hävdar att förvaltningsetikens påbud 
inte alltid är kända hos dem som har som uppdrag att följa den. Då kan profes-
sionsetik eller egenetik bli viktigare att följa. Detta kan ses som en konsekvens 
av att tolknings- och handlingsutrymmet genom ramlagar, avreglering och de-
centralisering utökats till förmån för egna bedömningar.  

Motiv för eller emot polisanmälan 
Samhällets representanter gör alltså sinsemellan olika bedömningar av samma 
händelse och hur man kan se på denna i relation till brott mot samhällets reg-
ler. Resonemanget nedan gäller händelser som inträffar i skolan och exemplifie-
ras genom vinjett 1 där Jonny, som kommer i konflikt med en skolkamrat, figu-
rerar. Att ha olika uppfattningar kring vad som ska betraktas som ett brott kan 
leda till oklarheter i om polisen ska kontaktas eller om skolan ska utreda hän-
delsen. Alltså blir ansvarsfrågan oklar när det gäller vem som ska sköta utred-
ning av en händelse. Skilda synsätt på företeelsen leder också till att det blir 
oklart vilka insatser som är relevanta och vilka personer som ska bli föremål för 
dessa. Det handlar om hur uppdraget uppfattas, vilket är en förklaring när det 
gäller skillnader i uppfattning kring ansvarsfrågan. En annan förklaring har att 
göra med den organisationskultur man är del av. Här blir synsättet på den unge 
tydlig i resonemanget kring vad en polisanmälan kan innebära. Medan en 
grupp av informanterna menar att polisanmälan ska göras, hävdar den andra 
gruppen att skolan alltid ska försöka reda ut problemen först. Här anses en po-
lisanmälan bli stigmatiserande och man hänvisar till stämplingsmekanismer. 
Dessa är viktiga att ta med i beräkningen om exempelvis en polisanmälan sker, 
något som man då anser kan göra mer skada än nytta för den unge. Den andra 
gruppen talar inte om risken för stigmatisering, utan betonar att det är viktigt 
att agera direkt och kraftfullt i syfte att stoppa den unges framfart innan han 
skadar både sig själv och andra.  
 
De som förespråkar polisanmälan menar att polisen måste kopplas in medan tid 
är för att den unge ska förstå allvaret i det som hänt och ta konsekvenserna för 
sitt handlande. De som förespråkar utredning i skolan talar om att skolan har 
resurser och att det kan ses som ett misslyckande om inte skolans personal kla-
rar att utreda händelsen. Att gå vidare med en anmälan till en annan myndighet 
görs först när det blir uppenbart att skolpersonalen inte reder ut situationen på 
skolan. Den grupp som förordar polisanmälan talar om att samhällets lagar 
måste gälla även i skolan. Detta ses här som en anledning till att polisen ska 
kopplas in, medan den andra gruppen betonar att skolan kan göra utredning 
själva och att den unge har allt att vinna på att skolan tar hand om problemet.  
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Här finns alltså skilda uppfattningar kring hur man ser på sin profession och 
sitt uppdrag när det gäller ansvarsfrågan. Orsaken till detta står säkert att finna i 
olika kulturer och traditioner på arbetsplatsen, men också på vad som är de 
dominerande värderingarna i olika kontexter. Polisanmälningar och nolltole-
rans har blivit allt vanligare. Med utgångspunkt i detta kan det antas att de som 
inte förordar en polisanmälan kommer i en viss konflikt. Det finns risk att de 
anses nonchalanta genom att de inte ser det allvarliga i situationen. De själva 
betonar emellertid att det finns resurser och kompetens på skolan och att dessa 
måste utnyttjas.  
 
Synen på skolans ansvar har förändrats, när det gäller exempelvis händelser lik-
nande den Jonny i vinjett 1, är involverad i. Det var tidigare självklart att lärare 
och rektor tog hand om utredning och sanktioner gentemot de inblandade i 
konflikter på skolan. Skolöverstyrelsen påpekade i sina skrivningar för ett par 
decennier sedan att någon allmän skyldighet att polisanmäla en redan begången 
gärning inte fanns och att detta var en anledning till att en polisanmälan inte 
förordades. Tvärtom betonade Skolöverstyrelsen att konflikter alltid borde kun-
na klaras upp i skolan med motiveringen att skolans ansvar för eleverna är stort. 
Knappt ett decennium senare ger Skolverket uttryck för den motsatta åsikten, 
dvs. att så fort något händer i skolan ska det anmälas till polisen och någon dis-
kussion om vad som ska betraktas som ett brott behövs inte, eftersom detta är 
polisens sak att ta ställning till (Estrada, 1999). 

6.1.3 Organisationskulturen och betydelsen av inomprofessionella 

skillnader 
Samhällets representanter ger uttryck för olika förväntningar och därmed olika 
intentioner när det gäller de unga som figurerar i vinjetterna. Detta leder också 
till olika handlingar, vilket kommer till uttryck i valet av insatser. Hur den en-
skilde befattningshavaren tolkar vad som händer i vinjetterna och hur detta ska 
hanteras har betydelse. Det handlar här om ett personligt ställningstagande, 
som i det här fallet utgår ifrån ens pedagogiska grundsyn. Denna innefattar 
människosyn, kunskapssyn och samhällssyn. Samhällets representanter är an-
svariga för den relation som utvecklas i mötet med den unge. Här kommer det 
pedagogiska förhållningssättet med aspekter som perspektivtagande att få bety-
delse för innehållet i mötet och hur relationen utvecklas (Jenner, 2001). De vin-
jetter som använts i undersökningen har alla innehållit dilemman, vilket inne-
bär att olikheter i perspektivval kommit att synliggöras. Samhällets represen-
tanter ger uttryck för olika förväntningar och intentioner när det gäller de unga. 
Detta får också konsekvenser för de val av insatser som föreslås. Låt oss se på 
materialet och några exempel som visar på skillnader som får betydelse för hur 
relationen utvecklas i mötet mellan samhällsrepresentanten och den unge.  
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Victor – en sårbar ung man eller en hårdhudad individ?  
Victor, som ertappades på rektorsexpeditionen där en nyckel saknades, betrak-
tas till exempel av socialsekreteraren i Lillestad som en person med stor poten-
tial att utvecklas på ett positivt sätt, men som har valt fel sällskap. Han måste 
genom varsam vägledning förmås att förändra sitt beteende och ta vara på sin 
förmåga. Händelsen med nyckeln är inte så mycket att fästa sig vid. Det hand-
lar istället om att fundera på vilket stöd pojken behöver. I första hand ska han 
förmås att gå på skolans lektioner och byta umgänge. Att erkänna om han stulit 
nyckeln är inte det viktigaste, menar socialsekreteraren i Lillestad, medan stor-
stadsläraren uttrycker sin indignation över att det är just erkännande som är 
svårt att få till stånd hos de unga. En grupp av informanter påtalar det viktiga i 
att åtgärder inte ska verka stigmatiserande. Småstadsläraren uttrycker besvikelse 
över att de vuxna inte konfronterar Victor när han går ut från expeditionen. 
Detta är något som läraren känner igen. Alltför ofta vågar inte vuxna utmana 
de unga i sådana här situationer. Det finns risk att Victor för alltid blir skyldig 
om han inte får en chans att bevisa motsatsen. Detta kan leda till en stigmatise-
ring. 
  
Socialsekreteraren i Mellanstad betraktar snarare Victor som hårdhudad och en 
kille som inte bryr sig om han överträder några gränser. Med krafttag kan han 
förmås att förändra sitt beteende. Ett liknande synsätt ger småstadspolisen ut-
tryck för, då han talar om att Victors bakgrund är komplex och avgörande för 
att han faktiskt kan antas vara skyldig. Här är det viktigt med kraftiga insatser i 
form av polisanmälan och husrannsakan. Det är självklart att pojken ska häktas, 
eftersom han troligen är skyldig till att ha stulit nyckeln på rektorsexpeditionen. 
Socialsekreteraren i Mellanstad ger också uttryck för att det måste bli direkta 
och tydliga konsekvenser. Att pojken är skyldig är självklart eftersom persona-
len sett honom på expeditionen. Storstadspolisen menar dock att utan bevis är 
det inte någon större idé att driva ärendet. Pojken kommer inte att erkänna, 
något som är svårt att uppnå i Storstad. Det hävdar både lärare och polis i Stor-
stad. Polisen i Lillestad är övertygad om att en åklagare utan tvekan ger ett 
godkännande till en husrannsakan, medan polisen i Storstad betonar att utan 
möjlighet att finna bevis så kommer en åklagare att lägga ner fallet. Det är här 
viktigt att polisanmälan sker. Tydliga gränser och konsekvenser av handlandet 
är det som hjälper. Det behövs inte så mycket diskussioner kring varför saker 
och ting sker. Den unge ska förstå allvaret i det han gjort, vilket ska leda till att 
liknande händelser inte upprepas. Här används uttryck som att det är viktigt att 
den unge får skämmas och att det ska svida i skinnet. Det ska alltså vara direkt 
kännbart om man brutit mot samhällets regler. Därför ska den unge veta att 
han är kontrollerad och att det blir ett straff om han vågar bryta mot reglerna. 
Förändring ses dock även här som möjlig, men denna förändring kan enbart 
ske genom ett markerande och kraftfullt handlingssätt.  
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Jonny – offer för omständigheterna eller ensam ansvarig för det inträffade? 
Även Jonny betraktas på diametralt olika sätt av olika personer i materialet. 
Småstadsläraren säger om Jonny att han mycket väl kan ses som ett offer i den 
här händelsen. Flera av informanterna ger här uttryck för att det är väsentligt 
att det ställs frågor kring varför det inte fungerar. Det är viktigt att en kartlägg-
ning görs kring den unge. Småstadspolisen och socialsekreteraren i Mellanstad 
ser tvärtemot på Jonny som en person som har fått den ena chansen efter den 
andra och att det nu är dags att ta i med krafttag. Här talas om omplacering 
som ett alternativ, medan småstadsläraren funderar på om inte Jonny är väldigt 
ensam i sin situation och att hans version av händelsen behöver komma fram. 
Storstadspolisen betonar att det är svårt att veta vad agerandet från Jonnys sida 
beror på. Det kan vara ett rop på hjälp, men det kan också vara ett uttryck för 
någon form av likgiltighet. Ett par av informanterna nämner medling i sam-
band med samtal om Jonny och vilka åtgärder som kan vara relevanta. Det är 
inte självklart att det är Jonny som startade bråket utan det kan mycket väl vara 
den andre pojken. Det är viktigt att dessa pojkar kan mötas och att det hela kan 
redas ut. Medlingens syfte är att konsekvenser av ett handlande ska bli tydliga 
både för gärningsman och för offer och att man får möjlighet att tillsammans 
med en medlare samtala om det som hänt.   

Andreas och Kevin – graffitimålare som bör polisanmälas - av olika anled-

ningar  
Ett annat exempel är hur Andreas och Kevin betraktas och vilka intentioner 
samhällets representanter ger uttryck för. Andreas och Kevin ägnar sig åt att 
göra en väggmålning i en tunnel. Denna företeelse betraktas av informanterna 
på olika sätt även om så gott som samtliga av samhällets representanter menar 
att en polisanmälan ska göras. Socialsekreteraren från Mellanstad förklarar de 
ungas beteende med att de inte har tydliga regler och mönster med sig hem-
ifrån. Därför behövs en kraftig markering och tydliga och omedelbara konse-
kvenser. Andreas och Kevin ska tvätta bort målningen de gjort. Det gäller att 
tydligt markera genom krafttag. Det behövs inte så mycket diskussion kring det 
inträffade. De unga kan här slippa polisanmälan om de ställer till rätta vad de 
förorsakat. Småstadspolisen menar dock att en polisanmälan är given eftersom 
det handlar om grov skadegörelse. Dessutom är en husrannsakan på sin plats då 
man kan anta att det skulle kunna finnas mer att upptäcka kring de här pojkar-
na. 
 
Småstadsläraren tycker dock inte att graffiti är så mycket att bli upprörd över. 
Här ses inte graffitimålning som anledning till polisanmälan. Istället är syftet 
med polisanmälan att socialtjänsten ska bli inkopplad för att de unga ska få 
omedelbar hjälp mot sitt drogmissbruk. Även socialsekreteraren i Storstad ger 
uttryck för att graffiti kan ses som en sysselsättning som man kan ha förståelse 
för då resultatet ofta blir fantastiska målningar. Mellanstadspolisen påtalar att 
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unga graffitimålare har mycket kreativitet inom sig och därför borde få möjlig-
het att på laglig väg utveckla denna konstnärliga ådra, något som även social-
sekreteraren i Storstad ger uttryck för. Mellanstadspolisen betonar att det är 
viktigt att åtgärder och insatser gentemot unga i problem utgår från de ungas 
inneboende förmågor.  

 
Andreas och Kevin skulle alltså kunna bli föremål för helt olika insatser från so-
cialtjänstens sida beroende på vem de kommer att möta. Socialsekreteraren i 
Storstad gör till exempel bedömningen att Andreas och Kevin kommer att åta-
las och dömas till konsekvensprogram och ungdomstjänst. En dom ger inte 
stort utrymme för den unges åsikter om påföljd även om det ändå är tänkbart 
att ett sådant konsekvensprogram och en ungdomstjänst skulle kunna diskute-
ras med den unge. Socialsekreteraren i Lillestad talar om individuella åtgärder 
och betonar att det inte får bli tal om konsekvensprogram i grupp. Socialsekre-
teraren i Mellanstad anser att ett tvångsomhändertagande kan bli aktuellt me-
dan socialsekreteraren i Storstad menar att det inte finns tillräcklig grund för ett 
sådant omhändertagande.  

6.1.4 Governmentality och valet av perspektiv  
Samhällets vilja och ambitioner att styra de unga kan uttryckas med begreppet  
governmentality (Lövgren, 2007). Dean (1999) påtalar att styrning handlar om 
en inställning till ett fenomen. Denna styrning kan alltså ta olika vägar beroen-
de på olika synsätt kring hur människors beteenden ska hanteras och därmed 
vilka tekniker som kan användas (jfr Lövgren, 2007). Detta exemplifieras i tex-
ten ovan. Forskning kring effekter av samhällets insatser för unga i problem och 
unga lagöverträdare visar att insatser som bygger på en terapeutisk grundidé är 
de som visat sig ge effekt (Socialstyrelsen, 2008). Här är samtal och goda rela-
tioner viktiga inslag. Det är troligt att både demokratiska ideal och kunskap om 
vad som fungerar innebär att samhällets representanter därför ger uttryck för att 
samtal är en framkomlig väg när det gäller arbete med unga i problem. En av 
avhandlingens teoretiska utgångspunkter är den symboliska interaktionismen. 
Denna innebär ett antagande om att interaktion mellan människor är en förut-
sättning för lärande. Samhällets representanter ger sammantaget uttryck för att 
interaktion, kommunikation och därmed relationer och samtal mellan männi-
skor är väsentliga i arbetet med unga i problem. Dock finns det i det empiriska 
materialet skilda uppfattningar kring hur samtalen med den unge ska föras och 
vad de ska innehålla. Detta kan kopplas till valet av perspektiv som samhällsre-
presentanten gör och som får betydelse för innehållet.  
 
Utgångspunkten är att olikheterna i synsätten på vad som är normbrott och 
vem den unge är har betydelse för innehållet i samtal som de ovan beskrivna. 
Det empiriska materialet ger en rad exempel på skillnader när det gäller vad 
som är att betrakta som ett normbrott och därmed synsättet på den unge. Detta 
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leder också till skilda synsätt på hur samhällets pedagogik ska utformas för att 
ge önskvärt resultat. För att tydliggöra hur samhällsrepresentanterna förhåller 
sig till innehållet i samtalet kan begrepp som ett givet innehåll respektive ett ska-
pat innehåll användas. Ett givet innehåll innebär att det är samhällsrepresentan-
ten som har tolkningsföreträde kring vad samtalet ska innehålla. Ett skapat in-
nehåll innebär att innehållet i princip skapas genom kommunikation och i sam-
förstånd i mötet mellan samhällsrepresentanten och den unge.  
 
Med anknytning till detta används här begreppen punktuellt perspektiv som 
kopplas till ett givet innehåll, medan det skapade innehållet knyts till det rela-
tionella perspektivet. Vi har här att göra med olika perspektivval som kommer 
till uttryck i mötet. Ett givet innehåll och ett punktuellt perspektiv är nödvän-
digt vid tillfällen då det inte kan medges något utrymme för den unge att delta i 
utformandet av insatser. Det kan exempelvis gälla vid ett tvångsomhänderta-
gande. Emellertid finns det anledning att diskutera när och hur ett relationellt 
perspektiv kan utnyttjas och ges utrymme. Det relationella perspektivet innebär 
en öppenhet gentemot den unges egna synpunkter på sitt liv och sina problem 
och därmed ett deltagande från den unges sida i en diskussion kring vad som 
kan vara möjligt för att få en förändring till stånd. När von Wright (2000) talar 
om att människor är i vardande, så innebär det i praktiken ett betraktelsesätt 
som innefattar förväntningar och en öppenhet inför vem den unge är och skulle 
kunna bli.    
 
I det empiriska materialet finns utsagor som tar sin utgångspunkt i ett punktu-
ellt perspektiv, likväl som att det finns utsagor som utgår från ett relationellt 
perspektiv. Att betrakta de unga utifrån ett punktuellt perspektiv innebär att 
förmågor och egenskaper ses som tidsbestämda och förankrade i individen och 
inte i relation till sammanhanget (von Wright, 2002). För pojkarnas del hand-
lar det då om att de inte har någon större möjlighet att göra sina röster hörda. 
Samhällsrepresentanten gör en analys av problembilden och bestämmer åtgär-
der utan att pojkarna är delaktiga. Här ges inte utrymme för den unges med-
verkan och deltagande. Samtalets innehåll är här givet då det handlar om att 
samhällsrepresentanten informerar den unge om de konsekvenser som blir re-
sultatet av hans handlande.  
 
Att istället utgå från ett relationellt perspektiv innebär att pojkarnas version av 
det inträffade är väsentlig liksom deras genuina medverkan och deltagande i 
samtalet kring vilka åtgärder som kan ses som relevanta konsekvenser av det in-
träffade. Detta beroende på att människor här förstås i relation till samman-
hanget och inte ses som slutna isolerade varelser. Detta inbjuder till en öppen-
het inför den unge och den situation han befinner sig i och därmed en delak-
tighet i konsekvenser av det inträffade (von Wright, 2002). Utifrån ett relatio-
nellt perspektiv betonas att pojkarna måste få ge sina versioner av det som in-
träffat. De måste få delta i ett samtal och i en diskussion kring orsaker och kon-
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sekvenser samt vad som kan göras för att förhindra att liknande händelser upp-
står i framtiden.  
 
Hur behovet av stöd och insatser utformas är avhängigt perspektivvalet. Med 
ett punktuellt perspektiv som utgångspunkt utformas behoven utifrån vilka 
brister den unge uppfattas ha. Ett relationellt perspektiv påtalar att behoven ska 
ses som knutna till ett sammanhang och att de därför är föränderliga (von 
Wright, 2002). Att förslagen på åtgärder skiftar så i det empiriska materialet 
kan kopplas samman till valet av perspektiv och därmed synen på de ungas be-
hov. Ett relationellt perspektiv innebär att det blir viktigt att sätta sig in i den 
unges situation för att förstå orsaker till händelsen, det som kan benämnas per-
spektivtagande. Detta är något som en del av samhällsrepresentanterna påtalar, 
medan andra är mer benägna att göra en snabb analys av situationen och den 
unge och därmed behov av insatser.  
 
Studiens resultat visar att olika bedömningar görs av samma fall. Detta är i en-
lighet med forskning som visar på en anmärkningsvärd variation kring bedöm-
ningar som ligger till grund för samhällets reaktioner (Tärnfalk, 2007; Brottsfö-
rebyggande rådet, 2007:16). Det är inte självklart att brottsliga händelser blir 
bedömda på samma sätt ens inom rättsväsendet. Samhällets reaktion och sam-
hällets pedagogik är avhängiga lagar och förordningar, men också samhällsvär-
deringar och olika kulturer som samhällets representanter är del av. Skilda per-
spektiv leder till olika förväntningar, olika intentioner och därmed insatser och 
åtgärder. En förklaring till att så är fallet är naturligtvis att vi alla är unika män-
niskor och att vi därmed tänker, tolkar och agerar olika. I pedagogiska yrken 
uppstår dessutom ofta situationer som präglas av dilemman och därför blir det 
heller inte helt givet hur man ska reagera och agera (se t.ex. Jenner, 1995). 
Emellertid är frågan hur stort tolkningsutrymmet egentligen kan få vara och 
vad det kommer att innebära för de unga som är föremål för samhällets peda-
gogik. En följdfråga blir om det finns ett förhållningssätt som motverkar en 
alltför subjektiv bedömning. Det handlar då om att utveckla det professionella 
omdömet och om att samhällets representanter lyckas balansera individuella 
hänsyn och strikt regeltillämpning, vilket kan benämnas som komplementära 
attityder (Agevall & Jenner, 2008). Komplementära attityder inrymmer både 
förmåga att vara flexibel och förmåga att följa regler. Den professionella förvän-
tas utveckla ett omdöme att balansera dessa krav på ett sätt så att extrema håll-
ningar undviks och därmed också kontraproduktivitet. Exempel på kontrapro-
duktivitet är när goda värden överdrivs. Det kan handla om att regelföljande 
kan utvecklas till stelbent byråkrati eller att en alltför vid flexibilitet resulterar i 
olikheter inför lagen. Samhällets representanter besitter en autonomi som är en 
förutsättning för att kunna hantera dilemman på ett omdömesgillt sätt (ibid.).  
 
Hur samhällets avsikter kommer till uttryck när det gäller styrning av de unga 
har studerats utifrån ett governmentalityperspektiv. Det blir tydligt att samhäl-
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lets representanter, som alla fått samma vinjetter att ta ställning till, har olika 
perspektiv på de unga och det som händer i vinjetterna. De olika unga som fi-
gurerar i vinjetterna kan bemötas utifrån ett relationellt perspektiv såväl som ut-
ifrån ett punktuellt. Det finns inget gemensamt förhållningssätt på händelsen 
och den unge. Detta leder till olika förslag på insatser och åtgärder för de unga. 
Dessa olika perspektiv får alltså betydelse för vad de unga kommer att möta. 
Det kan handla om hur den unge betraktas och vilka förväntningar och inten-
tioner man därmed har. Resultatet i denna avhandling visar att det finns en rad 
olika tolkningsmöjligheter av händelser som unga är inblandade i. Tolkningar-
na av det som händer och bedömningen av vad som är relevanta insatser kan 
kopplas till rådande samhällsvärderingar, kulturella aspekter och till den enskil-
des pedagogiska grundsyn.  
 
Skilda synsätt och bedömningar innebär att de unga egentligen inte vet vad de 
kommer att möta. De skilda synsätten som kommer till uttryck innebär att de 
unga får räkna med att de kan bli bedömda och dömda på olika sätt beroende 
på olika faktorer. Detta har med rättssäkerheten att göra. Även om samhällets 
representanter försöker att se på problemet på ett allsidigt sätt, så framträder 
ändå skillnader som har att göra med hur uppdraget uppfattas och vilka beve-
kelsegrunder som är utgångspunkter. Att vara ung och i problem innebär såle-
des att det inte är givet vilken pedagogik man kommer att möta från samhället. 
Frågan är vad det får för betydelse för de ungas uppfattning och lärande om sig 
själva och om samhället. 

6.2. Vad de unga lär sig om sig själva 
I detta avsnitt sammanfattas de ungas berättelse utifrån den andra av avhand-
lingens frågeställningar som handlar om vad de unga lär sig om sig själva i mö-
tet med samhällets representanter och av samhällets pedagogik.  

6.2.1 ”Det är svårt att bryta ett livsstilsberoende själv” 
Ungdomarna i studien berättar om hur de successivt har utvecklat ett beroende 
som kan benämnas livsstilsberoende. Detta beroende handlar om ett liv knutet 
till kompisar, knark och kriminalitet. Shibutani (i Skårner, 2001) använder be-
greppet ”social värld” för att förklara hur människor utifrån ett interaktionistiskt 
perspektiv kommer att få sin hemhörighet i ett visst socialt sammanhang. En 
social värld är ett sammanhang i vilket människor skapar en gemenskap genom 
sina intressen och aktiviteter. Människors identitet skapas tillsammans med 
andra i en specifik social värld. Detta innebär att människor i den specifika so-
ciala världen identifierar sig med varandra eftersom de har samma föreställ-
ningar och värderingar kring verkligheten. Det finns speciella karriärvägar i var-
je social värld. Dessa karriärvägar kan vara helt betydelselösa eller till och med 
mycket lågt värderade i andra sociala världar. Det är viktigt att betona att den 
sociala världen och det dominerande perspektivet på verkligheten är stadda i 
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kontinuerlig förändring, vilket innebär att de sociala relationerna kan komma 
att förändras.  
 
Livsstilsberoendet är intimt knutet till identiteten och känslan av tillhörighet 
med andra människor. Att vara del av en gemenskap som ett gäng kan vara in-
nebär att följa de normer och regler som utvecklats inom gängets ramar (jfr 
Sarnecki, 1987). Att bryta med de kamrater och det gäng man är en del av, in-
nebär att man väljer att ställa sig utanför en form av gemenskap som man haft 
under lång tid. Mead (i von Wright, 2000) ger en förklaring till svårigheten att 
ge upp en gemenskap som den beskrivna. Han kallar detta för gängmedveten-
heten, mob-consciousness. Det handlar om en stark identifikation med grup-
pen, vilket leder till att den unges egna ”själv” inte blir avgränsat på ett tillräck-
ligt tydligt sätt. Istället reduceras hela medvetandet till de människor som är 
omedelbart närvarande. Att bryta med gänget och förändra sin livsstil är därför 
ett val som inte alltid är så lätt att förverkliga, även om man skulle vilja. Ofta 
finns missbruksproblem med i bilden. Svårigheter att få ett arbete är påtagliga 
för de unga. Detta bekräftas av undersökningar som visar att ungdomsarbets-
lösheten eskalerar och att unga i utanförskapsområden har svårt att komma in 
på arbetsmarknaden. Särskilt svårt blir det för de unga som varit utanför i mer 
än två år (Ungdomsstyrelsen, 2008:9; SOU 2003:92).  
 
Det finns en rad orsaker till varför en ung person utvecklar ett livsstilsberoende 
enligt det beskrivna. Det kan handla om faktorer som kan kopplas till socio-
ekonomiska villkor likväl som faktorer som är avhängiga den enskildes person-
lighet (Ohlsson & Swärd, 1994; Ring, 2001; SOU 2008:111; Estrada & Flyg-
hed, 2001; Zuckerman, 1991). Skolan är betydelsefull och risken att hamna 
utanför är betydligt större om man inte lyckats få ett grundskolebetyg (SOU 
2003:92). Det finns i det empiriska materialet exempel på möten med lärare 
och skolan som har haft betydelse för utvecklandet av ett gott självförtroende. 
Dock finns också ett exempel där inga positiva förväntningar funnits. Den som 
berättar om detta känner sorg över att ingen i skolan verkade ha några krav eller 
tycka att det var någon mening att ens försöka få honom att vara i skolan eller 
lära sig något. Detta kan relateras till den forskning som slår fast skolans bety-
delse (Olofsson, 1971; Rutter 1983; Grosin, 2004). 
 
Orsaker till skolmisslyckanden kan kopplas till olika aspekter, som exempelvis 
kön. Connell (1999), som talar om ”den hegemoniska maskuliniteten”, betonar 
att det finns ett överordnat ideal och en rådande norm som står för hur pojkar 
och män ska vara. I vissa skolor utvecklas en ”anti-pluggkultur”, som innebär 
att den rådande normen hindrar de unga att vara intresserade av skolarbetet. 
Det ses som omanligt att vara intresserad av skolan vilket skulle kunna vara en 
förklaring till att en del pojkar inte koncentrerar sig på skolarbetet. Detta kan 
leda till ett misslyckande med skolarbetet, vilket i sin tur kan leda till att eleven 
söker sig till andra unga med liknande upplevelser (se t.ex. Phoenix, 2003). 
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Även om ovanstående aldrig kan komma att gälla för alla pojkar kan det ändå 
vara relevant att fråga sig vilken betydelse aspekter som rör maskulinitet har på 
utvecklandet av det som de unga i den här studien kallar för ett livsstilsberoen-
de. Denna livsstil innebär att det ses som eftersträvansvärt att vara manlig och 
maskulin på ett sätt som gör att det går att hävda sig i gänget. En av ungdo-
marna berättar om hur han med vapen i hand åkte runt i olika ”kvartar” för att 
driva in pengar, men betonar att det var otäcka saker han utsatte sig själv och 
andra för. Sådana handlingar ger dock status och innebär att ens position i 
gänget stärks.  Att visa mod i alla sammanhang blir en del av ens identitet.  
 
För de unga blir utanförskapet särskilt tydligt i vissa sammanhang. Ungdomar-
na berättar att de känner sig främmande, bortkomna och osäkra i situationer 
som de inser är vanliga för de flesta andra människor. En av de unga säger att 
”det enbart går att leva på det sätt man lärt sig”, vilket torde vara ett talande ex-
empel på att den sociala världen har betydelse. Att kunna bryta med en livsstil 
som blivit en del av ens identitet kräver oftast stöd från samhällets sida även om 
det, som ungdomarna betonar, i första hand handlar om den egna viljan. Även 
om människan ses som en handlande varelse med en fri vilja så skapar hon inte 
ensam sina villkor. Den samspelssituation och de strukturella villkor som män-
niskan är del av får betydelse, något som också påpekas av de unga. Identitets-
utvecklingen är en ständigt pågående process. Hur de sociala relationerna mel-
lan människor ser ut kommer att inverka på hur identiteten utvecklas (jfr Skår-
ner, 2001; von Wright, 2000; 2004). Därför har kamratgruppen inflytande på 
den livsstil som en ung människa kommer att utveckla. Det handlar om att in-
ordna sig i en grupp och att där utveckla gemensamma symboler vilket stärker 
identiteten (Sernhede 1996; Lalander & Johansson, 2007). Ungdomarna i stu-
dien har funnit en gemenskap och tillhörighet i en grupp som står utanför det 
etablerade samhällets gemenskap. Detta har inneburit att de successivt utveck-
lat en destruktiv livsstil som är svår att förändra själv. De unga efterfrågar därför 
hjälp och stöd för att klara att bryta med det de kallar livsstilsberoende.  

6.2.2 ”Vi är inte lika mycket värda som andra” 
Ungdomarnas berättelse vittnar om att de inte upplever sig ha samma männi-
skovärde som andra människor. Vetskapen om deras bakgrund och tidigare 
domar inverkar på bemötandet från samhällets representanter. De unga hävdar 
att de inte blir sedda som de personer de är innerst inne. De blir bedömda ut-
ifrån sina tidigare handlingar. Eftersom de har sysslat med kriminalitet och 
missbruk förväntas de fortsätta med det. De har brutit mot lagen och upplever 
att samhället ständigt måste kontrollera dem av den anledningen. Ju fler gånger 
någon har brutit mot lagen och registrerats i brottsregistret, desto större är ris-
ken att denna person inte anses kunna förändra sig till det bättre. Ungdomarnas 
berättelse ger uttryck för att detta är samhällets bild av dem. Ungdomarna frå-



 140 

gar sig om de verkligen har samma människovärde som alla andra med tanke på 
den bakgrund de har.  
 
FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna slår fast att alla människor är 
födda fria och lika när det gäller människovärdet och de mänskliga rättigheter-
na (Svenska FN-förbundet 1948, Skolverket, 1994). I vår gemensamma värde-
grund likväl som i lagar, förordningar och yrkesetiska riktlinjer, som reglerar 
skolans, socialtjänstens och rättsväsendets arbete, betonas människors lika värde 
och att detta ska vara en grundläggande princip för allt arbete. I regeringsfor-
men kommer detta till uttryck genom skrivningar som påtalar att demokratins 
idéer alltid ska vara vägledande samt att det allmänna ska verka för att alla 
människor ska uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället (Regeringsformen 
1:2). Enligt ungdomarna görs det dock ingen skillnad på människa och hand-
ling, vilket leder till ett fördömande av människan och inte bara av handlingen. 
Deras upplevelser tyder på att en kriminell bakgrund blir avgörande för hur 
man blir behandlad. De ungas tidigare brottsliga handlingar kopplas ihop med 
dem som människor. Möten med samhällets myndigheter har lett till upplevel-
ser av att de har ett lägre människovärde. Vad de unga bär med sig av sådana 
minnen och erfarenheter får betydelse för deras lärande om sig själva och för 
deras identitetsutveckling (jfr Uljens, 1997). 
 
Förklaringar till de ungas upplevelser och erfarenheter kan göras med stöd av 
stämplingsteorier. Dessa innebär att fokus riktas på relationen mellan dem som 
stämplar och den som blir stämplad. I centrum står inte avvikelsen utan sam-
hällets reaktion (Ronnby, 1992). Samhällets ambitioner att styra de unga, go-
vernmentality, rymmer en maktdimension. Mötet mellan den unge och sam-
hällets representant är asymmetrisk. Förhållningssätt och synsätt på den unge 
kan innebära en stämplingsprocess. Stämplingen innebär att det omgivande 
samhället ser på den stämplade som en avvikare, vilket successivt leder till att 
den som är utsatt för stämplingen också kommer att betrakta sig själv som en 
avvikare (Lemert, 1972; Goffman, 1972). Stämpling är ett socialt konstruerat 
fenomen och rör samspelet mellan människor. De rådande värderingarna och 
den rådande kulturen får betydelse för attityd och förhållningssätt gentemot 
unga i problem. I uppdraget som samhällets representanter har att utföra ingår 
också att klargöra vilka personer som ska ses som avvikare (Becker, 2006). 
Goffman (1972) påtalar att en identitet som betraktas som avvikande vidmakt-
hålls i det sociala samspelet med andra. I den vardagliga interaktionen med 
människor konstrueras det som ska betraktas som avvikelse. Även överordnade 
regler i samhället har betydelse för denna stigmatiseringsprocess, där den en-
skilda individen blir en människa som kan betraktas som utstött och mindre 
värd. En förklaring till de ungas upplevelser kan således relateras till den inter-
aktion som finns mellan människor. Innehållet i denna har inneburit en stämp-
lingsprocess där omgivningens bild av de unga avspeglar sig i de ungas bild av 
sig själva. Hur man blir sedd har också betydelse för hur man betraktar sig själv. 
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Det sker en spegling i det mänskliga samspelet där människors upplevelse och 
erfarenhet är resultatet av hur de betraktar varandra (Börjeson, 2000). De unga 
i denna studie har upplevelser och erfarenheter som lett till en känsla av att de 
har ett lägre människovärde än andra. Detta kan kopplas till omgivningens syn 
på dem och därmed deras egen syn på sig själva.  
 
En parallell kan dras till Fanon (1995) och hans beskrivning av känslan av att 
vara svart i ett samhälle kolonialiserat av vita. Fanon menar att det är ett faktum 
att vita här betraktar sig som överlägsna de svarta. Det har inneburit att svarta 
människor har utvecklat en uppsättning komplex samt att de svarta är slavar 
under sin mindervärdighet. Att protestera mot sin situation är detsamma som 
att man är alienerad. Att vara svart och känna sig mindervärdig innebär till en 
början en känsla av förödmjukande osäkerhet över att vara den man är. Denna 
känsla övergår successivt till en djup känsla av självförebråelse. Fanon talar om 
att de som innehar makten vill få de svarta att skämmas över sin existens. Det 
kan naturligtvis vara så att unga i problem, som gång på gång suttit i ”krismöte” 
med skolan, socialtjänsten och i polisförhör, kan utveckla en liknande känsla av 
utanförskap, förödmjukelse och osäkerhet som svarta i det kolonialiserade sam-
hället. Frågan är om samhällets ambitioner att styra de unga, och de uttryck 
detta tar sig, leder till att de unga utvecklar känslor av mindervärdighet och 
skam över sin existens. De ungas sammantagna upplevelser och erfarenheter av 
olika möten kommer till uttryck som ett lärande om samhället. 

6.3 Vad de unga lär sig om samhället 
Utifrån avhandlingens tredje frågeställning analyseras i detta avsnitt vad de 
unga lär sig om samhället genom mötet med samhällets pedagogik i form av re-
aktioner, åtgärder och insatser.  

6.3.1 ”Vi är inte lika inför lagen” 
Utifrån sina egna erfarenheter menar de unga i denna studie att det är givet att 
människor inte är lika inför lagen utan att ens bakgrund är avgörande. Man får 
räkna med att bli betraktad som en redan dömd person om man blir misstänkt 
för något och finns i brottsregistret. Det är inte något de kan påverka eftersom 
de befinner sig i underläge, säger de unga. De hävdar att för dem är det ändå 
lönlöst att driva frågor som handlar om deras rättigheter, så som det uttrycks i 
lagar och förordningar, beroende på att de är de personer de är och har den 
bakgrund de har.  
 
Frågan är då om människors tidigare bakgrund blir avgörande för vilka möjlig-
heter de har att föra sin talan. Foucault (1971) talade om förbudet och ute-
stängningsmekanismer. Dessa mekanismer innebär att inte vem som helst får 
tala och att inte vad som helst kan sägas och att vissa uttalanden är omöjliga i 
vissa sammanhang, även om de skulle tyckas relevanta för situationen, beroende 
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på att de inte sägs av rätt person. Foucault menar att dessa förbud och uteslut-
ningsmekanismer finns såväl på arbetsplatser som i vardagslivets olika situatio-
ner. Dessa mekanismer kan vara mer eller mindre dolda men blir snart kända 
för den som omedvetet bryter mot förbudet. Med anknytning till ovanstående 
kan det alltså finnas anledning att fundera på vilka möjligheter unga i denna 
studie egentligen har att uttrycka sin syn på saken.  
 
Andra undersökningar visar att det finns en risk att unga som blir föremål för 
rättssystemet kommer i underläge och inte kan göra sin röst hörd. Ett exempel 
på att så kan vara fallet redovisas i en utvärdering från Brottsförebyggande rådet 
(2002:18). Syftet är att kartlägga hur dömda ungdomar uppfattar att rättegång 
och en dom lyckas förmedla de straffrättsliga principerna och därigenom verka 
preventivt. Utvärderingen bygger på intervjuer med sju ungdomar som berättar 
om sin egen rättegång och det är framförallt några aspekter som framträder 
som gemensamma för dessa ungdomars uppfattningar. De unga har svårt att 
förstå vad som händer i rättssalen. De förstår inte de olika rollerna och vem 
som är vem. De har svårt att förstå det juridiska språket. De upplever dessutom 
att de inte i tillräcklig grad fått komma till tals och ge sin version av händelse-
förloppet, vilket leder till att de känner sig dömda på förhand (Brottsförebyg-
gande rådet, 2002:18). Detsamma gäller en studie som beskriver hur den miss-
tänkte ungdomsbrottslingen behandlas i rättssalen när det gäller att få en chans 
att berätta sin version av händelseförloppet. Studien visar att detta kan variera i 
hög grad samt att vissa av ungdomarna särbehandlas på ett negativt sätt, där-
ibland de som varit straffade tidigare. Här slås fast att ungdomens bakgrund 
spelar en betydande roll för hur den unge kan komma att dömas (Pleiner, 
2005). Detta är i linje med vad ungdomarna i denna avhandling berättar.  

 
FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna slår dock fast att ”alla ska vara 
lika inför domstolarna” och att ”envar som anklagats för brottslig gärning skall 
ha rätt att betraktas som oskyldig intill dess hans skuld lagligen fastställs” 
(Skolverket, 1994, sid. 23). Barnkonventionen betonar människans rätt till re-
spekt för sin egen vilja, rätten att göra sin stämma hörd samt att få vetskap om 
sina rättigheter (Barnkonventionen 2009). Även våra nationella styrdokument 
påtalar vikten av likhet inför lagen samt att rättsväsendet i enlighet med legali-
tetsprincipen måste ha stöd i lagen för sitt agerande gentemot medborgarna 
(Regeringsformen 1:9; SFS 1962:700).  
 
Ungdomarna har erfarenheter av att dessa direktiv inte följs. Brottsregistret och 
hur ofta man förekommer i detta blir avgörande för hur man blir behandlad, 
hävdar de unga. De upplever att poliser dömer dem på förhand, särskilt om de 
unga redan finns i brottsregistret. De talar om att de är kontrollerade och att 
den attityd som finns hos polisen innebär att de unga får finna sig i att bli be-
traktade som personer som är opålitliga och ställer till oordning även om de 
försöker börja ett nytt liv. Ungdomarna hävdar att vissa poliser missbrukar sin 
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maktposition. Detta kan kopplas till den argumentation som Petersson för 
(2008). Han hävdar att det inom polisen görs en distinktion mellan det krimi-
nella ”buset” och den vanlige medborgaren, ”Svensson”. Den professionella au-
tonomin kan därmed innebära problem då en sådan kategorisering påverkar re-
lationen mellan polis och medborgare. Sådana faktorer kan bidra till att de 
unga upplever att deras bakgrund blir styrande för bemötandet av dem.  
 
Studier av ungdomsbrottslighet visar att brott mot samhällets regler bedöms 
olika beroende på vem som bryter mot regeln och vem som blir utsatt. Det 
finns en variation som tyder på att medelklasspojkar sällan kommer särskilt 
långt i rättsprocessen och nästan aldrig blir dömda, medan pojkar från utanför-
skapsområden i väsentligt högre grad blir dömda (Becker, 1963; Pleiner, 2005). 
Den unges bakgrund kan således spela en avgörande roll för hur han blir be-
handlad, något som bekräftas i denna studie. Ungdomarna har upplevelser och 
erfarenheter av att det är samhället och myndighetspersoner som har makten 
och att ungdomarna är i underläge. De unga uppfattar att samhället tar sig rät-
tigheter att ”döma ut någon på grund av den personens bakgrund”. Myndig-
hetspersoner kan ta sig friheter utöver vad lagen säger, eftersom dessa unga 
ändå inte har någon möjlighet att göra sina röster hörda. Tidigare brottsliga 
handlingar begränsar rätten att få göra sin stämma hörd, hävdar ungdomarna.   

6.3.2 ”Vi är dömda på förhand” 
Ungdomarna känner sig dömda på förhand. Om de blir misstänkta för ett brott 
räcker det med ett utdrag ur brottsregistret för att de ska vara dömda, säger de. 
Ungdomarna i avhandlingens empiriska studie motsätter sig inte att brott följs 
av sanktioner men avgörandena bör, enligt ungdomarna, ligga hos domstolen. 
Ungdomarnas berättelse vittnar om ett missnöje när det gäller framförallt poli-
sers bemötande och bedömande. De talar om att poliser använder sig av sina 
maktmetoder som ibland handlar om att använda våld i onödan. Detta ser de 
unga som ett maktmissbruk som utövas för att de unga är i underläge och har 
en bakgrund som blir avgörande för hur de blir bemötta.  

 
Ungdomarna hävdar dock att det inte gäller alla poliser. Det finns också skill-
nader när det gäller polisers insatser, visar forskning. Holgersson (2005) påtalar 
exempelvis att det finns en stor variation när det gäller arbetsprestation bland 
poliser. Han pekar på att det finns en skillnad när det gäller kunskap och moti-
vation, vilket har betydelse för arbetsprestationen. Skillnaderna i bemötande av 
samhällets medborgare är störst i storstäderna, vilket kan förklaras med att poli-
ser här får utrymme att vara både tuffa och arroganta. Det finns alltid möjlighet 
att få förstärkning om situationen urartar. Sådana möjligheter finns inte på en 
mindre ort där polisen inte kan vara anonym. Holgersson bekräftar också att 
ålder och antal tjänsteår spelar roll.  
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Ungdomarna ger emellertid uttryck för en förståelse för polisernas ibland tvek-
samma bemötande. De kan sätta sig in i polisernas situation och hur det kan 
vara att möta ungdomar som dem. De unga pekar på att polisernas miljö, där 
de allt som oftast utsätts för faror, leder till att poliserna utvecklar en viss stil. 
Denna stil beror i hög grad på deras arbetsmiljö, menar de unga. De talar om 
att poliserna blir påverkade av den yrkeskultur som de är del av. Ungdomarnas 
erfarenheter kan kopplas till Skolnick (i Agevall & Jenner, 2006), som slår fast 
att det karaktäristiska i polisarbetet är bland annat att bli utsatt för fara och hot. 
Dessutom uppfattas en polisman som en auktoritet och har ett krav på sig att 
vara snabb och effektiv. Kombinationen av dessa faktorer tillsammans med be-
fogenheten att använda tvång och våld gentemot samhällets medborgare inne-
bär en speciell arbetssituation. Ungdomarnas berättelse vittnar om en förståelse 
för att poliser i tjänst kan ha en svår arbetssituation, vilket kan ses som ett ut-
tryck för en förmåga att ta den andres perspektiv, så som von Wright (2000) ta-
lar om.  

6.3.3 Governmentality och valet av perspektiv 
Ungdomarna ger uttryck för vad de lärt om sig själva och vad de lärt om sam-
hället. Detta lärande kan ses som konsekvensen av möten med samhällets re-
presentanter.  Vad som hänt i dessa möten kan kopplas till de aspekter som 
finns i avhandlingens modell för det pedagogiska mötet (kap. 2.2) Det handlar 
om vilka samhällsvärderingar, vilken organisationskultur samt vilken pedago-
gisk grundsyn som de unga har blivit bemötta ifrån. De möten som de unga va-
rit involverade i präglas av samtidens värderingar. Det finns en politisk rationa-
litet såväl som sociokulturella och historiska aspekter att ta hänsyn till.  
 
På ett övergripande plan har vi att göra med begreppet governmentality. Sam-
hällets vilja att styra de unga handlar om att samhällets normer och regler för-
väntas internaliseras av de unga genom socialisation. Mead (1972) formulerade 
begreppet ”den generaliserade andre” som utgör samhällets roll- och regelsy-
stem. Hur de unga internaliserar ”den generaliserade andre” kan relateras till 
deras meningsskapande, socialisering och lärande. De unga i denna studie har 
erfarenheter av att samhällets normer och regler kan utövas på olika sätt bero-
ende på vilken bakgrund personen i fråga har. Att människor är lika inför lagen 
är, utifrån ungdomarnas erfarenheter, en sanning med modifikation. I studiens 
material framträder en bild av de ungas uppfattningar om ett samhälle som inte 
följer sina egna lagar och normer och där makten kan användas mot dem. Att 
de ungas förseelser blir föremål för sanktioner är inget de unga invänder mot. 
De påtalar dock att det finns brister när det gäller rättssäkerhetsprinciper och 
lagar. De erfarenheter som de unga har av mötet med samhällets myndigheter 
är att de inte kan vara säkra på att de blir bedömda och dömda på ett rättvist 
sätt. Detta präglar den unges förtroende för samhället. Den internationella 
forskningen visar att förtroendet för rättsväsendet påverkas av negativa erfaren-
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heter. Människor som misstänks för brott och människor som åtalas för brott 
har genomgående lägre förtroende för både enskilda myndigheter och rättsvä-
sendet samt hur arbetsuppgifterna utförs inom dessa. Framförallt visar en jäm-
förelse mellan åtalade och den övriga befolkningen att de som är åtalade har 
lägst förtroende för polisen och rättsväsendet. De som är åtalade har en an-
märkningsvärd liten tilltro till att misstänkta behandlas rättvist (Brottsförebyg-
gande rådet, 2007:9). Detta är i linje med vad de unga i studien berättar, vilket 
reser frågor kring rättssäkerhet och rättstrygghet.  
 
På ett annat plan handlar det om det pedagogiska mötet och hur relationen ut-
vecklats mellan samhällsrepresentanten och den unge. Detta har att göra med 
hur samhällsrepresentanten har hanterat relationens asymmetriska aspekt. In-
nehållet i mötet kan kopplas till hur den unge och hans möjligheter har betrak-
tats och hur delaktig han har fått vara i samtalet kring honom själv. Skillnader i 
förhållningssätt kan synliggöras med begreppen punktuellt perspektiv och rela-
tionellt perspektiv. Dessa kan också kopplas till innehållet i mötet och om detta 
är givet eller skapat.  Det pedagogiska mötet genererar upplevelser och reflekte-
rande som i sin tur leder till erfarenheter (Uljens, 1997). De unga har i pedago-
giska möten erfarit något genom det diskussionsinnehåll som har rört dem och 
deras liv. Ahlberg et al. (2002) betonar att innebörden av att erfara något är det 
samma som att fokusera på och att urskilja samt vara medveten om aspekter av 
detta något. Lärande innebär att man uppfattar och erfar och förstår något på 
ett sätt som skiljer sig från hur detta något betraktades tidigare. På så sätt sker 
förändringar i erfarandet. Detta sätt att lära och hur människan uppfattar värl-
den är kopplat till tidigare erfarenheter och situationer som man varit del av. 
Därför blir de ungas erfarenheter av mötet med samhällets representanter vikti-
ga att belysa. De unga i studien har berättat om sina upplevelser och reflektio-
ner och erfarenheter. Dessa kan sammanfattas enligt följande.  

 
Livsstilsberoendet som de unga berättar om är svårt att ta sig ur utan stöd och 
hjälp. De unga ger uttryck för att de blivit mötta med kunskapsbrist och brist 
på delaktighet i mötet med samhällets representanter. De ungas erfarenheter 
tyder på att de ofta har blivit bemötta utifrån ett punktuellt perspektiv, där in-
nehållet varit givet och behoven betraktats som knutna till individen utan 
koppling till det sammanhang de varit del av. De unga menar att drogmissbru-
ket underskattas av samhällets myndigheter vilket framhålls som ett problem. Å 
andra sidan kan just det vara orsaken till att ett punktuellt perspektiv har varit 
utgångspunkten då ett tvångsomhändertagande kan föranledas av ett alltför 
långt gånget missbruk. Då finns inte heller utrymme för den unges synpunkter 
och delaktighet eftersom det kan handla om att rädda liv (SFS 1990:52). Vida-
re har samhällets styrning och de pedagogiska mötena som de unga varit invol-
verade i genererat upplevelser och reflektioner som lett till erfarenheter som att 
de unga upplever sig ha ett sämre människovärde, att de inte är lika inför lagen 
samt att de döms på förhand. De lagar och förordningar som samhällsrepresen-
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tanterna har att förhålla sig till, likväl som de yrkesetiska riktlinjerna, genomsy-
ras på många sätt av en demokratisk syn där allas lika värde, rättssäkerhet och 
rättstrygghet betonas. En förklaring till att de unga ändå har dessa upplevelser 
kan vara att den så kallade egenetiken har fått företräde före förvaltningsetik ( 
Johannesson, 1994; Lundqvist, 1998) när det gäller förhållningssätt hos sam-
hällsrepresentanter de mött. 
 
Ungdomarna ger uttryck för att deras identitet inte är något statiskt. De vill bli 
betraktade som personer som kan förändras. Meads teori betonar att vi ständigt 
förändras som människor och att interaktion och kommunikation är en förut-
sättning för detta. Identitetsutvecklingen är en ständigt pågående process som 
är avhängigt det sociala samspelet mellan människor (von Wright, 2002). De 
unga efterfrågar ett förhållningssätt där det relationella perspektivet är utgångs-
punkten. De vill få möjlighet till delaktighet och kommunikation kring sitt eget 
liv. Frågan är i vilket skede utrymme kan ges för det relationella perspektivet 
där innehållet inte från början är helt givet utan i huvudsak skapas tillsammans 
mellan den unge och samhällsrepresentanten. Valet av perspektiv får konse-
kvenser för hur mötet utvecklas och därmed för den unges lärande.  

6.4  Konklusion: Skilda perspektiv – skilda sätt att 
mötas – skilda sorters läranden  
I denna studie har samhällets representanter såväl som ungdomar delgett oss 
sina berättelser, vilka kan relateras till det pedagogiska mötet och olika aspekter 
av detta. Det empiriska materialet har tolkats och analyserats och det som 
framkommit kan sammanfattas enligt följande. Skilda perspektiv leder till skil-
da sätt att mötas och förmodligen också skilda sorters lärande hos den unge. 
För att synliggöra detta formuleras två sinsemellan skilda fortsättningar på 
händelsen i vinjett 1 där Jonny figurerar. Jonny blir spottad i ansiktet av en 
skolkamrat och handgemäng uppstår. Jonny kastar skolkamraten i vattenfontä-
nen utanför skolan varpå kamraten ådrar sig en skada. Här uppstår ett dilemma 
för skolpersonalen när det gäller hur situationen kan hanteras. Följande texter 
och illustrationer avser att visa hur skilda perspektiv på händelsen kan gestaltas. 

6.4.1 Berättelsen om ett möte eller vad hände sedan? 
Jonny blir kallad till ett möte med skolans personal och rektor. Jonny blir in-
formerad om det felaktiga i sitt beteende och vilka åtgärder som efter händelsen 
kommer att vidtas. Hans tilltag ska polisanmälas och efter utredning kan det bli 
tal om en omplacering till en annan skola eftersom Jonnys aggressiva beteende 
länge har varit ett problem. Han får också veta att skolpsykologen kommer att 
genomföra en utredning i syfte att kartlägga Jonnys behov. Utredningen syftar 
till att utröna orsaker till Jonnys aggressiva beteende. För att förhindra att Jon-
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ny får fler utbrott eller hamnar i liknande situationer kommer en assistent att 
finnas till hands under alla raster i skolan och vid vissa lektioner.  
 

 
Figur 3. Det punktuella perspektivet 

6.4.2 Berättelsen om ett annat möte eller vad hände sedan? 
Jonny blir kallad till ett möte med skolans personal och rektor. Mötet inleds 
med ett samtal kring det inträffade. Jonny får berätta sin version och hur han 
ser på att den andre pojken blev skadad och vad konsekvensen av detta ska bli.  
Jonny får fundera kring vilka åtgärder som skulle kunna vara relevanta för att 
förhindra att liknande händelser uppstår. Jonnys tankar kring orsaker och åt-
gärder tas som utgångspunkt när mötesdeltagarna tillsammans försöker hitta 
lösningar på problemet. Mötesdeltagarna bestämmer att ett nytt möte ska äga 
rum där pojkarna om möjligt kan träffas och få hjälp att försonas. Utifrån Jon-
nys önskemål beslutas om extra stöd i vissa ämnen eftersom Jonny upplever att 
han riskerar att misslyckas med skolan. Detta är en orsak till hans frustration. 
Dessutom kommer man gemensamt fram till att det alltid måste finnas vuxna 
ute på rasterna för att observera vad som händer mellan eleverna och för att 
förhindra att liknande händelser inträffar.  
 

 
Figur 4. Det relationella perspektivet 
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Ovanstående illustrationer har som avsikt att synliggöra att skilda perspektiv le-
der till skilda sätt att mötas. Det punktuella perspektivet utgår från att en av 
parterna, i det här fallet samhällsrepresentanterna, har tolkningsföreträde i sam-
talet och vad det ska leda till. Den asymmetriska relationen blir tydlig och här 
ges inte utrymme för den unges syn på problemet. I stort sett handlar det om 
att den unge blir informerad om vilka åtgärder som ska vidtas. Han ses som bä-
rare av problemet och insatserna utgår från behov som ses som knutna till indi-
viden. En utgångspunkt i det relationella perspektivet innebär istället att de so-
ciala svårigheterna ska lösas tillsammans med den unge. Den unge får ge sin 
version och i dialog kartläggs olika aspekter av händelsen och hur man tillsam-
mans kan gå vidare. Här blir den asymmetriska relationen inte lika påtaglig, 
även om relationen i det pedagogiska mötet alltid präglas av en viss asymmetri.  
 
Skilda perspektiv leder till skilda sätt att mötas och till skilda sorters lärande. 
Vad den unge lär sig i de möten som beskrivits ovan kan vi inte veta eftersom 
en rad aspekter kring lärande naturligtvis spelar roll som exempelvis alla tidiga-
re upplevelser från olika sammanhang. Men utifrån ungdomarnas berättelse, 
där de ger uttryck för vad de lärt sig utifrån mötet med samhällets representan-
ter, kan vissa slutsatser emellertid dras. Deras sammantagna erfarenheter kan 
därmed utgöra viktiga utgångspunkter för att formulera ett konstruktivt peda-
gogiskt möte, vilket diskuteras i avhandlingens avslutande kapitel.  
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7. DISKUSSION 

Tänk vad pengar det kostar. Tänk vad mycket pengar dom förlorar bara 
på att inte behandla en väl…Det är det där övertrampet, det här översit-
teriet. Det är det här kränkande sättet. Då går det åt helvete för mig på en 
gång alltså. Trampa på mig och jag trampar på dig direkt alltså…Det är 
väldigt enkelt. Kränker du en människa och får den människan att känna 
sig dålig, då får du en dålig respons. Det blir ju ett dåligt möte. Och det är 
nånting som du kommer ihåg. Blir man tagen för den personen man är 
och respekterad som individ, då kan man ju nästan samarbeta ju. (Bobby) 

I ovanstående citat ger en av ungdomarna i denna studie uttryck för att samar-
bete kan bli möjligt. Vad han tycks mena är att han verkligen har en vilja att 
lösa problemen, men att delaktighet och att bli bemött på ett respektfullt sätt är 
avgörande faktorer. Att mötet med samhällets myndigheter har betydelse blir 
här uppenbart. De unga i denna avhandling har berättat vad de lärt av möten 
med samhällets myndigheter, dels vad de lärt om sig själva, dels vad de lärt om 
samhället. Att lyssna på människor som befinner sig i marginalen är viktigt då 
de har unika erfarenheter att ta del och lära av (Frithiof, 2007). Att ta vara på 
ungdomarnas syn på vad de möter från samhällets sida ser jag som en värdefull 
kunskapskälla för samhället i stort. 
 
Denna avhandling handlar om vad unga i problem möter från samhällets sida 
och vilket lärande detta genererar. Studiens resultat visar att det i de professio-
nellas berättelser finns skilda synsätt på samma fall och vilka insatser som är re-
levanta. Detta kan kopplas till att forskning kring fungerande insatser är relativt 
bristfällig även om det finns kunskap som visar att insatser som bygger på sam-
tal och relationer fungerar bättre än insatser som grundar sig i att den unge ska 
ta lärdom genom olika avskräckande och straffande medel (Socialstyrelsen, 
2008). Den professionella autonomin tillsammans med ramlagar medger ett 
visst tolknings- och handlingsutrymme. Emellertid är det väsentligt att kom-
plementära attityder (Agevall & Jenner, 2008) präglar det professionella arbetet 
så att inga extrema varianter av förhållningssätt utvecklas. Ungdomarnas berät-
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telser tyder på att de kan ha stött på sådana extrema varianter av attityder i de 
möten de haft med samhällets representanter. Ett minskat förtroende för sam-
hällets myndigheter vittnar flertalet utsagor om. De unga talar om att de känner 
sig dömda på förhand och att de inte upplever sig lika inför lagen, vilket kan ses 
som exempel på deras upplevelser och lärande av mötet med samhällets repre-
sentanter. Här finns anledning att diskutera om det verkligen finns tendenser i 
samhället och bland de professionella som gör att de ungas bakgrund styr hand-
landet på ett sätt som inte är förenligt med lagar och förordningar, eller om det 
är stämplingsprocesser som leder till en subjektiv upplevelse av att vara orättvist 
behandlad. Detta ser jag som viktiga frågor att ställa i den fortsatta forskningen 
kring problemområdet. Ungas lärande genom möten med samhällets myndig-
heter har betydelse för hur de unga kan komma att fungera i vårt samhälle, vil-
ket i sin tur kan få betydelse för alla medborgare i samhället. Vi vet att de som 
företräder den grova brottsligheten rekryterar nya medlemmar från ungdoms-
gäng (Wierup & Larsson, 2007), vilket jag menar är en tillräcklig kunskap för 
att frågor kring ungas lärande i mötet med samhällets myndigheter ska vara 
viktiga att fokusera. Ungdomarnas erfarenheter kan därför utgöra viktiga ut-
gångspunkter för att formulera ett pedagogiskt möte som på ett konstruktivt 
sätt medverkar till den unges positiva utveckling. I följande text diskuterar jag 
därför, utifrån denna avhandlings resultat, vad som kan ha betydelse för att för-
hindra en ogynnsam utveckling men också vad som är viktigt med avseende på 
att vända en sådan utveckling samt vad samhällets styrning kan innebära utifrån 
ett pedagogiskt perspektiv.  

7.1 Konstruktiva pedagogiska möten 
En koppling kan här göras till den studie som Berglund (1998; 2000) genom-
fört kring ungdomars val av livsstil. En av slutsatserna är här att det i goda mö-
ten föds goda skäl. Således finns det möten som är ”godare” än andra och då 
kan frågor ställas kring vad som kännetecknar ett gott möte. Utgångspunkten 
för att formulera hur ett konstruktivt möte kan se ut, är de ungas berättelser om 
hur de upplevt och vad de lärt av möten med samhällets representanter och 
samhällets pedagogik. Samhällsrepresentanterna ger uttryck för att de har det 
goda i tankarna när det gäller unga i problem. Frågan är dock vad begreppet 
gott eller det goda betyder och vems goda vi talar om. När det gäller förbindel-
sen mellan makten och det goda, så kan vi konstatera att det goda står i förhål-
lande till det samhälle vi lever i och att detta ser olika ut i olika kulturer. Detta 
har jag försökt att visa i det historiska avsnittet (se kap 2.5). Ett talande exem-
pel är Foucaults beskrivning (2003) av fängelsesystemet. Här blir det tydligt att 
det som i förgången tid ansågs vara det goda för samhället var att isolera män-
niskor och ge dem tid för eftertanke. Idag vet vi att isolering och brist på kom-
munikation och samtal är förödande för människans välbefinnande. Denna 
studie visar också att kommunikation, samtal och relationer är något som fram-
hålls som väsentliga redskap i arbetet med de unga. Vad dessa samtal ska inne-
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hålla och hur dessa relationer ska se ut finns det dock olika uppfattningar kring. 
Även synen på kommunikation, samtal och relationer är bundet till historiska, 
kulturella och samhälleliga aspekter.  

7.1.1 Att förhindra en ogynnsam utveckling 
I avhandlingens bakgrundskapitel redogjordes för en rad faktorer som påverkar 
en ung människas utveckling som exempelvis uppväxtvillkor, familjerelationer, 
skolgång, fritid och kamratgrupper. I relation till avhandlingens fokus och re-
sultat diskuteras här skolan som förebyggande instans då skolan kan sägas vara 
en central arena för elevens lärande om sig själv och sina framtida möjligheter.   

Skolan som förebyggande instans  
Vikten av tidiga insatser för att förhindra en ogynnsam utveckling betonas så 
gott som alltid i sammanhang som rör barn och unga i problem.  Det finns 
dock risker med att försöka förutsäga vilka barn som kommer att utvecklas på 
ett negativt sätt. Förväntningar på en positiv utveckling kan utebli och irrele-
vanta åtgärder kan bli följden. Detta kan göra att den unge upplever sig stigma-
tiserad, vilket successivt kan leda till att den unge verkligen påbörjar en asocial 
utveckling (jfr Tham, 2001). Detta kallar vi ”den självuppfyllande profetian”. 
Denna har träffande illustrerats av Rosenthal och Jacobsson (1968) i en studie 
kallad ”Pygmalion in the Classroom”, där lärares förändrade förväntningar på 
vissa ”speciella” elever, ledde till en faktisk förändring i elevernas prestationer 
och allmänna beteende. Personer försöker således sannolikt att uppfylla de för-
väntningar som människor i deras omgivning har på dem (Jenner, 2004). 
 
Detta betyder dock inte att problemen som uppdagas på ett tidigt stadium ska 
ignoreras. Det är trots allt ett faktum att en grupp unga riskerar att gå en dyster 
framtid till mötes om ingenting görs. Det är välkänt att den sociala bakgrunden 
har betydelse med allt vad det kan innebära av riskfaktorer. Men vad kan vara 
positiva åtgärder på ett tidigt stadium relaterat till denna avhandlings problem-
område? Här vill jag, som nämnts, peka på skolans betydelse. Skolan är en vik-
tig socialiseringsarena och skolan ska vara en skola för alla. Enligt läroplanen är 
skolans uppgift att arbeta för att alla elever, oberoende av bakgrund, ska ha lika 
tillgång till utbildning. De elever som behöver särskilt stöd ska få denna hjälp. 
De som arbetar i skolan har ett ansvar att se till så att ingen elev stöts ut (LpO 
94). Inledningsvis redovisades forskning kring skolklimatets betydelse för att 
elever ska lyckas i skolan. Det har gått att empiriskt belägga att elevers kun-
skapsutveckling i jämförbara upptagningsområden varierar, även sedan man 
bortsett från sådana variabler som social bakgrund. Detta implicerar att det 
finns aspekter i skolan som kan ha avgörande betydelse för hur elever i olika 
skolor lyckas med sitt skolarbete (se t.ex. Rutter, 1983, Grosin, 2004). Risken 
att hamna i ett utanförskap är avsevärt större för de elever som misslyckas i sko-
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lan och inte får ett fullständigt grundskolebetyg (SOU 2003:92) varför skolans 
betydelse måste betonas.  
 

Ja, det var väldigt känt att jag hade det trassligt hemma. Så det var lik-
som…på nåt sätt så lät dom mig hållas. Dom såg mellan fingrarna…Det 
var inte bra. Alltså, jag drev ju det till sin yttersta spets och kollade liksom 
hur långt kan jag gå egentligen utan att dom ens bryr sig. När mina 
klasskompisar gjorde nåt så blev det alltså…konsekvenser då. Och det 
var…rätt ledsamt faktiskt. På nåt sätt var det okey. Ge [ Kim] lite space, 
det är lite stökigt hemma. Men jag stod ju där sen också när jag gick ut 
nian utan betyg. Ingenting att hänga i granen. (Kim) 

Faktorer som medverkar till en lyckad skolgång  
Vad är det då som karakteriserar en skola där elever lyckas? Enligt Grosin, 
(2004) finns det i skolor med ett gott skolklimat några betydelsefulla kompo-
nenter som kan kopplas till det pedagogiska och sociala klimatet. Förutom tra-
ditionella skolkunskaper handlar det också om trivsel och självkänsla, vilket 
även Lindberg (2010) har visat i sin studie. Skolans kunskapsmål prioriteras 
och ett tydligt och pedagogiskt ledarskap ger lärarna möjligheter att bedriva en 
undervisning som är strukturerad och därmed präglas av ordning och reda utan 
förtryck. Positiva förväntningar på eleverna utifrån tanken att alla kan lära präg-
lar relationen mellan lärare och elever. Interaktionen mellan lärare och elev är 
viktig liksom innehållet i undervisningen. Att arbeta med baskunskaper, pro-
blemlösning och att träna eleverna att kunna se sammanhang är viktiga aspek-
ter av undervisningsinnehållet. Att kunskapen utvärderas och att eleverna upp-
muntras ses som väsentlig i de framgångsrika skolorna. Lärarna betraktas som 
förebilder och auktoriteter och det ses som väsentligt att skolan strävar efter att 
tillgodose elevernas behov av stöd för sin kunskapsutveckling. Sammanfatt-
ningsvis betonas att det handlar om skolans jämlikhetsmål (Grosin, 2004).  
 
Med hänvisning till ovanstående vill jag påstå att tidiga insatser i skolan hand-
lar om hela skolans klimat, vilket bland annat kommer till uttryck i personalens 
förhållningssätt gentemot eleverna. Detta kan i allra högsta grad relateras till 
innehållet i det pedagogiska mötet och valet av perspektiv. Det kan röra sådant 
som att uttrycka realistiska krav och positiva förväntningar på den enskilde ele-
ven och att ge konstruktiv respons på det arbete eleven gör. Att systematiskt ar-
beta för att varje elev utvecklar en känsla av att ”jag är en person som förstår och 
kan lära mig” är en mycket god förutsättning för att förhindra en asocial ut-
veckling, menar jag. Ett gott skolklimat innefattar lärarens kunskap om grupp-
dynamik och en medvetenhet om sina egna möjligheter att påverka gruppen 
och relationerna mellan eleverna. Att verka för att eleverna utvecklar ett intresse 
för skolan kan vara en faktor som påverkar klassrumsklimatet. Läraren kan 
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därmed förhindra att en ”anti-pluggkultur” utvecklas, där exempelvis tongivan-
de elever ”förbjuder” kamrater att vara intresserade av skolarbetet (jfr Connell 
1999; Phoenix, 2003). Det gäller att arbeta intensivt för att förhindra att elever 
börjar skolka och då söka sig till sammanhang utanför skolan. Skolkande elever 
är de som i hög grad riskerar att utveckla ett kriminellt beteende (Sundell et al., 
2005). Därför är det av största vikt att lärare och skola har en medvetenhet om 
riskerna med elevers ströfrånvaro och systematiska skolk och att åtgärder sätts 
in mot detta. Det finns naturligtvis faktorer som har att göra med familjebak-
grund och förmåga att tillgodogöra sig undervisningen som kan försvåra arbetet 
för skolan och läraren. Utifrån min lärarerfarenhet vill jag dock påstå att det i 
praktiken finns skilda perspektiv på hur skola och lärare förhåller sig till sådana 
faktorer. Här handlar det verkligen om att välja perspektiv och att valet ger oli-
ka konsekvenser. Forskningen visar alltså att det går att göra skillnad för alla 
elever, oavsett social bakgrund. Skolan och skolans sätt att fungera har därmed 
en enorm betydelse när det gäller att förhindra skolmisslyckanden och en nega-
tiv utveckling hos de unga. I skolan ska alla elever få lov att lyckas utifrån sina 
förutsättningar!  

7.1.2 Att vända en negativ trend 
En ung människas utveckling är som nämnts avhängigt en rad faktorer, vilket 
innebär att det inte finns någon garanti för att goda insatser från samhällets 
sida, i det här fallet skolan, lyckas fullt ut.  Därför diskuterar jag i denna text 
några aspekter relaterat till de pedagogiska möten som den unge kommer att 
delta i om han hamnar i problematiska situationer. Vad som blir viktigt för att 
vända den negativa trenden står här i fokus. 

Samverkan 
Om den unge är på väg att utveckla en problematisk livsstil, trots skolans goda 
ambitioner, så är skolan skyldig att koppla in andra myndigheter så att ett sam-
arbete kan påbörjas. Myndigheter har enligt förvaltningslagen skyldighet att 
samverka (SFS 1986:223). Anmälningsskyldigheten gör att en samverkan ska 
komma till stånd när unga verkar fara illa på något sätt (SFS 2001:453). Utred-
ningar pekar på att kunskapsbristen i kommunerna är stor när det gäller vad 
skolkande eller arbetslösa ungdomar gör (SOU 2003:92). Samverkan mellan 
myndigheter kring unga i problem är alltså inte en självklarhet. Lundgren och 
Persson (2003) påtalar att det finns olika syn på samhällsuppdraget och att oli-
ka verksamhetsområden tolkar sitt uppdrag på olika sätt, vilket kan vara en för-
klaring till brister när det gäller samverkan. Att det finns olika synsätt på sam-
hällsuppdraget är i överensstämmelse med denna studie där det dessutom tyd-
liggörs att det finns inomprofessionella skillnader.  
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Kunskap om livsstilsberoende 
Skilda synsätt på uppdraget och på de unga och orsaker till problembilden för-
svårar samarbetet mellan myndigheter. För att ett samarbete ska komma till 
stånd och bli fruktbart är det väsentligt att olika myndigheterna har likartade 
synsätt på ett problem (Lundgren & Persson, 2003). Därför är det viktigt att 
diskutera vad som skulle kunna utgöra ett likartat synsätt utifrån vad de unga i 
denna studie berättar. Vad de ser som väsentligt att fokusera och vad de ser som 
konstruktivt stöd är en god vägledning för att samverkan mellan myndigheter 
ska kunna komma till stånd och därmed ett samarbete med den unge.  De ung-
as berättelser vittnar om att det så kallade livsstilsberoendet är mycket svårt att 
bryta själv. Livsstilsberoendet är starkt knutet till kamrater, knark och krimina-
litet. De unga menar att samhällets pedagogik i form av insatser och åtgärder 
inte alltid inriktas mot att hjälpa dem att komma ifrån den destruktiva livssti-
len. De talar om att drogmissbruket underskattas av samhällets representanter 
och att det får förödande konsekvenser för de ungas liv. Att få hjälp att bryta ett 
narkotikamissbruk ses av de unga som avgörande för att kunna få ett fungeran-
de liv.  
 
Ungdomarna i studien talar om att den egna viljan har betydelse för att en för-
ändring ska komma till stånd. Dock är det svårt att på egen hand åstadkomma 
denna förändring i sitt liv. Det finns motivation påtalar de unga, men de har 
svårt att veta hur de ska gå tillväga. Socialstyrelsen (2008) visar att insatser som 
är kopplade till responsivitet är betydelsefulla. Responsivitet handlar om att 
man på olika sätt lyckas hitta den unges motivation och inlärningsstil. Hur den 
unge och motivation betraktas av samhällets representanter har betydelse för 
vilka förväntningar som kommer att finnas på de unga. Om motivation ses som 
något som är ett resultat av erfarenheter den unge gjort får det andra konse-
kvenser än om motivation betraktas som en egenskap hos den unge (Jenner, 
2004). Börjeson (2000) pekar på vikten av att utgå från att individen alltid är 
motiverad att förstå sig själv i relation till sammanhanget. Det relationella sätts 
därmed i förgrunden och ger ett visst sätt att se på motivation och motivations-
arbete som har att göra med möjligheter till förändring. En medvetenhet om 
olika sätt att se på motivation likväl som kunskap om motivationsarbete blir så-
ledes viktiga för samhällets representanter att besitta. 
 
Utifrån ett interaktionistiskt perspektiv blir det förståeligt varför det innebär 
stora svårigheter och umbäranden att bryta med en grupp som man varit del av 
under en lång tid. Mead (1995) betonar att människans medvetande och jag-
uppfattning skapas i ett socialt samspel. Det livsstilsberoende som de unga talar 
om kan förklaras med att de har utvecklat sitt jag och sin identitet i en grupp 
där de funnit en livsstil som inneburit meningsskapande och en gemenskap till-
sammans med andra (jfr Lalander & Johansson, 2007). Ungdomarna ger ut-
tryck för hur svårt det är att umgås med andra än likasinnade samt att vistas i 
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traditionella samhälleliga sammanhang. Detta tyder på en stark tillhörighet till 
en specifik social värld (se Skårner, 2001). Förutsättningen för att förstå männi-
skor och deras handlande är att utgå ifrån det sammanhang som de lever i (von 
Wright, 2000).  Uppväxten, barndomens betydelse och därmed familjen beto-
nas vanligtvis i sammanhang där unga i problem figurerar. Den unges livspro-
blem förklaras ofta utifrån en psykodynamisk teori, där bristfällig uppväxtmiljö 
och frånvarande fäder ses som de huvudsakliga orsakerna. Sådana förklarings-
modeller är otillräckliga eftersom det i vissa ungdomsgäng utvecklas en sam-
manhållning som är så stark att den kan liknas vid den som kan finnas i en fa-
milj (Sernhede, 2001). Ungdomarnas berättelse tyder på att gängets och kamra-
ters betydelse är så stor att till och med en destruktiv livsstil blir svår att bryta 
om inget alternativ finns. Det finns en risk att insatser och åtgärder, av rutin 
och tradition, fokuseras enbart på den enskilde individen och att den miljö där 
den unge påverkas kanske allra mest, utesluts från en analys av vilka insatser 
och åtgärder som blir konstruktiva i arbetet med den unge. Att också beakta ett 
vidare fält, där kamraters betydelse har stor relevans för hur den unges utveck-
ling kommer att bli, måste ses som väsentligt, eftersom livsstilsberoendet i hög 
grad handlar om beroende av att vara del av en grupp.  

 
För att kunna veta att möta och bemöta människor, vissa människor som 
lever i en kriminalitet, man behöver nästan förstå hur den här killen tän-
ker och vad som driver honom. Hur han har hamnat i det. Vad det är för 
sammanhang han är med i… (Ulle) 

Det är väsentligt att den komplexa problembilden betraktas utifrån ett helhets-
perspektiv där behovsprincipen är styrande, vilket innebär att insatserna ska fo-
kusera faktorer som gör att den unge har svårt att ta sig ur det destruktiva bete-
endet (Socialstyrelsen, 2008). Berglund (2007) har i en studie följt ett antal 
ungdomar med ett problematiskt sätt att leva i syfte att kartlägga vilka faktorer 
som är väsentliga för att de unga ska förändra sin livsstil. För att förstå vad som 
kan verka som vändpunkter är det viktigt att hela den unges livsvärld kommer i 
fokus. Förutsättningarna för att förändra en ung människas negativa utveckling, 
till exempel mot ett kriminellt beteende, är att utveckla förhållningssätt och 
metoder som förmår att beröra ungdomarnas egen livsvärld och livsstil. Det 
handlar om täta kontakter med vuxna och möjlighet till stödåtgärder inom oli-
ka områden. Det kan gälla hur den unge kan få stöd att genomföra en utbild-
ning, hur missbruk kan stävjas samt åtgärder och insatser som bidrar till att de 
ungas självförtroende och självbild utvecklas på ett positivt sätt (ibid.). En slut-
sats som härvidlag kan dras av ovanstående resonemang är att en samverkan 
mellan myndigheter förutsätter att problembilden betraktas på likartat sätt av 
de inblandade och att den unges hela livsvärld sätts i fokus för att konstruktiva 
åtgärder ska kunna vidtas.  
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Förmåga till perspektivtagande och en vilja att förstå 
Ungdomarna uttrycker en önskan om att frågan varför i högre utsträckning 
borde ställts kring händelser som skedde och som föranledde olika möten i syf-
te att reda ut vad som hänt. Oftast har det från samhällets sida konstaterats att 
det har varit på ett vis och sedan har åtgärder satts in som egentligen inte har 
haft den avsedda effekten, menar de unga. Ett bemötande utifrån ett relatio-
nellt perspektiv där de unga ges utrymme att delta i samtalet kring sitt eget liv 
är något som ungdomarna ser som eftersträvansvärt. De ger uttryck för att de 
verkligen vill vara delaktiga i samtal som rör deras liv. Hur ska detta egentligen 
gå till? Och kan den unge verkligen alltid få vara delaktig? Här blir det ytterst 
väsentligt att samhällets representant är medveten om den asymmetri som alltid 
präglar de möten som kommer till stånd med unga i problem. Ansvaret för hur 
detta hanteras ligger hos samhällsrepresentanten. Samhällsrepresentanten har 
möjlighet att välja perspektiv. I vissa möten måste det punktuella perspektivet 
ha företräde. Det kan exempelvis handla om ett tvångsomhändertagande, där 
inget utrymme kan ges till den unges egen vilja just för stunden. Emellertid 
måste det ses som väsentligt att kunna ta ställning till när och om det relationel-
la perspektivet kan vara utgångspunkt. Det relationella perspektivet kan sägas 
innefatta sådana fördelar så att det alltid finns anledning att fundera på om det 
är relevant vid det speciella tillfället, något som von Wright (2004) uttrycker 
enligt följande: ”Jag hävdar att ett punktuellt perspektiv varken i undervisningen 
eller i vården öppnar för de kommunikativa möjligheter som ett relationellt perspek-
tiv gör” (ibid., sid. 12).   
 
Det är samhällsrepresentanten som är vägledaren, men det utesluter inte en öp-
penhet inför hur den unge ser på problemen och vad som är relevanta åtgärder. 
Det är dock inte meningsfullt att sträva efter fullständig jämlikhet i situationer 
där parterna har olika utgångspunkter, menar Börjeson (2000). Han påtalar att 
det snarare rör sig om ett asymmetriskt samspel i det professionella samman-
hanget. Detta asymmetriska samspel handlar om att den unge ska uppleva att 
”det sätt du ser mig på vill jag också skall vara mitt sätt att se mig själv” (Börjeson, 
2000, sid. 35). Kommunikationen mellan parterna och hur den ser ut blir avgö-
rande för mötets utfall. Ett samtal som präglas av deltagande innebär att samt-
liga inbegripna anstränger sig för att förstå vad den andre vill ha sagt. I ett så-
dant samtal finns det en strävan att finna gemensamma lösningar på problem, 
samt att göra den som är föremål för pedagogiken maximalt delaktig (Fritzell, 
2003).  
 
Att försöka förstå de unga och de situationer de befunnit sig i kräver en förmå-
ga till perspektivtagande. Ett sådant förhållningssätt leder till att olika lösningar 
kan prövas. Att ta andras perspektiv är grundläggande för att en konstruktiv 
kommunikation ska komma till stånd (von Wright, 2002).  Att vilja förstå vad 
livsstilsberoende innebär och vilka konsekvenser ett sådant beroende får är en 



 157 

förutsättning för att kunna formulera konstruktiva åtgärder. Det handlar om att 
ta den andres perspektiv och utifrån det försöka få ett samarbete till stånd där 
den unges delaktighet blir viktig och där förväntningar och krav blir en positiv 
aspekt i samarbetet.  

7.1.3  Samhällets styrning  
Den viktigaste aspekten av det pedagogiska uppdraget är det demokratiska, (se 
t.ex. Fritzell, 2003). Detta kan relateras till de ungas erfarenheter av att de inte 
alltid upplever att de behandlas utifrån rättssäkra principer. Att samhället sank-
tionerar deras beteende verkar de inte invända mot, men de har en önskan om 
att bli bemötta och behandlade på ett demokratiskt och rättssäkert sätt. Vad de 
ungas erfarenheter av samhällets styrning kan få för konsekvenser diskuteras i 
följande text. 

Ungas förtroende – en pedagogisk fråga 
Hirschi (2002) betonar att människors integrering i samhället på olika sätt ver-
kar förhindrande när det gäller brottsbenägenhet och att en försvagning av de 
sociala banden verkar på motsatt sätt. Därför måste det vara synnerligen väsent-
ligt att arbeta för att unga personer inte mister förtroendet för samhället. Ung-
domarna i denna studie hävdar att vetskapen om att de är i underläge utnyttjas 
då de inte har samma möjligheter som andra att göra sin stämma hörd eller dri-
va någon process. Enligt den nationella ungdomspolitiken ska unga ha verklig 
tillgång till makt och välfärd (prop.2004/2005:2; Lundgren & Magnusson, 
2009). Frågan är om detta verkligen gäller alla unga, exempelvis unga i denna 
studie. Det finns en uppenbar risk att unga människor, med erfarenheter av det 
slag de unga i denna studie berättat om, aktivt kommer att söka sig till destruk-
tiva sammanhang. Vad händer om en ung människa tappar förtroendet för 
samhället eller rent av utvecklar ett hat mot samhället? Är det så de riktigt gro-
va brottslingarna betraktar samhället? De har också varit unga. De har också 
gått i skolan. De har också deltagit i sådana möten som den här avhandlingen 
handlar om. Vad är deras erfarenheter och vilken betydelse har de för deras livs-
stil? 
 
Ungdomarna i denna studie påtalar att det är viktigt att de får känna människo-
värde och inte är stigmatiserade hela livet för att de tidigare begått brott. När 
detta en gång är sonat och de betalat sin skuld till samhället vill man vara fri 
och få en ny chans. Det måste vara viktigt att ungdomar som kommit på glid 
och är på väg att utveckla en asocial livsstil, får ta konsekvenser av sitt handlan-
de, men också får hjälp att komma vidare i livet. Som de unga uttrycker, när 
brottet är sonat ska man få en ny chans, vilket är i enlighet med vad Franck 
(2003) skriver när han betonar att det är väsentligt att använda sig av ett fram-
åtblickande synsätt. Även den kriminellt belastade har rätt att bli respekterad. 
Det kan vara lätt att behandla kriminella som om de hade förverkat sitt männi-
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skovärde. Det är dock skillnad på att fördöma handlingar och att fördöma 
människor (ibid.).  

Att ha ett problem eller vara ett problem  
Ett bemötande utifrån ett relationellt perspektiv innefattar en öppenhet och ett 
synsätt på de unga som unika människor som har möjligheter att förändras. Att 
få medverka i ett samtal som rör ens eget liv och få möjlighet att göra sin röst 
hörd kan få betydelse för hur den unge ser på sig själv och sina möjligheter.  

 
Dom går förbi en som om man inte sitter i rummet ens en gång och pratar 
och det slutade ju bara med att jag blev förbannad, för då känns det som 
att…här sitter dom och ska besluta hur mitt liv ska se ut och jag har ing-
enting att säga till om. (Robin) 

Det pedagogiska mötets innehåll präglas av hur parterna betraktar problembil-
den och den unga personen. Om den unge betraktas som att han är ett problem 
så leder det till ett handlande där han ses som ett vad, och något som ska åtgär-
das. Han är en ung människa med problem. Motsatsen är ett synsätt där den 
unge ses som en vem, en människa i vardande, en ung människa i problem. 
Han är någon. Om den unge ses som någon särskild och som en person som är 
i vardande betyder det att den unge betraktas som en person som har ett pro-
blem, ett problem som är av social karaktär och därmed ett problem som går att 
åtgärda. Här ges utrymme för en dialog som syftar till att parterna i det peda-
gogiska mötet tillsammans kan hitta lösningar på de problem som finns och att 
problemen därigenom ses som tillfälliga och knutna till sammanhanget (se von 
Wright, 2000; 2002). Denna utgångspunkt är central i ett relationellt perspek-
tiv. Ett sådant perspektiv gör det möjligt att nå den unika personligheten hos 
den unge. Det handlar om en moralisk handling, vilken innefattar den sociala 
interaktionen och samhällsrepresentantens ansvar för denna. Samhällets peda-
gogik, så som den kommer till uttryck i åtgärder och insatser likväl som för-
hållningssätt gentemot de unga kan därmed också ses som innehållande mora-
liska handlingar (jfr von Wright, 2002). Ett konstruktivt pedagogiskt möte sker 
i ömsesidigt samförstånd och kan ge utrymme för lösningar som bygger på 
kunskap och förståelse för den unges livssituation, vilket kan leda till åtgärder 
och insatser som är gynnsamma och ger den unge en självkänsla och möjlighe-
ter till ett ordnat liv i gemenskap. De unga i denna studie har en önskan om att 
deras problem ska betraktas som möjliga att åtgärda. De ungas starka vilja att få 
hjälp med att bryta sitt livsstilsberoende och att få bli betraktade som de män-
niskor de är innerst inne, tyder på att deras uppfattning om sig själva är att de 
har ett problem som det går att göra någonting åt. De unga i denna studie ger 
alltså uttryck för önskemål som handlar om att samhällets pedagogik ska funge-
ra som en god motkraft.  



 159 

7.2 Det pedagogiska mötet – en avslutande reflektion 
Denna avhandling har sökt att belysa det pedagogiska mötet och dess konse-
kvenser för ungas lärande. Den använda metoden har utgjorts av vinjetter som 
har varit tänkta att öppna upp för dialog. Detta kom att fungera relativt väl 
även om informanterna och jag träffades endast en gång. Emellertid är det tro-
ligt att samtalen hade fått ett annat djup om vi hade träffats vid flera tillfällen. 
Förutsättningarna för att relationen mellan forskare och informant ska kunna 
fördjupas är att genomföra återkommande intervjuer och därmed träffas flerta-
let gånger. Då ökar möjligheterna ytterligare att fånga informanternas genuina 
uppfattningar. Detta menar jag är en viktig utgångspunkt i den framtida forsk-
ningen. Själv kompletterade jag mötet med en skriftlig kommunikation, men 
icke förty kan flera möten ha gett mer information. Vidare kan vinjettmetoden 
modifieras ytterligare, exempelvis genom att endast en vinjett utgör diskus-
sionsämne varje gång, alternativt att informanten bidrar med egna vinjetter 
formade utifrån sina speciella erfarenheter. Att genomföra gruppintervjuer be-
stående av ungdomar och samhällsrepresentanter är en variant av pedagogiska 
möten som skulle kunna ge god kunskap kring hur olika problem, gestaltade i 
vinjetter, kan hanteras.   
 
De samhällsrepresentanter som har fått komma till tals har gett uttryck för 
skilda synsätt på unga i problem och också på insatser och åtgärder. De unga 
har fått ge sin syn på vad de mött från samhällets sida. Detta kan sammantaget 
ligga till grund för fortsatt forskning och ny kunskap kring problemområdet. 
Även om samhällsrepresentanterna ger uttryck för att de på många sätt har 
skilda synsätt på unga i problem finns det skäl att tro på konstruktiva lösningar 
i det pedagogiska mötet. Det finns goda ambitioner och ett verkligt intresse 
och engagemang som kommer fram även hos de samhällsrepresentanter jag in-
tervjuat. Detta vill jag belysa med ett avslutande citat där en av samhällsrepre-
sentanterna sammanfattar vad som kan sägas vara det målinriktade arbete som 
jag menar att samtliga står för, och som också är det som ungdomarna ger ut-
tryck för när de talar om hur de önskar att bli bemötta: 

 
Vårt mål allihopa, det är ju att få ungdomarna på rätt bana, det är ju inte 
att sätta dit dom, utan det är ju att få dom på rätt väg!(Siv, Storstad) 

 
     



 160 

 

SUMMARY 

Background and aim 
This dissertation is concerned with youngsters in trouble and societal pedagog-
ics. It has its background in the issue of how juvenile delinquency can be un-
derstood and handled. It is of primary concern, both from the perspective of 
the individual and of society at large, to take measures to prevent the occur-
rence of a negative development amongst young people. Research shows that 
many teenagers have, at one time or other, committed a crime. But when it 
comes to criminal recidivism, however, it is only a small group of young people 
that are involved. It is this group that runs the risk of being isolated and ending 
up in a permanent state of exclusion, which consequently leads to an existence 
with a worsened quality of life than is the case for comparable young people 
who do not continue with criminal activities (SOU 2008:111, the Swedish gov-
ernment’s public investigation into children that are suspected of crimes; Ring, 
2001). There are a number of reasons why certain young people are more sus-
ceptible than others to the risk of developing in an unfavourable manner. Fac-
tors concerning social background, peer pressure, a craving for excitement and 
failure at school can have a considerable influence on how a young person can 
start to develop a destructive lifestyle (Estrada & Flyghed, 2001; Ring 2001; 
Zuckerman, 1991). There are also many factors that help to prevent a young 
person from developing criminal tendencies. Research reveals the importance 
of relationships (Berglund, 1998; Chylicki, 1992; Rutter, 1966; Rydén-Lodi, 
2008). This can involve relationships within different groups such as, for in-
stance, the family unit and the peer group.  
 
In this study, focus is placed on those factors that concern the interpersonal in-
teractions and relationships that are associated with the interaction of young 
people with society’s authorities. One such factor is failure at school. Research, 
at both a national and international level, reveals that there are startling differ-



 161 

ences between how students succeed at school in different but comparable 
school areas. Part of the explanation is the students’ varying social backgrounds, 
but the differences are primarily dependent upon each school’s individual cli-
mate. The differences between schools are shown to be significant when it 
comes to the levels of student performance, even after factors such as social 
background and previous education and knowledge are taken into account in 
the studies (Rutter, 1983; Grosin, 1985; 2004). This implies that society and its 
authorities, in this case the schools, are of importance in terms of being a factor 
that can help to prevent crime.  
 
How schools and other authorities contribute to a process of learning, and what 
that learning entails, is seen as a vital pedagogic question. The interaction 
placed in focus is that which occurs between young people and the authorities, 
when the young person finds him/herself in a situation that could be the start of 
a criminal “career”. The young person learns something during the interaction 
that takes place, but the question is what that learning involves. It is thus a 
matter of the pedagogic interaction between, on the one hand, the representa-
tives of society’s authorities, such as teachers, social workers and the police; and 
on the other hand, young people who have ended up in trouble. In such cases 
we are concerned with what the measures that have been chosen have taught 
the young people in question, and what knowledge these young people develop 
about themselves and about society.  
 
The purpose of this study is to identify aspects of learning that occur during the 
interactions between society’s authorities and young people in trouble, in order 
to contribute to an understanding of how such interactions can be developed in 
a constructive manner.  
 
Based on such a purpose the following questions can be inferred: 
 
¤ What do the young people encounter during their interactions with society – 
in other words, what knowledge and values are communicated during the inter-
actions between young people in trouble and society’s authorities? 
¤ What do the young people learn about themselves during their interactions 
with society’s representatives? 
¤ What do the young people learn about society during these interactions? 
¤ What prerequisites can be distinguished in order that pedagogic interactions 
can be developed in a constructive manner? 

Key concepts and demarcations 
Key concepts for this study are society’s pedagogy, society’s representatives and 
young people in trouble. In this context, “society” refers to the various authorities 
that come into contact with young people in trouble. Society’s pedagogy con-
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cerns how society’s intentions to control and direct the young people are ex-
pressed, partly by way of laws and regulations, and partly through the peda-
gogic style that the young people are treated with. This style relates to how so-
cietal measures, in the form of reactions and sanctions, are constructed by vari-
ous persons of authority at a concrete, practical level. In this study, such persons 
of authority are referred to as society’s representatives. The expression “young 
people in trouble” is also a key concept. This study focuses both on young peo-
ple who are in a risk zone, as well as those who are already criminally active. 
The important point is that all of these young people are living in a problematic 
situation that entails a special kind of knowledge development. One demarca-
tion that has been made is that the study focuses on the interaction of young 
males with society’s representatives. Males are in the majority when it comes to 
the gender aspect of criminal statistics (Swedish National Council for Crime 
Prevention 2002:19). 

Method, interpretation and analysis  
In order to be able to present a picture of society’s pedagogy in relation to 
young people in trouble, it was natural to in some way attempt to study, partly 
how that pedagogy is formulated, and partly on which motives it is based. Fur-
thermore, the young people themselves must have an opportunity to express 
their views regarding what they have learnt from society’s pedagogy, and the 
measures and initiatives that they have been the subject of or have participated 
in. The prerequisite for being able to understand what young people are con-
fronted with, and both how they experience and what they learn from the in-
teractions that take place, was thus to gain information from both society’s rep-
resentatives as well as from the young people themselves. In keeping with this 
line of thinking, this dissertation contains an empirical study concerning how 
professionals at school, the social services and the police motivate which types 
of measures and initiatives may be relevant for young people in trouble, and 
what young people, previously involved in criminal activities, have learnt from 
the measures that they have been the subject of or have taken part in. Qualita-
tive interviews have been conducted with nine representatives of society and 
with seven young people, during which vignettes have formed the basis of a 
discussion about the measures and initiatives taken by society, and the types of 
experiences that these have led to. Vignettes are short stories that describe a person, 
a situation or a happening that have been reinforced with characteristics that the re-
searcher has decided are of a vital and decisive nature in a situation involving a 
choice or judgement. The descriptions contained in these vignettes should be concrete 
and reality-based, in order that the person being interviewed views them as believ-
able (Jergeby, 1999, page 12). Three different vignettes have been used, and all 
of them have contained a situation in which young people behave in a manner 
that can in some way or form generate a reaction from society. The purpose is 
to create a dialogue regarding possible solutions for the young person in the vi-
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gnette. Vignettes can be used as an introduction to a survey, the purpose of 
which is to gain a reaction to a situation that is presented in exactly the same 
way to all of the participants. The great advantage with using vignettes as a 
study method is thus that all of the participants are able to consider and react to 
identical cases. Society’s representatives are provided with an opportunity to 
give their views on which measures and initiatives they feel could be relevant in 
relation to the young people as presented in the various vignettes; while for the 
young people being interviewed, the vignettes are used as a source of inspiration 
to allow them to tell of their own experiences from various actual situations and 
happenings that they have been a part of. 
 
The data and survey material have been interpreted using an approach inspired 
by hermeneutics and based on an analysis model developed by Kvale (1997). 
The process of interpretation is divided into different phases, the first of which 
can be said to provide an analysis on a manifest level, while the latter phases of 
the process are characterised by an in-depth analysis. The material has been 
processed step-by-step, and the results at the manifest level have led to the con-
struction of various tales; the Teachers’ tale, the Social Workers’ tale, the Police 
Officers’ tale and the Young People’s tale. These tales are formed as fictitious 
discussions between the respective groups of professionals and the young peo-
ple. The intention has been to, in this way, attempt to highlight the contents of 
the discussions and the views that have been expressed in relation to the meas-
ures deemed to be of relevance for young people in trouble, as well as how soci-
ety’s initiatives and measures have been experienced and viewed by the young 
people concerned.  
 
A theoretical interpretation of the material has thereafter been performed. In 
preparation for the in-depth analysis of the empirical data and material such as 
has been presented in the narratives (tales), certain concepts have been selected 
that have come to be used as analysis tools. The starting point has been the 
pedagogic interaction and the various aspects that are important in order to un-
derstand what is taking place during an interaction between the representative 
of society and the young person. To be able to progress further and perform a 
deeper and theoretically substantiated analysis, the overriding concept of gov-
ernmentality has been used. This concept was formulated by Foucault (1991) to 
show how society is able, in different ways, to accomplish the control and di-
rection of people. In this dissertation, the narratives of the various participants 
are placed in focus, with the purpose of exploring how society’s desire to con-
trol and direct the young people is expressed, as well as how the young people 
feel about this. Furthermore, in order to highlight aspects of the pedagogic in-
teraction taking place, certain concepts have been used that relate to various 
choices of perspective. These have been formulated by von Wright (2000) and 
are known as the punctual perspective and the relational perspective. These per-
spectives lead separately to different ways of viewing and understanding people. 
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In the punctual perspective, individuals are viewed, with regard to their own 
abilities and characteristics, as existing independently and without any allow-
ance for the effects of societal contexts; while the relational perspective affords a 
way of thinking in which individuals are viewed and understood in relation to 
their societal situations and contexts. These differing perspectives generate dif-
ferent ways of reacting to young people in trouble and their life situations.  

Results 
In relation to the study’s objectives and the questions raised, an overall sum-
mary of the results follows herewith. Certain questions have been highlighted 
that are deemed to warrant a separate analysis. 

What the young people encounter – society’s pedagogy in practice 
The dissertation’s first question at issue concerns what knowledge and which 
values that are being communicated during the interactions between young 
people in trouble and society’s representatives, and consequently what the 
young people in trouble are being confronted with. An element of authority is a 
component of the relationship between the representative of society and the 
young person, since both the formal and informal authority will have an effect 
on this relationship. This use of authority is dependent upon a number of as-
pects that will shape the pedagogic interaction between the parties.  The formal 
authority is generated from the policy and the laws that the representative of 
society has to relate to, while the informal authority is to a greater extent re-
lated to the pedagogic approach used. That which influences how the control, 
or governmentality, is practiced, is discussed below.  
 
To listen to the young person and to attempt to create a forum of participation 
is something that, according to the ruling documentation that the representa-
tives of society have to refer to (Swedish law SFS 1985:1100; SFS 2001:453; 
The Swedish National Audit Office 1999:30), are stated to be vital democratic 
ideals. It is just such principles that in many ways characterise the representa-
tives of society’s views about how the young people should be treated. From the 
narratives supplied by society’s representatives, it can be affirmed that there is a 
desire to help the young people to develop into good members of society and to 
live a good life. It can also be seen, however, that there are varying views 
amongst society’s representatives as to how these objectives can be achieved. 
Different assessments of the vignettes are made, partly in relation to the actual 
events and the young people that appear in the vignettes, and partly in relation 
to what the consequences for the young people in question should be. These 
differing viewpoints do, however, contain several common elements. There is 
much to suggest that a certain form of pedagogy, in which the discussion be-
tween the parties is the central point of focus, is seen as being a successful way 
forward, a viewpoint that can be said to be an extension and a concretion of the 
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contents of the ruling documents, and which is in keeping with the spirit and 
intentions of these documents. This becomes very apparent in the study when 
the representatives of society explain that relationships are seen to be of great 
importance, and that productive discussions are often seen to be a prerequisite 
in order that the pedagogic interaction will produce results of the nature that 
one is hoping for.   
 
An explanation as to the cause of the varying viewpoints and approaches may 
lie in the representatives of society’s differing organisational cultures, as well as 
in diverse interpretations of the task at hand. This relates to how society’s rep-
resentative interprets his/her mission, and what type of working environment 
he/she is a part of with all of the influences created by traditions, culture and 
societal values. Even inter-professional differences are of significance with re-
gards to the assessment of the events in the vignettes.  Society’s representatives 
express varying expectations, and consequently varying intentions in relation to 
the young people in the vignettes. This also leads to different courses of action 
being chosen, as exemplified by the choice of appropriate measures and initia-
tives. All of this involves a personal decision-making process, which in this case 
is based upon one’s own fundamental pedagogic ethos regarding how one views 
people, knowledge and society.  
 
Even if the representatives of society seem to advocate discussions with the 
young person as a vital initiative, there are still differing opinions to be found in 
the empirical material as to how the discussions with the young person should 
be conducted and what they should contain. Contradictory ways of viewing the 
young people in trouble are reflected in the narratives. This is made visible in 
the material through the existence of certain elements that can, to a large ex-
tent, be attributed to a point of view that is characterised by “tougher measures” 
towards the young people in trouble, while other views are expressed that are 
based more on a perspective of nursing and caring for the young people. All of 
this can easily be related to the constant ongoing debate in society as to 
whether young criminals should be the subject of punishment or care (Estrada 
& Flyghed, 2001).  
 
In order to more clearly show how society’s representatives position themselves 
in relation to the content of the discussions, the concepts of a given content and 
a created content have been used. A given content means that it is the represen-
tative of society that controls the assessment of what the discussion should con-
tain; while a created content involves the process, during the interaction be-
tween the representative of society and the young person, of the discussion’s 
content growing and developing out of the communication and mutual under-
standing between the parties. In this respect, the analysis tools have been used 
in the following manner. The punctual perspective has been associated with a 
given content, while a created content has been connected to the relational per-
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spective. All of this relates to different choices of perspective that are expressed 
during the interaction.  
 
It becomes very clear that society’s representatives, having all received exactly 
the same vignettes to assess, have varying views with regards to the young peo-
ple and the events that take place in the vignettes. Different starting points, 
based on a relational as well as a punctual perspective, begin to appear. There is 
no single, common point of view with regards to the event that takes place and 
the young person involved. This results in different suggestions concerning ap-
propriate measures and initiatives for the young people in question. These dif-
fering perspectives are therefore of significance for what the young people will 
encounter. The result of this study shows that there are a number of different 
possible interpretations and assessments of the types of situations and events 
that young people are involved in. Varying viewpoints and judgements mean 
that the young people do not really know what they are going to encounter. 
The differing opinions that are expressed infer that the young people can ex-
pect to be treated in different ways depending upon whom they meet. Even if 
society’s representatives attempt to see the problem from an all-round perspec-
tive, it is still possible to identify differences with regard to how they interpret 
their mission and on what motives they base their actions. To be a young per-
son in trouble means, consequently, that it is not certain which form of peda-
gogy one will encounter from society and its representatives. 

What the young people learn about themselves – lifestyle depend-

encies and human dignity 
In this section, the young people’s narratives are summarised based on the sec-
ond of this dissertation’s questions of interest, namely what the young people 
learn about themselves during the interaction with society’s representatives and 
from society’s pedagogy.   
 
The young people in the study describe how they have successively developed a 
lifestyle dependency that can be seen as a dependency that is connected to their 
peers, to drugs and to criminality. The peer group and the social relationships 
that the young people have experienced, have been of significance for the life-
style that the young people have developed and, consequently, for the develop-
ment of their identities. Even if a person is viewed as someone who has a free 
will and chooses his/her own actions, it is still not the case that individuals cre-
ate the conditions for their existence entirely on their own. For this reason, it is 
extremely important to look at what interactive situation the person is a part of 
(von Wright, 2000). One explanation regarding the young people’s lifestyle de-
pendency is that they have, during a lengthy period of time, lived in a special 
social world. The young people have found a comradeship and a sense of be-
longing in the special social world that is the world of crime. The young peo-
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ple’s tales reveal that they do not view themselves as having the same level of 
personal value or dignity as other people. Knowledge about their background 
and previous convictions affects the way in which they are treated by society’s 
representatives. To be a person that has previously belonged to the criminal 
world means, according to the young people in the study, that one is not seen 
for the person that one really is deep down inside. The term “social world” can 
be used to help to understand how people achieve a sense of belonging within a 
particular social environment. A social world is a context or situation in which 
people create a comradeship through their interests and activities (Skårner, 
2001). To break away from a lifestyle that is associated with that special social 
world, such as the world of crime, requires initiatives and measures from soci-
ety. The young people are, therefore, asking for relevant support and help to as-
sist them in breaking away from their lifestyle dependency.  

What the young people learn about society – inequality before the 

law and being pre-judged 
The study’s third question of interest entails a summary of what the young 
people have learnt about society by way of their interaction with society’s peda-
gogy in the form of reactions, measures and initiatives. Based on their experi-
ences, the young people in this study are of the view that it is a given fact that 
people are not equal before the law, but rather that one’s background is of deci-
sive importance regarding the reception and judgement that one encounters. 
They feel that one can expect to be treated as if already found guilty when one 
is suspected of a crime and has a previous criminal conviction. The young peo-
ple claim that this is not something that they are able to influence, because they 
find themselves in a position of weakness. They maintain that there is no point 
in pursuing questions with regards to the rights they should have in accordance 
with laws and regulations, a situation that is a result of who they are and the 
background that they have.  
 
The young people in the study do not argue against the fact that crime must 
give rise to sanctions, but rather that the decisions should lie in the hands of 
the courts. The young people’s tales bear witness to a dissatisfaction with, above 
all else, the way they are treated by the police officers. They maintain that a 
suspicion of crime leads to the police pre-judging the young person in question. 
The young people describe how the police officers employ methods that involve 
the unnecessary use of violence. The young people view this as a misuse of au-
thority that occurs because they are in a position of weakness. The young peo-
ple do, however, express a certain amount of understanding for the police offi-
cers’ sometimes dubious means of dealing with them. They are able to put 
themselves in the police officers’ situation and understand what it can be like to 
encounter young people such as themselves. They point out that the police offi-
cers’ working environment means that they are very often subject to risks and 
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taunts. The young people say that this results in the police officers developing a 
particular style of behaviour, a comment that is in keeping with research that 
has been conducted into the police officers’ working situation (see Skolnick in 
Agevall & Jenner, 2006). In other words, the young people’s tale bears witness 
to an understanding for the fact that police officers on duty can be faced with a 
difficult working situation, which in turn can be seen to be an expression of the 
ability to view a situation from the other party’s perspective (compare Mead 
1972; von Wright 2000).   
 
Society’s desire to control and direct the young people, governmentality, is all 
about how society’s norms and rules are expected to be internalized by the 
young people through socialization. Mead (1972) formulated the concept of 
“the generalized other” that forms the basis of society’s system of roles and 
rules. How the young people internalize the generalized other can be related to 
their understanding, socializing and learning. The young people in this study 
have experiences that have shown them that society’s norms and rules can be 
exercised in different ways depending on the background of the person in ques-
tion. The young people’s experiences of interactions with society’s authorities 
have led them to believe that they cannot be certain of being assessed or judged 
in a just manner. This affects the young people’s confidence in the justice sys-
tem. According to the international research available, people that are sus-
pected of crime and people that have been indicted for a crime have a consis-
tently lower level of confidence in authorities and in the justice system. A com-
parison between those that have been indicted and the rest of the population 
reveals that it is those that have been indicted that have the lowest levels of 
confidence in the police and the justice system. People who have been indicted 
have a strikingly small amount of faith in the belief that those suspected of 
crime will be treated justly (Swedish National Council for Crime Prevention 
2007:9). This is in line with the tales told by the young people in this study, 
which raises serious questions about the security and trustworthiness of the le-
gal system.  

 
Explanations regarding the young people’s feelings and experiences can be sug-
gested with the help of labelling theories. These mean that focus is placed on 
the relationship between those who are doing the labelling and the person(s) 
being labelled. The central point of focus is not the deviation itself, but rather 
society’s reaction to it (Ronnby, 1992). Society’s ambition to control and direct 
the young people, governmentality, includes a power dimension. The interac-
tion between the young person and society’s representative is asymmetric, and 
in this case the representative of society has a responsibility with regard to how 
that asymmetry is managed. The approach and viewpoint used in relation to 
the young person can entail a labelling process. This labelling leads to the sur-
rounding society viewing the person that has been labelled as a deviant, which 
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gradually also leads to the labelled individual viewing him/herself as a deviant 
(Lemert, 1972; Goffman 1972).  

Conclusion: Different perspectives – different ways of 
interacting – different types of learning 
Different perspectives lead to different ways of interacting, which in turn lead 
to different types of learning. It is all about the type of approach taken to the 
young person and to the contents of the interaction. The young person can be 
viewed as if he/she is a problem, or alternatively as if he/she has a problem. The 
pedagogic content of the interaction is characterised by whether the picture of 
the problem at hand is viewed in the first or second manner. If the young per-
son is a problem, the consequent course of action is one in which he/she is seen 
as a what, as something that needs to be fixed. He/she is a young person with 
problems. The opposite is a point of view whereby the young person is seen as 
someone, as a who, as a person becoming an individual, as a young person in 
trouble. In this case there is scope for a dialogue, the purpose of which is that 
the parties to the pedagogic interaction can together find solutions to the prob-
lems that exist, and that the problems are thus seen to be temporary and con-
nected to the specific situation or context (see von Wright 2000; 2002). The 
perspective that is chosen in relation to the interaction with the young person is 
of great importance. The punctual perspective is based on the premise that one 
of the parties, in this case the representative of society, holds the right of inter-
pretation with regard to the interaction and the results that it is intended to 
produce. The asymmetric relationship is made very obvious, and there is no 
scope allowed for the young person’s own view of the problem. On the whole, 
this scenario is all about the young person being informed as to which measures 
that will be taken. He/she is seen as the carrier of the problem, and the meas-
ures taken are based on needs that are seen to be connected to the individual. A 
starting point in the relational perspective entails, on the other hand, that the 
social difficulties shall be resolved together with the young person. The young 
person’s opportunities to change his/her situation are placed in focus, since the 
needs are seen to be connected to the specific situation or context. In this case 
the asymmetric relationship is not as obvious, even if the relationship in the 
pedagogic interaction is always characterised by a certain level of asymmetry.  

Discussion 
It is my opinion that the possibility to make use of the young people’s views 
with regard to what they encounter in their interactions with society and its 
representatives, provides us on the whole with a valuable source of knowledge, 
as does the opportunity to understand how the representatives of society reason 
in relation to young people in trouble. It is of great importance that comple-
mentary attitudes (Agevall & Jenner, 2008) characterise the work of the profes-
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sionals, in order that no extreme variations in their viewpoints begin to develop. 
The young people’s tales indicate that they may very well have encountered just 
such extreme variations in attitudes during the interactions that they have had 
with society’s representatives. Several of the narratives bear witness to a reduced 
level of confidence in society’s authorities. This gives us reason to discuss if 
there really are tendencies in society, and amongst the professional workers, 
that lead to the young people’s background shaping the chosen course of action 
in a manner that is not in accordance with laws and regulations, or if labelling 
processes lead to a subjective experience of being unjustly treated. I see these 
questions as being extremely important to ask and analyse further in the con-
tinued research into this problem area. We know that those who represent the 
serious criminal elements recruit new members from youth gangs (Wierup & 
Larsson, 2007), which I would suggest is sufficient knowledge in itself to draw 
the conclusion that it is of the utmost importance to focus on questions relating 
to the learning that young people achieve during interactions with society’s au-
thorities.  

Constructive pedagogic interactions 
The young people’s experiences can act as important starting points for how to 
formulate a pedagogic interaction that contributes to the positive development 
of the young person in a constructive manner. For this reason I will, in the texts 
that follow, and based on the findings from this study, discuss what can be of 
significance for preventing an unfavourable development, as well as what is of 
importance in order to be able to reverse such a negative development, and 
what society’s control mechanisms can entail from a pedagogic perspective.   

Preventing an unfavourable development – school as a preventative measure 
The importance of early measures and initiatives in order to prevent an unfa-
vourable development is almost always emphasised in situations that concern 
children and young people in trouble. The question is, therefore, what can be 
viewed as being positive measures and initiatives at an early stage in relation to 
the problem area that this study deals with? It is here that I wish to highlight 
the importance of the school as a vital arena for socialization. Research shows 
that the school climate is of significance for whether or not students are able to 
succeed in school. It has been possible to empirically show that students’ 
knowledge development and social development in comparable schooling areas 
vary, even after that variables such as the students’ social backgrounds have 
been taken into account (see e.g. Rutter, 1983; Grosin, 2004). This implies that 
there are aspects in the school that can be of decisive importance for how well 
students are able to succeed with their schoolwork and achieve final grades. 
The risk of falling into a state of exclusion is significantly greater for those stu-
dents that fail in school and that do not receive a complete set of final grades 
(SOU 2003:92).  



 171 

 
Measures and initiatives taken in the school concern the entire school climate 
and are expressed, amongst other ways, through the staff members’ approach to 
the students. It can involve such things as setting realistic demands upon, and 
positive expectations concerning, the individual student, and providing a con-
structive response to the student’s work. I would suggest that working system-
atically to ensure that each and every student develops the feeling that “I am a 
person who understands and can learn”, creates very favourable conditions for 
the prevention of an anti-social development.  
 
A good school climate involves the teacher’s knowledge about group dynamics 
and awareness about his/her possibilities to influence the group and the rela-
tionships between students. Actively working to encourage the students to de-
velop both an interest and a sense of motivation when it comes to school can be 
a factor that affects the climate in the classroom. The teacher can thus prevent 
the development of an “anti-study culture”, in which influential students “for-
bid” their comrades to show an interest in their schoolwork (compare Connell, 
1999; Phoenix, 2003). This entails working actively to prevent students from 
beginning to play truant and instead finding their way into other types of situa-
tions. Students who skip school run a high risk of developing behaviour of a 
criminal nature (Sundell et al, 2005). Research shows that it is possible to make 
a difference for all students regardless of their social background. The way in 
which the school operates is, therefore, of great significance when it comes to 
preventing the failure of students in school. 

Reversing a negative trend – cooperation, knowledge development and 

choice of perspective 
A young person’s development is dependent upon a number of varying factors, 
which means that there is no guarantee that good measures and initiatives 
taken by society and its representatives, in this case the school, will succeed 
completely. In that case, cooperation between authorities is required, but inves-
tigations show that cooperation between authorities cannot be taken for 
granted (Lundgren & Persson, 2003). Different organisations interpret their 
missions in different ways, which can explain the breakdowns in cooperation. 
This means that it is important to discuss what is required in order to achieve a 
common focus towards young people in trouble based on the information pro-
vided by the young people in this study. The factors that they identify as being 
of significant support to them in their various situations form a good basis on 
which to develop an effective cooperation between authorities, as well as to be 
able to work together with the young person in focus.  

 
The young people’s tales bear witness to the fact that it is very difficult for them 
to break away from their lifestyle dependency of their own accord. The lifestyle 
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dependency is closely connected to their peers, to drugs and to criminality. The 
young people point out that measures and initiatives taken are not always de-
signed to help them to break away from their destructive lifestyle. They talk 
about how the influence of drug misuse is underestimated by society’s represen-
tatives, and how its effects lead to such devastating consequences for their lives. 
The young people say that they are motivated to effect a change, but that they 
don’t know how to bring such a change about. How the young person and 
his/her motivation are viewed is of importance. If motivation is seen as some-
thing that is the result of experiences and situations that the young person has 
been a part of, the consequences will be different than if motivation is seen to 
be an attribute that the young person possesses (compare Jenner, 2004). Thus it 
becomes vital to develop knowledge about lifestyle dependency as well as 
awareness that there are different ways in which motivation can be regarded.  
 
A requirement in order to be able to understand people and their actions is to 
consider the situation in which they find themselves (von Wright, 2000). Such 
a point of view is something that the young people request. The explanation of 
the young person’s problems in life is often based upon a psychodynamic theory 
in which a troubled upbringing and the absence of a father figure are seen to be 
primary causes. Such explanatory models are however insufficient, because in 
many youth gangs a sense of belonging and togetherness develops that is so 
strong that it can be compared to that which exists in a family (Sernhede, 
2001). There is a risk that measures and initiatives focus solely on family rela-
tionships. It should also be viewed as of the utmost importance to consider a 
wider arena, in which the influence of a young person’s peers is of great signifi-
cance for how that young person will develop. Consequently, it is vital to con-
sider the complex nature of the problem from a holistic viewpoint. Berglund 
(2007) reveals, based on a study concerning young people’s problematic life-
styles, which factors that are of significance in order that the young people are 
able to change their lifestyle. In order to be able to reverse the negative trend, it 
is important to develop an approach and methods that are capable of reaching 
the young people’s own world and lifestyle. In this respect, a conclusion that 
can be made in relation to the above line of reasoning, is that cooperation be-
tween authorities requires that the picture of the problem at hand is viewed in a 
similar manner by those involved, and that the young person’s entire world is 
placed in focus in order that constructive measures can be taken. 
 
An approach based on a relational perspective, whereby the young people are 
given the opportunity to actively participate in discussions about their own 
lives, is something that the young people view as being extremely desirable. In 
this case, it is of the utmost importance that the representative of society is 
aware of the asymmetry that always characterises the pedagogic interactions, 
and that the responsibility for how this is handled lies with the representative of 
society, who has the possibility to choose perspective. It is vital to be able to de-
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cide when and if the relational perspective can be an effective starting point, 
since it can be said to involve advantages that lead to constructive communica-
tion and participation. This is expressed by von Wright (2004) in the following 
manner: “I maintain that a punctual perspective, whether it is in a teaching situa-
tion or in a situation of care, does not create the opportunities for communication that 
a relational perspective does” (ibid, page 12). A discussion that is characterised by 
participation means that all of the participants make an effort to understand 
what the other is trying to say. In such a discussion, there is a desire to find 
common solutions to problems, as well as to ensure that the person that is the 
object of the pedagogy participates as much as possible (see e.g. Fritzell, 2003). 
The ability to take another’s perspective is the basis for achieving a constructive 
communication (von Wright, 2002).  

Society’s control and young people’s trust – a pedagogic question  
The most important aspect of the pedagogic assignment is the democratic as-
pect (Fritzell, 2003). This can be related to the young people’s experiences of 
not always feeling that they are treated in accordance with the principles of jus-
tice. They do not seem to object to the fact that society sanctions their behav-
iour, but they have a desire to be approached and treated in a just and democ-
ratic manner. There is an obvious risk that young people who have had similar 
experiences to those that the young people in this study describe, will actively 
seek out destructive situations. It is therefore vital that the interactions between 
young people and society’s representatives are developed in such a way that the 
young people’s confidence in society’s authorities is not harmed. What happens 
if a young person loses confidence in society or, more to the point, develops an 
actual feeling of hate towards society? Is that the way in which the really serious 
criminals view society? They were also young once. They have also attended 
school. They have also participated in the types of interactions that this study 
deals with. What are their experiences, and what significance do they have for 
their lifestyle? 
 
The young people in this study point out that it is important that they be able 
to feel a sense of dignity, and not be stigmatised their entire lives because of the 
crimes that they have previously committed. When they have atoned for these 
and paid their debt to society, they want to be free and to receive a new chance. 
It must be seen to be of the utmost importance that young people that have 
ended up in trouble, and that are on the way to developing an anti-social life-
style, accept the consequences of their actions but also, that they receive help to 
move on in their lives. It is all about having a forward-looking point of view. In 
theory it can be easy to treat criminals as if they have forfeited their dignity; but 
it is all about denouncing actions, not people (Franck, 2003).   
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If the young person is viewed as someone special and as a person who is be-
coming an individual, it means that the young person is seen to be a person 
who has a problem, a problem that is of social character and thus a problem 
that can be resolved. This starting point is central in a relational perspective, 
and such a perspective makes it possible to reach the unique personality that 
the young person possesses. It is about acting in a moral fashion. Society’s 
pedagogy, such as it is expressed in measures and initiatives as well as in the 
approach taken towards the young people, can thus also be seen as containing 
moral actions (von Wright, 2002). A constructive, pedagogic interaction takes 
place in a setting of mutual understanding, and can provide opportunities for 
finding solutions that are based on knowledge and understanding for the young 
person’s life situation, which in turn can lead to measures and initiatives that 
are favourable and provide the young person with a feeling of self-respect and 
possibilities for a structured life in the company of others.   

The pedagogic interaction – a final reflection 
This dissertation has attempted to highlight the pedagogic interaction and its 
consequences for the learning process concerning the young people. Those rep-
resentatives of society that have been interviewed, have expressed varying points 
of view about how they see young people in trouble, as well as concerning the 
types of measures and initiatives that they deem to be appropriate. The young 
people have been able to give their views on what they have encountered during 
their interactions with society and its representatives. All of this together can 
form the basis of new knowledge and continued research into the problem area 
in question. Even if society’s representatives have indicated that they, in many 
regards, have differing viewpoints when it comes to young people in trouble, 
there is still good reason to believe that constructive solutions can be found by 
way of the pedagogic interaction. There are good ambitions and a genuine level 
of interest and commitment that has been apparent from the representatives of 
society that I have interviewed; and I wish to highlight this by concluding this 
study with the following quotation, in which one of the representatives of soci-
ety summarises what can be said to be the objective-targeted work that I am 
convinced that all support, and that is also that which the young people refer to 
when they describe how they wish to be treated: 

 

The objective for all of us, is of course to help the young people in the right 
direction, we are not trying to frame them, but rather to assist them onto 
the right path in life! (Siv, who works in a major city)  
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Bilaga 1  
Informationsbrev till samhällets representanter 

Växjö universitet    

Institutionen för pedagogik 

Margareta Ekberg 

351 95 Växjö 

 
Information om forskningsprojekt rörande ungdomar i problem. 

Jag är doktorand vid Växjö Universitet, Institutionen för pedagogik och mitt avhandlingsarbete handlar 

om ungdomar i problem, samhällets insatser och ungdomars uppfattningar av dessa. Ett inledande 
forskningsprojekt inom ramen för mina doktorandstudier är just påbörjat. Det kommer att bestå av en 

studie där representanter för skola, socialtjänst och polis får komma till tals och ge sin syn på åtgärder 

gällande ungdomar i problem. Syftet är att utveckla kunskap om samhällets strategier kring problema-
tik rörande unga människor, vilket i förlängningen skulle kunna bidra till kunskapsutvecklingen i var-

dagsarbetet inom olika verksamhetsområden och vad det gäller samhällets gemensamma insatser. Min 

avsikt är att genomföra intervjuer med personer inom respektive verksamhetsområde där några fiktiva 
fall är utgångspunkt för ett samtal kring vilka åtgärder och insatser som kan vara lämpliga när det gäller 

unga i problem. Att på detta sätt få ta del av respektive yrkesgrupps kunskaper och erfarenheter ser jag 

som ytterst väsentligt i relation till avhandlingsarbetet och dess syften.  
 

De fiktiva fallen är tre till antalet och varje fall utgörs av en händelse/situation, beskrivet på ungefär en 

halv A4-sida vardera. Deltagande i detta projekt är naturligtvis frivilligt vilket innebär att man själv be-
slutar om sitt deltagande men också att man har rätt att när som helst avbryta sin medverkan. Dessut-

om garanteras att det så kallade konfidentialitetskravet är uppfyllt. Detta innebär i praktiken att delta-

gare inte ska kunna identifieras i exempelvis en avhandling eller rapport samt att deltagare ska kunna 
vara säkra på att uppgifter som rör den enskilde hanteras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del 

av dem.  

 
Mina handledare i avhandlingsarbetet är professor Håkan Jenner och universitetslektor Ingeborg Mo-

qvist-Lindberg, båda verksamma vid Växjö universitet, Institutionen för pedagogik. 

 
Deltagande i detta forskningsprojekt innebär att du som informant får dig tillsänt de tre fiktiva fal-

len/händelserna/situationerna med detta informationsbrev. Tanken är att du i förväg och i lugn och ro 

ska få möjlighet att fundera på hur man bör agera och vilka insatser som kan vara relevanta i respektive 
fall. Så träffas du och jag för att under cirka en timme samtala kring fallen och du får då berätta vilka 

insatser och åtgärder du menar är lämpliga. Det är naturligtvis synnerligen värdefullt att få ta del av 

dina kunskaper som yrkesverksam inom socialtjänsten och jag är därför mycket tacksam om du vill del-
ta. Om du vill ha mer information kring projektet och vad ett deltagande innebär så kan du ringa mig, 

alternativt maila mig.  

 
Med vänliga hälsningar  

Margareta Ekberg,  

Doktorand i pedagogik  
Tel: 0470-708178 e-post: margareta.ekberg@vxu.se 
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Bilaga 2 Informationsbrev till ungdomar 

 

Växjö Universitet 

Institutionen för pedagogik 

Margareta Ekberg 

351 95 Växjö 

 

 

Information om forskningsprojekt om ”Ungdomar i problem-utanförskap eller delaktighet” (arbets-
namn) 

 

Jag är doktorand vid Växjö Universitet, Institutionen för pedagogik, och mitt avhandlingsarbete hand-
lar om ungdomar i problem/ungdomskriminalitet, samhällets insatser och ungdomars upplevelser och 

lärande av dessa. 

 
Inom ramen för mina doktorandstudier kommer två studier att genomföras. I den första får represen-

tanter för skola, socialtjänst och polis komma till tals och ge sin syn på åtgärder gällande ungdomar i 

problem. I den andra studien vänder jag mig till ungdomarna själva för att få ta del av deras synpunkter 
kring samhällets insatser och åtgärder och också deras egna erfarenheter av samhällets reaktioner. 

 

Syftet med avhandlingsarbetet är att utveckla kunskap om samhällets strategier kring problematik 
rörande unga människor, vilket i förlängningen skulle kunna bidra till kunskapsutvecklingen i vardags-

arbetet inom olika verksamhetsområden och vad gäller samhällets gemensamma insatser. 

 
Min avsikt är att i denna andra studie genomföra intervjuer med ungdomar om vilka åtgärder och in-

satser som kan vara lämpliga när det gäller unga i problem samt vilka erfarenheter man själv har av 

samhällets reaktioner. Deltagande i detta projekt är naturligtvis frivilligt, vilket innebär att man själv 
beslutar om sitt deltagande, men också att man har rätt att när som helst avbryta sin medverkan. Dess-

utom garanteras att det så kallade konfidentialitetskravet är uppfyllt. Detta innebär i praktiken att del-

tagare inte ska kunna identifieras i exempelvis en avhandling eller rapport samt att deltagare ska kunna 
vara säkra på att uppgifter som rör den enskilde hanteras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del 

av dem. 

 
Det är oerhört värdefullt att få ta del av dina erfarenheter och kunskaper och jag är därför mycket tack-

sam att du vill delta. Om du vill ha mer information kring studien och vad ett deltagande innebär så 

kan du ringa eller maila mig. Tack för att du ställer upp!!! 
 

 

Med vänliga hälsningar 
 

Margareta Ekberg, Doktorand i pedagogik 

Tel: 0470-708178, e-post: margareta.ekberg@vxu.se 



 185 

 

Bilaga 3 Från intervju till sammanställning – samhällets representanter 
(ett utdrag) 

 
Vinjett 1 Jonny 
 
Synen på företeelsen   
 
Brott eller bråk? 
 
Hur man som professionell yrkesutövare reagerar på denna händelse kan variera. I 
polisers uppdrag ingår att utreda brott, vilket i detta fall gör att man fokuserar fö-
reteelsen utifrån en eventuell brottsmisstanke. Men är det då självklart att detta är 
ett brott? Det förefaller som om man kan se på detta ur olika perspektiv: 
 
Det kan utan tvekan ses som ett brott: 

 
…det är misshandel på allmän plats, ja och då är det ett allmänt åtals-
brott, alltså kommer det till polisens kännedom, anmäler dom till polisen, 
så är vi skyldiga att utreda det. (Polis, Lillestad) 

 
Det kan handla om ett vanligt bråk:  
 

Han får givetvis inte lov att göra så här, men förstår du…alltså ungar 
dom, dom bråkar med varandra, dom brottas, dom håller på, alltså var 
sätter man gränsen? (Polis, Storstad) 

 
Att det finns olika synsätt på företeelsen kan ha med arbetssituationen att göra och 
att man i Storstad får in så mycket anmälningar så att man tvingas sålla bort det 
som inte självklart är ett brott: 

 
Det vi försöker särskilja på när vi får in från skolorna det är att det är 
ett brott som är begånget. Så att det finns dom kriterierna för till exempel 
misshandel. Att det uppfylls. För bråka det gör man, har man gjort i alla 
år på skolorna. Och att man bråkar, det är inget skäl för att polisanmäla. 
(Polis, Storstad) 

 
Omsorg eller kontroll? 
Man handlar på skilda sätt beroende på hur man ser på betydelsen av orsaken till 
beteendet. Man kan skönja ett omsorgsperspektiv där man inledningsvis börjar 
ställa sig frågan vad beteendet beror på och där händelser före den inträffade ses 
som väsentliga: 
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…alltså, varför är min fråga…vad beror vålds…varför är man vålds-
benägen? Det kan ju vara att man har nån diagnos eller man har det i 
generna eller det är en psykosocial reaktion på nånting…alltså, det finns 
så mycket som kan ligga bakom och dom frågorna ställer jag mig alltid 
först så jag tycker inte man ska göra nåt stort ingripande innan 
man…alltså rektor menar att den här frågan här att man skulle göra en 
markering och personalen instämmer, men det måste ju vara nån i perso-
nalen som är handledare eller vi kallar det så, klassföreståndare för den 
här killen, som känner honom mera och som vet så att jag tycker…precis 
det jag sa…man måste undersöka vad det kommer sig att han är vålds-
benägen för det är ju inte normala människor på det viset. (Lärare, 
Mellanstad) 

 
Men jag tänker så här, personalen på skolan har sett flera händelser, och 
så har dom pratat med elever som ansett sig vara utsatta, och då tänker 
jag så här alltså, ställer vi tillräckligt öppna frågor liksom…Hur var 
det? När gjorde han det? Vilka var mer där? Vad gjorde dom? Vad var 
det som hände innan? Alltså, nånstans blir det bara det som själva hän-
delsen som får…och det är ju fruktansvärt om det är så, att detta är sant 
att han blev provocerad, då är han ju fruktansvärt ensam denna pojken. 
(Lärare, Lillestad) 

 
Men tänk om det funnits nån kurator på skolan…om man inte har 
ART-träning, då kanske kuratorn skulle kunna ta sig an Jonny också och 
se mer liksom…hur hans situation är. Och man kanske får mer signaler. 
Jag menar, om han verkar må uppenbart dåligt och man kanske får lite 
tankar, hur har han det hemma och om det är så att han verkar ha ett 
negativt umgänge och så, samma saker…så kanske man…ja, gör den be-
dömningen då från skolan att man ska anmäla till socialtjänsten. (Soci-
alsekreterare, Storstad) 

 
Ett annat sätt att se på beteendet är att man fokuserar den händelse som är här 
och nu och inte låter bakgrunden vara avgörande. Här måste då en tydlig marke-
ring göras, vilket skulle kunna ses som ett kontrollperspektiv: 

 
Ja…man måste ta konsekvenserna för sitt handlande oavsett om man 
blir egentligen provocerad eller inte. En viss provokation är kanske en del 
av det som hände här. Men alltså det han gör…man är hela tiden skyldig 
för ens egna handlingar. Man kan aldrig säga att det var han och han 
som började utan det är vad jag har gjort som jag måste ta ansvar för 
hela tiden. Det är också väldigt lätt att man skyller på nån annan utan 
det är…mitt handlande måste få konsekvenser nånstans. Och gör man 
inte det i början tror jag att det är…tror jag att det blir väldigt svårt 
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att…att han ska fatta att det jag gör det är inte…det är fel. Alltså ju 
längre man väntar desto svårare är det, det är bättre att man tar tag i 
det redan från början. (Polis, Mellanstad) 

 
Så att…han har varit på andra tidigare, oprovocerat. Nu blev han pro-
vocerad, men han ska inte, man ska inte oavsett om man blir provocerad, 
så ska man inte ta och skada andra människor för det…även om man 
kan säga liksom han provocerade mig, det kan han ju säga flera gånger 
tidigare. Utan nu är…det borde bli en tydligare markering innan, tycker 
jag. (Lärare, Storstad) 

 
…alltså så att ja, man förstår ju att det är en gräns man gått över. För 
nästa gång så vet, om inte den här killen får en gräns här nu, så hinner 
det gå en gräns till, nästa gång. Då kanske det händer nåt allvarligt, och 
då säger man, varför gjorde man inget innan? Så jag tror på en reaktion. 
(Socialsekreterare, Mellanstad). 

 
Synen på den felande personen 
 
Ett subjekt eller ett objekt? 
Betraktandet av den unge, i det här fallet en ”felande” person kan präglas av ett in-
ifrånperspektiv där strävan finns att se Jonny som ett subjekt som man kan förstå 
vad det gäller beteende medan ett utifrånperspektiv präglas av att Jonny ses som 
ett objekt som bör rättas till. 
 
Jonny tillhör de pojkar som ofta är missförstådda: 
 

Jonny tror jag är en av de vanligaste pojkarna vi har i skolan. Absolut, 
tillhör den vanligaste gruppen. Och som blir missförstådd. (Lärare, Lil-
lestad) 

 
Alltså…nånstans…finns det en grupp pojkar som är väldigt lätta 
att…det blir en bråkstake…med den stämpeln på sig och…alltså nån-
stans tror jag att det mycket väl är så här att det är Jonny som talar san-
ning…att han faktiskt blir provocerad hela tiden. (Lärare, Lillestad) 

 
Jo…ja, att jag tänker ju att det är nånting som signalerar förstås, för 
Jonny signalerar ju nånting här när han agerar ut på det sättet då att 
han lätt hamnar i bråk, konflikter och så. Så är det ju ett tecken på nån-
ting så men…Just när det gäller den här specifika händelsen som det står 
om här, det senare stycket där, när en pojke i årskurs 7, som spottade på 
honom så…ja då, vad jag tänkte på i första hand då, det var ju att man 
skulle…skulle man inte kunna få till nån medling här, just i den situa-
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tionen mellan dom två killarna där. Tycker jag. (Socialsekreterare, 
Storstad) 

 
Jonny kan ses som en person som man inte ska ”dalta” med. Man måste markera 
omedelbart: 

 
För att risken är som sagt, om ingen sätter ner fötterna för Jonny här så 
att…så…hit, men inte längre. Då är risken stor att det fortsätter. (Polis, 
Mellanstad) 

 
Sen det här att han ska urskuldas för att han provoceras, alltså det tycker 
jag inte man ska kunna göra, man måste ju kunna provoceras, eller jag 
menar…tåla den biten. Så det är inget försvar till att man ska klema 
med honom för det, tycker jag. (Polis, Storstad) 

 
Offer eller aktör? 
Är då Jonny ett offer som måste skyddas från att bli utsatt av andra eller en aktör 
som måste stoppas så snart som möjligt innan han skadar andra? Här finns skilda 
synsätt.  
 
Jonny ses som ett offer: 
 

…jag tror att han är ganska…alltså för den andre ungen som vill ha 
igång en annan så tror jag att han är ett alldeles utmärkt offer. Att ge sig 
på…ja, för mig är Jonny offret här. (Lärare, Lillestad) 

 
Ja, för att han vet att andra ser att dom kan reta honom, att han alltid 
får skulden. Det måste vara skitjobbigt att vara Jonny. Och veta liksom 
att andra är på honom och provocerar honom. Och han har ing-
en…inget…alltså… (Lärare, Storstad) 

 
Jonny ses som en aktör: 

 
Jonny…Det har hänt att han ett antal gånger har slagit och provocerat 
skolkamrater men själv menar han att det oftast är andra som provocerar 
honom, det där är ju rätt vanligt. Och han har ju också vid flera tillfällen 
varit i skolan tillsammans med sina föräldrar och man har ju haft samtal 
med honom men tydligen så har inte det där hjälpt. (Polis, Lillestad) 

 
…jag har en känsla utav att det kan trappas upp hela tiden, att när Jon-
ny ser att det händer inte så mycket…att nu kastar han ner nån i fontä-
nen, vad blir nästa grej, att då slår han nån på munnen eller vad är det 
som händer. Utan nån måste statuera exempel att så här gör man bara 
inte. (Polis, Mellanstad) 



 189 

 
 
 
Synen på de andra myndigheterna 
 
Samhällets lagar…och skolans. 
Att samhällets lagar inte alltid gäller i skolan finns det en uppfattning om. Man 
talar om att samhällets lagar ska gälla även i skolan: 

 
…jag tycker att det ska spegla en del av verkligheten utanför och gör du 
samma sak utanför skolans väggar så måste man visa att det händer 
nånting. Och visserligen blir ju då…Jonny provocerad utav den här kil-
len som…spottar på han…men att…jag tycker att han…dom har ju haft 
sina chanser innan…att det ska bli bra så att… (Polis, Mellanstad) 

 
Och det borde ju vara samma lagar som gäller innanför och utanför sko-
lan. Så om man gör nånting i skolan, så får det inte hanteras på ett sätt 
och sen om man är ledig så hanteras det på ett annat sätt. Mot grannen, 
slår du ut en ruta i skolan blir det så, så egentligen borde det vara sam-
ma, man ska nog inte vara så rädd för det där. (Socialsekreterare, Mel-
lanstad) 

 
Skolans ansvar att utreda eller annan myndighets ansvar att utreda? 
 
Skolan utreder själva vad som hänt: 

 
Om polisanmälan…ja…för då är det ju det här…varför polisanmäler 
man…det är ju när man känner sig handlingsförlamad, tycker jag. Och 
vad händer om man polisanmäler en femtonåring, det är ju soc som 
kopplas in. Och är det det vi vill och har jag prövat alla andra vägar in-
nan jag kopplar in soc. Och varför kopplar man in soc? Det är ju oftast 
för att man inte har stöd i hemmet. För att soc dom jobbar ju inte i sko-
lan…så det är ju lite grann…alltså jag måste ju undersöka…försöka få 
kontakt med hemmet först och jobba ihop med hemmet. Alltså, det är för 
mig så centralt.  (Lärare, Mellanstad) 

 
Jo, jag tror att det skulle sätta djupa…det skulle bekräfta nåt oerhört 
hans utanförskap, för du är inte som oss andra och du räknas inte. (Lära-
re, Lillestad) 

 
Men jag tänker så här, personalen på skolan har sett flera händelser, och 
så har dom pratat med elever som ansett sig vara utsatta, och då tänker 
jag så här alltså, ställer vi tillräckligt öppna frågor liksom…Hur var 
det? När gjorde han det? Vilka var mer där? Vad gjorde dom? Vad var 
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det som hände innan? Alltså, nånstans blir det bara det som själva hän-
delsen som får…och det är ju fruktansvärt om det är så, att detta är sant 
att han blev provocerad, då är han ju fruktansvärt ensam denna pojken. 
(Lärare, Lillestad) 

 
…det är för lite…alltså inte för en enstaka händelse så va. Alltså min 
första reaktion är att kontakta…prata med eleven, prata med hemmet, 
alltså ha nåt samtal ihop och där kurator är med och skolledning och så, 
inte polisanmäla…jag skulle försöka först. (Lärare, Mellanstad) 

 
Ja, precis och det där är beroende på…det är inte helt självklart det där, 
tycker jag. Det beror liksom på hur pass allvarligt brottet är…förstås. 
Misshandel, det är klart, det är ju…det är ju allvarligt, men det är också 
beroende på liksom på hur man försökt att…att åtgärda det inom skolans 
ram innan man polisanmäler. För jag menar, om det är så att man po-
lisanmäler direkt…ibland måste man ju göra det om det är ett väldigt 
allvarligt brott. Men om man har…liksom…fått in en rutin på skolan 
att vi polisanmäler allting i princip och att då…vilka signaler är det då 
man ger ungdomarna och föräldrarna? Dom signalerna tycker jag är ock-
så att…nej, men vi klarar inte av det här inom skolan. Vi måste polis-
anmäla. (Socialsekreterare, Storstad) 

 
Alltså, när det handlar om dom här konflikterna som han blir inblandad 
i, i skolan, då tycker jag att då är det främst skolans sak att jobba vidare 
med det, liksom hur dom ska kunna hjälpa honom så att inte han fortsät-
ter att vara den här bråkstaken, ja. (Socialsekreterare, Storstad) 

 
En anmälan till annan myndighet bör ske: 

 
Det…det där med polisanmälan det tycker vi är bra, anmälan till poli-
sen eller socialtjänsten, så kommer det igång, så blir han aktuell pojken 
när han är i det här skedet, det är viktigt för…det är viktigt att vi får 
reda på honom…och en polisanmälan och man är femton år, då öppnar 
ju polisen en utredning på händelsen och sen får vi ju in också så vi öpp-
nar ju…eller gör en förhandsbedömning på utredning eller inte, och då 
pratar vi igenom med föräldrar…hans situation och…finns det 
probl…en oro då så öppnar vi en utredning och ser vad vi kan hjälpa till 
med. (Socialsekreterare, Mellanstad) 

 
Och visserligen blir ju då…Jonny provocerad utav den här killen 
som…som spottar på han…men att jag tycker att han…dom har ju haft 
sina chanser innan…att det ska bli bra så att…Det jag skulle göra och 
det vi skulle göra och det som har gjorts det är helt enkelt att det blev en 
polisanmälan som gjorde att man fick utröna vem som hade gjort rätt och 
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vem som hade gjort fel. Så det är egentligen inte…skolan som ska…göra 
det, utan man tycker ju…jag tycker ju det att det är ju polisen som ska 
utreda vem som har gjort rätt och vem som har gjort fel. (Polis, Mellan-
stad) 

 
Ah jag…jag får en känsla av, eller jag tycker det är väldigt svårt…att få 
skolorna att se…objektivt på det på nåt sätt för…dom har så många in-
tressenter att…det finns skolpengar…dom vill att det ska vara 
fint…alltså du vet inget bråk så. Sen är det många då som…som på nåt 
sätt känner att…jag vill göra en polisanmälan, då har jag gjort mitt så 
behöver jag inte göra nåt sen. Dom tror dom är skyldiga att göra en po-
lisanmälan. Det är dom inte. Det dom är skyldiga att göra när barn far 
illa, det är att anmäla till sociala myndigheterna. Men ingenting om po-
lisanmälan. Om det inte är ett brott som begås. Men nu prat…det finns 
ingen tvekan om det när det är ett brott som begås alltså…alltså tydligt 
när det är misshandel eller en stöld eller nånting, nu pratar vi om allt det 
här som anmäls som är i den här gråzonen typ som detta. (Polis, Stor-
stad) 
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Bilaga 4 Från sammanställning till bilder – samhällets representanter (ett 
exempel) 

 
EN BILD AV LÄRARES ARBETE I LILLESTAD 
Unga i problem och vuxnas förhållningssätt 
 
 
Individperspektivet dominerar 
Lena är specialpedagog och arbetar på en skola i Lillestad. Hon diskuterar varför 
inte bättre resultat uppnås vad gäller barn och unga i problem. Samhället har ge-
nom skolan en form av kontroll över alla barn en stor del av dygnet och dessutom 
finns tillgång till utbildad personal. Lena talar här om betydelsen av vuxnas för-
hållningssätt och synsätt på de unga och att detta får avgörande betydelse för hur 
man angriper problem i skolan. Det är alltför vanligt att man utgår ifrån att det är 
individen som är problemet och att det är individen som ska förändras. Att försöka 
finna faktorer som påverkar i negativ riktning i den unges skolmiljö och studiesi-
tuation blir därmed av underordnad betydelse. Ett synsätt där eleven ses som pro-
blemet leder till att relevanta åtgärder inte alltid sätts in och att elever inte får det 
stöd de behöver för en gynnsam utveckling.  
 
Vikten av tidiga insatser 
Lena påtalar vikten av att skolan måste agera i ett tidigt skede när en elev inte ver-
kar fungera. Man bör på ett mycket tidigt stadium göra en ordentlig kartläggning 
av de elever som kan komma att behöva stöd och insatser. Det hela kanske börjar 
redan under något av de första skolåren med att eleven upptäcker hur han eller 
hon fungerar i förhållande till andra. En upptäckt som kan handla om att man inte 
hinner läsa och genomföra uppgifter som de andra. Detta kan leda till stress hos 
eleven. Här är det viktigt att tidigt sätta in det stöd som eleven kan behöva. Att 
vid behov koppla in socialtjänsten är också väsentligt. Skolan väntar ofta för länge 
med detta och Lena menar att det kan bero på att skolpersonal ofta är osäkra på 
när man kan vända sig till socialtjänsten. Dock kan man komma bort från detta 
problem genom att man i skolan får vetskap om att man alltid kan konsultera soci-
altjänsten och ställa allmänna frågor. 
  
Ansvarsfrågan – skolan – läraren - eleven 
När det inträffar en konflikt eller liknande i skolan är det viktigt att skolan tar 
sitt ansvar och utreder vad som har hänt. Visserligen måste lagen utanför sko-
lan gälla även innanför skolans väggar men det är ändå dåligt om inte skolan 
själv kan utreda vissa saker, menar Lena. Skolan och personalen måste ta reda 
på orsaker bakom en händelse eller konflikt genom att i högre grad ställa för-
utsättningslösa frågor och verkligen lyssna på eleven. Det är alltför vanligt att 
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de som får epitetet bråkstake också blir betraktade som sådana oavsett vad som 
har hänt och varför.  
 
Att barn och unga hamnar i problem kan delvis ha med skolans arbetssätt att 
göra. I många fall förväntas det att eleven själv ska kunna ta ansvar för sin ut-
bildning. Det händer att pedagoger förutsätter att elever redan när de börjar 
skolan vet hur de ska gripa sig an sitt skolarbete. Detta kan leda till problem 
för en del elever, hävdar Lena. Om sedan problem uppstår är det vanligt att 
fokus riktas mot hur eleven ska förändras och inte på vilken betydelse pedago-
giken skulle kunna ha i sammanhanget. Lena uttrycker ett skarpt ifrågasättan-
de av att det är eleven som oftast ses som den som ska åtgärdas och inte skolan 
eller miljön. Det är viktigt att se varje barn som den faktiskt är likväl som det 
är viktigt att fokusera på vad som kan förändras i skolsituationen för barnet. 
 
Handlingsplaner – ett område att utveckla 
Lena talar om att varje skola måste diskutera och bestämma vilken färdriktning 
man ska ha. Detta kan till exempel gälla när det har hänt något så allvarligt att en 
polisanmälan kan bli aktuell. Det ser säkert olika ut från skola till skola, men ofta 
finns inget nerskrivet dokument till handlingsplan som kan visa vilken riktning 
man bör arbeta mot. Dessutom är det vanligt att exempelvis mobbingplaner och 
liknande endast blir hyllvärmare, säger Lena och påtalar vikten av att det finns en 
samsyn på en skola, speciellt när det uppstår svåra situationer. Denna samsyn kan 
komma till uttryck i en handlingsplan. 
 
De tre vinjetterna 
 
Polisanmälan – kan leda till utanförskap 
Jonny i den första vinjetten skulle kunna tillhöra den relativt vanliga gruppen 
pojkar som ofta blir missförstådda och får stämpeln ”bråkstakar”. Att ta reda 
på vad som ligger till grund för att man bråkar är här högst väsentligt liksom 
att utreda hur båda pojkarna ser på händelsen. Det är möjligt att denna pojke 
talar sanning och att han faktiskt blev provocerad. Om så skulle vara fallet så 
är han fruktansvärt ensam, säger Lena och menar att denna pojke kan ses som 
offret. Att i detta fall göra en polisanmälan kan leda till bekräftelse på ett 
utanförskap och sätta djupa spår hos pojken. Genom en polisanmälan riskerar 
man att hans känsla av att inte vara som andra ytterligare förstärks. Dock kan 
man föreställa sig att rektorn ser det hela som dramatiskt och man kan tänka 
sig att krav från föräldrahåll tidigare framförts om att något måste göras. Detta 
kan göra att rektorn ser en polisanmälan som ett sätt att visa utåt att han age-
rar. Att personalen inte har en samsyn är anmärkningsvärt och man kan fråga 
sig vilka av personalen som tar pojken i försvar respektive vill anmäla honom. 
Lena frågar sig hur de som står pojken nära och känner honom, ställer sig i 
denna fråga. Vikten av att en ordentlig utredning görs påtalas av Lena, som 
betonar att det är väsentligt att man då ställer tillräckligt öppna frågor kring 
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vad som hänt och vad som föregick händelsen. Denna kartläggning bör sedan 
tjäna som stöd till vilka insatser som ska göras för att pojken ska få en chans 
att fungera. En viktig utgångspunkt i detta fall är att grundligt utreda bak-
grund och klargöra orsakskedjan istället för att omedelbart göra en polisanmä-
lan. Dock, menar Lena, att det kan finnas tillfällen då det i skolan kan vara ak-
tuellt att polisanmäla för att markera, eftersom man naturligtvis inte får gå till 
handgripligheter gentemot en annan människa. 
 
Polisanmälan kan leda till en hjälp att bryta ett destruktivt mönster 
När det gäller de båda klottrande pojkarna, Andreas och Kevin, så menar Lena 
tveklöst att dessa pojkar omedelbart måste få hjälp mot sitt drogmissbruk. 
Hon talar om att en polisanmälan gör att socialtjänsten blir inkopplad och att 
man då får möjlighet att hjälpa pojkarna. Helst skulle Lena se att både polis 
och socialtjänst kom till platsen. Dessa pojkar kan vara svåra att nå och det kan 
vara svårt att vinna deras förtroende. Men det första man måste göra är att 
bryta det destruktiva mönstret. Här fokuserar Lena drogmissbruket då hon 
menar att det är omöjligt att nå pojkarna om man inte först sätter in behand-
ling mot missbruket. Att de sysslar med graffiti är inget som behöver föranleda 
en polisanmälan. Lena spekulerar i vilka pojkarna är och säger att de förmodli-
gen är medelklasspojkar som är uttråkade och vill synas. Att gå fram och prata 
med pojkarna är meningslöst om de är påverkade. Om de inte varit påverkade 
hade Lena kunnat tänka sig att gå fram och påtala det olämpliga i det de syss-
lar med. Man kan fundera på vilket ansvar skolan har tagit tidigare då det gäll-
er dessa pojkar.  Att de skolkat och betett sig på ett sätt som borde blivit före-
mål för insatser är troligt. Dock är inte skolan alltid så aktiv vad det gäller 
skolk. Detta kan bero på att skolkande elever inte befinner sig på skolans om-
råde och då heller inte ställer till problem där, menar Lena, som hyser en för-
hoppning om att dessa pojkar kan räddas eftersom de enbart är sexton år. Hon 
uttrycker också att man visserligen vet vilka spår exempelvis haschrökning 
åstadkommer, men här blir det avgörande om ungdomarna träffar på rätt per-
soner som hjälper dem att bryta sitt missbruk. Lena är inte säker på att de 
kommer att få den hjälpen. Socialtjänstens resurser är tyvärr begränsade och 
dessa pojkar kanske inte kommer att prioriteras. Lena påtalar att det har skett 
förändringar inom vården för ungdomar i problem. Konsekvensen har blivit 
att det idag fordras alltmer för att exempelvis bli föremål för en utredning eller 
ett omhändertagande.  
 
Att inte reagera kraftfullt – ett svek 
Personalen i skolan har inte bemött Viktor i den sista vinjetten på ett tillräck-
ligt kraftfullt sätt, menar Lena. Han borde ha stoppats på sin väg ut från expe-
ditionen. Man skulle definitivt inte låtit honom gå utan man borde verbalt för-
sökt utmana honom. Att på detta kallhamrade sätt gå in på expeditionen och 
dra ut lådor är mycket allvarligt. Att sedan personalen låter honom gå kan ses 
som en form av svek. Det kan leda till att den här pojken för alltid blir den 
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pojken som stal nyckeln oavsett hur skuldfrågan ser ut. Därför borde man ha 
hållit kvar honom och ringt föräldrarna och rektorn. Det hade även kunnat bli 
aktuellt att ringa polisen om rektorn då hade saknat sin nyckel. Pojken borde 
fått en chans att bevisa sin oskuld alternativt stå för det han gjort. Lena menar 
att det inte är ovanligt att skolpersonal blir för fega för att ta en sådan kon-
frontation. Det handlar förmodligen om att man är osäker på vad som händer 
i en konfrontation. Dock upplever pojken naturligtvis det hela som ett svek av 
de vuxna. Den här händelsen blir bara en av många på den unga pojkens väg. 
Med ett kraftfullt agerande från skolans sida så skulle det hela kunnat leda till 
något positivt för pojken och hans utveckling. Man får alltid bättre kontakt 
med en elev om man reagerar än om man inte gör det, hävdar Lena. 
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Bilaga 5 Från intervju till sammanställning – ungdomar (ett utdrag) 

Om livsstilsberoende: 
 
Robin berättar om hur svårt det är att inte återfalla i missbruk:  

 
Och ska jag hålla mig drogfri då, helt ensam och har man nu begått brott 
och missbrukat i några år, då har man skapat sig en identitet som krimi-
nell missbrukare. Då har man nästan bara kriminella missbrukarkompi-
sar kvar. Det är väldigt svårt att hålla sig drogfri ensam. Alltså oavsett 
om man inte har några andra att umgås med då söker man ju sig tillbaka 
till dom som alltid välkomnar en, till dom som alltid finns kvar, det är ju 
de kriminella. (Robin) 

 
Nick berättar att det i tonåren handlade mycket om att man ville vara tuff: 

 
Det var väl så i början, man ville vara tuff, mycket bråk och så fick man 
mycket ovänner där…så jag var tvungen att fortsätta med det. (Nick) 

 
Nick talar om att det är mycket svårt att bryta ett beroende som hänger ihop med 
livsstilen eftersom man inte lyssnar: 
 

Jag vet inte vad som skulle fått mig att sluta på den tiden. Man lyssnar 
aldrig, man lyssnar inte på nån som inte är som en själv, det gör man 
inte, jag gjorde fan inte det. (Nick) 

 
Det har mycket med det gamla kompisgänget att göra: 

 
Det är kompisar, man måste byta umgänge, det måste man göra, det är 
helt klart. För kommer man tillbaks till sina gamla kompisar…man kan 
hålla ut en vecka, kanske en månad eller två, men sen blir det att man 
tar nånting ändå. (Nick) 

 
Nick berättar vad det innebär att vara del av en viss livsstil som omfattas av knark, 
kompisar och kriminalitet:   

 
Man utsätter sig själv för onödiga saker hela tiden. Och sen är det när det 
gäller droger och sånt så är det ju mycket kriminalitet. Det är det ju, 
mycket grova brott och mycket våld, det är det.  (Nick) 

 
Som nu bär jag aldrig vapen på mig, men går jag in i missbruket då hade 
jag… (Nick) 
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När jag åker runt i olika kvartar eller så…det är mycket indrivning av 
pengar och sånt, mycket småskulder som kan leda…det  kan vara upp till 
några hundralappar som leder till att nån blir slagen.  (Nick) 

 
Nick har själv dragit in kamrater i livsstilsberoendet: 

 
Men sen har jag gamla kompisar som jag har dragit in i missbruket. Som 
jag började ju rätt tidigt och mina polare, dom höll inte på nånting, så 
det var jag som tjatade om att dom skulle testa, testa. Jag visste ju inte 
nåt om droger så ju. Det var bara skoj att ta. Sen började dom ta också 
och nu sitter dom fast i det. (Nick) 

 
Det kan gå snabbt att falla tillbaka i missbruket efter ett fängelsestraff: 
 

För mig tog det inte en timme... (Nick) 

Love berättar om sina egna försök att bryta med de gamla kamraterna. Genom att 
flytta till en ny stad och försöka skaffa en helt ny sysselsättning och bostad hoppas 
Love på att kunna komma ifrån det gamla livet. (Love, ur fältanteckningar från in-
tervju). 
 
Ulle menar att livsstilsberoendet handlar om att man blir del av något som kan lik-
nas vid en sekt: 

 
…man hamnar i nåt sektliknande förhållande, så man bör avprogram-
meras. Alltså, det är Gänget, Gud och sen Jag själv, i den ordningen som 
är det viktiga. Det är klart går man in som en väldigt ung människa i 
allt detta, så blir man påverkad. Man blir påverkad på ett sätt så det 
kräver lite mer långsiktiga lösningar än just det här.  (Ulle) 

 
Det finns bristande kunskaper kring vilka de rätta åtgärderna är säger Ulle: 

 
Alltså många gånger så är det den myndigheten som på nåt sätt ska be-
stämma vilken insats som ska göras, men dom har ingen behandlings-
kompetens, det har du inte som socionom. Och framförallt då inte om vi 
kommer in på kriminalitet och så här då. Alltså det är problembilden som 
du ställer, den styr ju insatsen. Men om du inte kan nånting om pro-
blembilden utan du har läst, ska vi säga, väldigt lite information till ex-
empel om missbruk och beroendeproblematik som trots allt är väldigt 
kärvt. Och jag vet ju till exempel vad man läser på Socionomskolan och 
det är ju…(suck)…  (Ulle) 
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Det handlar om att successivt utveckla en kriminell missbrukaridentitet där gäng-
ets åsikter och regler betyder mest: 
 

…det är början på något slags utanförskap, kriminalitet. Belöningen är 
ju inte pengar här utan det är ju vad dom andra tycker och det är statu-
sen, bekräftelsen man får där. (Ulle) 

 
Det är samma sak med kriminalitet. Kriminalitet i dagens samhälle ser 
inte likadan ut som den gjorde för kanske ett par år sen. Den är mera re-
gelstyrd, den är mera sektliknande och den är mer brutal och den är 
mer…ska vi säga…ska bara hitta rätt ord här…man är villig att dö för 
sin sak va.  (Ulle) 

 
Man fastnar i ett gäng stelbenta mönster med olika vanor och beteende 
som man bygger en identitet kring.  (Ulle) 

 
Det allra viktigaste är att man kan leva sig in i den unges tänkande och vilka me-
kanismer som han drivs av, menar Ulle: 

 
För att kunna veta att möta och bemöta människor, vissa människor som 
lever i en kriminalitet, man behöver nästan förstå hur den här killen 
tänker och vad som driver honom. Hur han har hamnat i det. Vad är det 
för sammanhang han är med i… (Ulle) 

 
Kim berättar om ett liv som präglats av knark och att det inte går att leva på något 
annat sätt än det man lärt sig: 

 
Så för mig var det så, jag menar jag har knarkat hela mitt liv, så för mig 
var det så att jag vet inte ens var jag var utan droger. (Kim) 

 
Kim kan vittna om hur viktigt bemötande kan vara:  

 
Ja, en väldigt ödmjuk kvinna var det också. En liten…så. Så första 
gången jag såg henne så tänkte jag…herregud. Henne käkar jag upp till 
frukost. Hon var så snäll och liten och tillbakadragen, ja du vet, det var 
inte det där, nu ska vi ta i med hårdhandskarna, nu blir det behandling, 
ja du vet. Men det blev jättebra. (Kim) 

 
 

Bobby menar att när man är ung handlar det mycket om att man vill bli sedd: 
 

Och det är därför som man uppför sig som man gör också. Hallå, se mig, 
snälla hjälp mig. (Bobby) 
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Bilaga 6 Från sammanställning till bilder – ungdomarna (ett exempel) 

Samhällets bild av ungdomarna – så som ungdomarna uppfattar den 
Ungdomarna menar att den egna viljan att förändra sitt liv trots allt är avgöran-
de för om det ska bli en förändring. Den identitet och det livsstilsberoende som 
utvecklats är dock svårt att förändra helt själv. Att bli sedd är väsentligt för alla 
människor och ungdomarna i denna studie ger uttryck för att samhällets sätt att 
se på dem och deras möjligheter har betydelse.  

 
Att man har sett en som människa och inte bara som den där knarkarn. 
För att man kommer ju in utan…du har ingenting liksom. Om du talar 
sanning eller om du ljuger som en häst liksom, det har ingen betydelse alls, 
för dom har ju ändå en syn att man är skyldig…Du är ju dömd, du blir 
sedd som en viss person utan att bli tagen på allvar.  (Kim)  

Det är lätt att känna sig dömd på förhand och att uppleva att ingen lyssnar eller 
tar en på allvar. Detta leder till att väldigt mycket energi går åt till att bevisa att  
”…man  inte alls är den där knarkarn”, säger Kim.  

 
Samhällets bild av ungdomarna, så som ungdomarna uppfattar den, handlar 
bland annat om att samhällets representanter inte tror att de är motiverade att 
förändra sin livsstil. Det finns en motivation hos ungdomarna, menar Ulle, men 
de unga vet ofta inte själva hur de ska göra för att ta sig ur livsstilsberoendet. 
Att inte tro att ungdomarna har motivation eller kan motiveras kan få förödan-
de konsekvenser: 
 

Men dom är inte motiverade, det är ju skitsnack. Alltså, jag har sett så 
många falla där emellan, jag blir ju berörd här. Jag blir berörd för att jag 
har sett så många trilla igenom.  (Ulle) 

Ungdomarna ger uttryck för att de från samhällets sida är betraktade med miss-
tänksamhet och misstro. Deras bakgrund innebär att hänsyn inte behöver tas 
till hur de uppfattar det som sägs, skrivs och beslutas om dem. Det kan upple-
vas frustrerande, berättar ungdomarna. Love ger ett exempel som handlar om 
hur socialtjänsten genomförde en utredning och kontaktade skolan för att där-
igenom få uppgifter. När Love sedan fick utredningen i sin hand, så var det 
mycket personlig information som inte stämde. Love ifrågasatte vad som sagts 
och skrivits i utredningen. Det var svårt att förstå den egna rollen i relation till 
den skola och socialtjänst som skulle samverka. I utredningen fanns formule-
ringar som Love upplevde som kränkande och oförenliga med sanningen. Det 
verkade inte finnas någon möjlighet att invända mot något i efterhand utan det 
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som stod i utredningen var det som skulle gälla. Bobby har upplevt något lik-
nande även om kontakterna mestadels varit goda.   

 
Jag har haft väldigt mycket bra kontakt. Det enda negativa jag har haft 
det var när dom kontaktade soc när jag gick i gymnasiet. Dom kontaktade 
dom först och så kom dom bara och hämtade mig och du ska lämna prov. 
Jag sa prov vaddå? Du ska lämna prov, test för…då ville dom ha…inte 
bara kissprov, utan dom ville ha blodprov också…Och just det här med 
att, skulle du kunna tänka dig att ha ett möte med oss. Nej, utan DU 
SKA! SKA? Vaddå ska? Har du frågat mig om det passar mig den tiden, 
om jag överhuvudtaget vill vara en del utav det där? (Bobby) 

Ungdomarna upplever att de blir sedda i första hand som missbrukare och inte 
som de människor de innerst inne är. Att bli betraktad som någon som borde 
kunna ta sig i kragen är inte ovanligt, berättar Ulle, och påpekar att det inte var 
så lätt; ”fan, jag hade ingen krage.” De unga upplever inte alltid att de har rätt att 
få hjälp att komma ur sitt livsstilsberoende. När Robin efter många års miss-
bruk ville ha hjälp verkade det i stort sett inte vara någon idé att ens försöka.  

 
…och så sa min handläggare på socialtjänsten att eftersom du bara är tju-
go år gammal så har du nog inte knarkat färdigt än, så det behövs nog 
några år till innan vi kan satsa några pengar på dig. Hade jag överklagat 
så hade jag ju fått rätt. Om jag hade överklagat till länsrätten, men det 
orkar man väl inte när man är uppe i ett aktivt missbruk…att få ett sånt 
jävla svar. (Robin) 

Det finns olika versioner av hur ungdomarna upplever att de har blivit sedda 
och vilka förväntningar de mött. Robin, Kim och Bobby berättar om sina erfa-
renheter av skolan. Det gäller vilka insatser som skolan har valt för att stödja 
ens utveckling, alternativt inte har valt. Robin berättar att skolan har arbetat för 
att ta tillvara hans förutsättningar. I det här fallet har det bland annat handlat 
om att få en möjlighet att gå i en mindre grupp, något som upplevts som posi-
tivt: 

 
…jag har alltid haft lätt för mig i skolan. Jag har alltid haft bra betyg i 
dom ämnena som jag var intresserad av. Och dom jag inte var intresserad 
av så gick jag antingen inte dit överhuvudtaget eller så använde jag min 
tid på lektionerna till att störa alla klasskamraterna istället. Så då var det 
ganska bra att bli placerad i en grupp med bara fem, sex personer som gick 
då, för det var ju lättare för mig att koncentrera mig och försöka hitta fo-
kus. (Robin) 

Kim har däremot inte upplevt att skolan har haft någon förhoppning om att 
elever som Kim ska kunna tillgodogöra sig undervisningen. Skolan valde att 
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inte ställa några krav eller ha några förväntningar eftersom Kims bakgrund an-
sågs så problematisk. Skolans förhållningssätt gentemot Kim innebar en brist 
på förväntningar och förhoppningar om resultat.   

 
Ja, det var väldigt känt att jag hade det trassligt hemma. Så det var lik-
som…på nåt sätt så lät dom mig hållas. Dom såg mellan fingrarna…Det 
var inte bra. Alltså, jag drev ju det till sin yttersta spets och kollade liksom 
hur långt kan jag gå egentligen utan att dom ens bryr sig. När mina 
klasskompisar gjorde nåt så blev det alltså…konsekvenser då. Och det 
var…rätt ledsamt faktiskt. På nåt sätt var det okey. Ge [Kim] lite space, 
det är lite stökigt hemma. Men jag stod ju där sen också när jag gick ut 
nian utan betyg. Ingenting att hänga i granen. (Kim) 

Bobby berättar om hur viktigt det är att ha en god relation till en lärare och att 
det kan få betydelse för skolarbetet: 

 
Och jag hade antagligen en ängel till lärare, alltså, som ramlade ner från 
himlen. Jag kommer aldrig att glömma henne. Hon var den mest godhjär-
tade människan som jag nånsin har träffat tror jag. Helt underbar. Jag 
har aldrig haft några problem i skolan alltså. Jag har aldrig haft några 
problem med mina studier.  (Bobby) 
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