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Syftet med den här studien är att belysa erfarenheter och upp-

levelser från personal som arbetar med ungdomar på anstalter, och 

ansvarar för att motivera dem till ett liv utan kriminalitet och 

missbruk. Vidare undersöks vilka insatser som erbjuds och vilka 

hinder och möjligheter det finns i motivationsarbetet. Studien är 

kvalitativ och har en hermeneutisk utgångspunkt. Undersökningen 

är genomförd med semistrukturerade intervjuer. Resultatet visar att 

unga lagöverträdare är en svår grupp att motivera till förändring då 

de fortfarande ser vinster med kriminalitet. Motivation är en viktig 

del i anstalters arbete och det pågår både i vardagsarbetet men 

även under mer strukturerade behandlingsformer. En teoretisk 

problematisering redovisas och utgörs av riskprincipen, behovs-

principen och responsivitetsprincipen. En slutsats är att ett 

välfungerande motivationsarbete tillsammans med myndigheter 

som erbjuder möjligheter till jobb och utbildning, ökar chansen till 

ett liv utan kriminalitet och missbruk. 
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INTRODUKTION 
Enligt Andreassen (2003) sammanförs människor med prokriminellt beteende på 

landets anstalter och institutioner, detta kan ses som en motsättning. Öppenvården visar 

bättre behandlingsresultat med färre återfall än institutioner och ungdomsanstalter, även 

att de utövar samma metoder. Möjligtvis kan ett väl fungerande motivationsarbete 

förbättra utfallet. 

 

Enligt Kriminalvården (2013a) finns det 47 anstalter i Sverige med olika säkerhets-

klasser. Klassificeringen finns i 1 till 3 där 1 tillhör den högsta säkerhetsklassen. 

Personer under 15 år som begått brott får inte dömas till fängelse och de som är mellan 

15 – 17 år är ovanliga i kriminalvården. Skulle de dömas så är det i första hand till 

sluten ungdomsvård och blir då intagna på ungdomshem drivna av Statens Institutions-

styrelse (SiS). För de personer som är mellan 18 – 21 år som döms till fängelse har 

Kriminalvården fem särskilda ungdomsavdelningar på olika ställen i Sverige och det 

finns även speciella riksmärkesplatser på vanliga anstalter som är avsedda för dessa 

personer (Kriminalvården 2013b). Enligt Brottsförebyggande rådet (Brå) (2010) 

dömdes och placerades 655 män i åldern 18-20 på anstalt, år 2010. År 2012 dömdes och 

placerades 556 män mellan 18-20 år (Brottsförebyggande rådet 2012). Detta visar på att 

det skett en minskning av antalet unga män som placeras på anstalt, inom en 

tvåårsperiod. Enligt Kriminalvården (2001) har kriminalvården som huvuduppgift att 

arbeta intensivt för att hindra ungdomarna från att återfalla i brott. 

 

Ett aktivt arbete med att motivera ungdomarna pågår dagligen, både i så kallade 

vardagssamtal men även under mer strukturerade former. Många ungdomar är 

ambivalenta till att göra en förändring då de fortfarande ser vinster med ett kriminellt 

beteende. Ur en behandlingspedagogisk syn är det därför av vikt att försöka fånga upp 

dessa ungdomar och arbeta aktivt för att motivera dem till ett liv utan droger och 

kriminalitet, då de är vår framtid. Ur ett kostnadseffektivt perspektiv görs en stor 

vinning om vi tidigt kan försöka fånga upp dessa ungdomar.  

Bakgrund 

Kriminalvården (2001) har i sin slutrapport hänvisat till lagen (1974:203) om 

kriminalvård i anstalt där de redogör för att:  

Kriminalvården i anstalt skall utformas så att den intagnes anpassning i 

samhället främjas och skadliga följder av frihetsberövandet motverkas. 

8§; En intagen som inte har fyllt arton år får inte placeras i en anstalt där 

han vistas tillsammans med intagna över arton år om det inte kan anses 

vara till hans bästa. Han skall hållas åtskild från sådana intagna som kan 

inverka menligt på hans anpassning i samhället (Kriminalvården 2001, 

s.3)  

Kriminalvården (2001) beskriver tydliga skillnader mellan unga lagöverträdare och 

äldre lagöverträdare. Man har kommit fram till att unga är mer utåtagerande, har mindre 

respekt och uppfattning om krav som tordes följas på anstalten. De har även visat sig 
behöva mer inriktade och allsidiga insatser i små grupper för att kunna upprätthålla sin 

koncentration. Detta för att många ofta har diagnoser som ADHD/Damp. Särskild 
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kompetens hos personalen behövs och de behöver ständigt vara uppmärksamma på 

ungdomarna och finnas där för att stötta dem. En placering av unga och äldre 

lagöverträdare på samma anstalt kan vara negativt då den unge kan se den äldre tungt 

kriminellt belastade som en slags förebild och vill sträva efter att uppnå samma saker 

som denne. 

Det som är grundläggande för den verksamhet som sker på landets ungdomsanstalter är 

ett kontaktmannaskap som fungerar väl, ett förhållningssätt som bidrar till att skapa 

goda förebilder för ungdomarna och som finns nära till hands när de behövs men också 

har en god kontakt med den intagnes nätverk samt andra resurspersoner. 

Verkställighetsplaneringen ska genomsyra hela vistelsen och finnas med som en röd 

tråd i arbetet med ungdomen, även om det gäller ett anstaltsbyte eller vidare kontakt 

med frivården. Behandlingsinsatsens inverkan kan i större utsträckning upprätthållas om 

ett stabilt nätverk finns kring klienten hela tiden. Vidare lägger man stor vikt vid 

ankomstsamtal samt motiverande samtal (Kriminalvården 2001).  

Kriminalvården (2001) beskriver att den unge ska erbjudas lämplig programverksamhet 

utifrån klientens behov och resurser där det övergripande syftet ska vara att minska 

återfall i brott. Att kartlägga vart klienten befinner sig motivationsmässigt ligger till 

grund för hela programverksamheten. Sysselsättning är viktigt och bör vara uppstyrt 

utifrån ett schema som är välplanerat och omväxlande. Personalen på anstalten är hela 

tiden närvarande för att bedriva ett kontinuerligt påverkansarbete. Självförvaltning är ett 

inslag för mer långtidsdömda där de får möjlighet att till exempel tvätta sina kläder, 

städa och laga mat. Detta bidrar till att minska risken för att klienterna blir 

institutionaliserade. 

Enligt Statens Institutionsstyrelse (2013) är kognitiv beteendeterapi (KBT) den 

vanligaste behandlingsinriktningen idag för unga lagöverträdare. KBT består av både 

kognitiva metoder som riktar in sig på hur människan tänker, och beteendemetoder, där 

man riktar in sig på själva beteendet, det man faktiskt gör.  

När man arbetar KBT - inriktat, till exempel med ungdomar som uppvisar antisociala 

problem, där kriminalitet och missbruk är vanligt, riktar man in sig på att förändra 

tankemönstret och kriminella attityder. Man ser även på våldsbeteendet och missbruket 

och försöker arbeta för att lära in nya färdigheter som oftast är bristfälliga i klienternas 

beteende (Statens Institutionsstyrelse 2013). Statens institutionsstyrelse (2013) menar 

även att ungdomarna ofta har brister i sociala färdigheter, självkontroll, problemlösning 

och i förmåga att resonera moraliskt. Därför lägger man ner mycket energi på klienterna 

och försöker lära dem att stå emot och hantera de svårigheterna som kan uppstå i livet, 

men även den påverkan som antisociala kamrater kan ha. Man försöker hjälpa 

klienterna att utveckla de tillgångar och resurser som finns runt klienten, till exempel 

viktiga personer som kan finnas i klientens nätverk och intressen. När man arbetar KBT 

- inriktat är det mycket strukturerat och systematiskt, aktivt, och målen är specifika och 

tydliga. Metoder och behandling bestäms i samråd med klienten.  

Tidigare forskning 

Ungdomskriminalitet 

Enligt Andreassen (2003) läggs grunderna för riskfaktorer som kan bidra till att man 

utvecklar ett kriminellt beteende, redan när barnet är litet. Familjekonflikter, bristande 
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disciplin och brist på värme från föräldrarna är tydliga riskfaktorer. När barnet sedan 

blir äldre och börjar i skolan har man kommit fram till att bristande skolresultat 

tillsammans med umgänge av prokriminella och avvikande kamrater kan utgöra en risk 

för kriminalitet och missbruk. Faktorer hos ungdomen själv som ses som en risk är 

temperament, personlighetsfaktorer, missbruk, impulsivitet, problemlösningssvårigheter 

samt problembeteende vid tidig ålder. Beteendeproblem som utvecklas i ung ålder 

tillsammans med ett beteende som präglas av aggressivitet fortsätter i vissa fall upp i 

vuxen ålder och kantas av drogmissbruk som är svårbehandlat. Sallnäs och Vinnerljung 

(2009) beskriver att det är en ökad risk för att dö i förtid, bli inlagd på sjukhus, dömas 

för allvarlig kriminalitet, bli tonårsförälder, få försörjningsproblem samt dåliga 

utbildnings-resultat, om man placeras i institutionsvård som ung. 

Att vara man och bli arresterad för allvarliga brott vid ett flertal tillfällen i unga år ökar 

risken för att återfalla i brott efter att ha vistats i fängelse. Det har också visat sig att 

missbruk och umgänge tillsammans med andra brottslingar samt bristfälliga skolresultat 

leder till återfall i brott i större utsträckning. Även placeringen av ungdomen kan ha 

betydelse för den så kallade smittoeffekten, alltså att ungdomarna lär sig av varandra. 

Detta kan i sin tur öka risken för återfall i brott. Att placera ungdomar tillsammans med 

vuxna brottsförbrytare har inte visat sig ha någon i effekt i syfte att förhindra framtida 

brott (Abrams 2006).  

Andreassen (2003) hänvisar till en svensk undersökning av Stattin och Magnusson 

(1991) som inkluderar 700 pojkar från barn till 30-årsålder. De barn som tidigt visat upp 

ett kriminellt beteende har större risk att inleda en kriminell karriär. 81 av männen hade 

begått lagbrott innan de blivit straffmyndiga. Av dem kunde man se att så mycket som 

68 procent blivit lagförda minst en gång mellan 15-20 år. 63 av männen kunde man 

återfinna i polisregistret när de var 30 år gamla. De individer som startat en tidig 

kriminell karriär och fortsatt med den under större delen av sina liv fram till studiens 

slut när de var 30 år var lagförda för inte mindre än 30 kriminella handlingar. 

Genomsnittet för övriga deltagare var cirka 3 kriminella handlingar.  

Andreassen (2003) hänvisar till Carr och Vandiver (2001) som har gjort en studie där de 

undersökt flickor och pojkar med ett kriminellt beteende runt 14 år för att se vad de har 

gemensamt och vad som skiljer dem åt gällande risk- och skyddsfaktorer. Det visade sig 

finnas signifikanta skillnader mellan de ungdomar som begått brott vid ett tillfälle och 

de ungdomar som begått brott vid upprepade tillfällen. De som begått brott vid ett 

tillfälle visade sig trivas bättre med sig själva och ansåg att de fungerade bra 

tillsammans med andra människor. De såg också mer positivt på skolregler samt 

auktoriteter. I hemmet tillsammans med familjen hade de tätare kontakt med familjen 

och fick vägledning av sina föräldrar. Nära vänner påvisade de som begått brott vid ett 

tillfälle, sig ha i större utstäckning än de som begått brott vid upprepade tillfällen.  

Motivationsarbete med unga lagöverträdare i anstalt 

Enligt Kearny och Sellen (2013) finns det flera studier som utvärderar 

motivationsarbete på anstalt av vuxna men få har fokus på motivation av ungdomar i 

anstalt. Författarna skriver att ungdomar troligtvis kan vara den målgrupp som är allra 

svårast att motivera till behandling och beteendeförändring.  

Vad är det för faktorer som kan leda till ökad motivation för att delta i behandling samt 

mindre behandlingsavbrott? McMurran och Ward (2010) hänvisar till McMurran (2002) 
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som menar att man måste ställa sig frågan om man ska se till en enskild individs 

motivation till behandling och vad det finns för kännetecken hos den personen som 

visar på att den är tillräckligt motiverad, eller om fokus ska ligga på att motivera de 

klienterna som är omotiverade till att delta i behandling. Om personalen helt förbiser en 

klients motivation till att delta i åtgärder för deras problematik, finns det risk för att 

klienten känner sig tvungen till att delta i dessa åtgärder och det är inte förenat med ett 

bra resultat. McMurran m.fl. (2010)  beskriver att det som personal är framgångsrikt att 

försöka uppmuntra klienterna till att faktiskt delta i behandling och att försöka matcha 

denna med klientens behov. Det är också viktigt att värna om klienternas autonomi och 

rätt till självbestämmande. Man bör dock ha med sig att det trots detta alltid kommer att 

finnas klienter som är omotiverade till att delta i behandling inom Kriminalvården.  

McMurran m.fl. (2010) skriver att det inom kriminalvården är vanligt att klienterna 

avbryter pågående behandling. Avbruten behandling påverkar en rad olika faktorer, 

bland annat kostnads-effektivitet, klienternas samt personalens moral. Det minskar även 

terapins effekt och klienternas möjligheter att leva ett liv som är mer harmonisk. Vikt 

behöver därför läggas vid att öka klienternas behandlingsberedskap samt bibehållandet 

av deras motivation för att få dem att stanna kvar i behandling. Forskning har visat att 

de som väljer att avbryta behandling har större risk för att återfalla i brott, än de som 

väljer att fullfölja den. Kearny m.fl. (2013) påvisar samma sak. McMurran m.fl. (2010) 

menar att avbrott kan få sämre utfall än om klienten aldrig åtagit sig behandling. Detta 

då samhället löper en större risk för att bli utsatt för brott samtidigt som klienten får 

mindre egna fördelar.  

McMurran m.fl.s (2010) forskning visade att de ungdomar som hoppat av behandling 

som är inriktad mot kognitiva tankemönster inte var mindre benägna att förändras än de 

som fullföljt. Dock visade det sig att de hade svårare för att arbeta i grupp, än de andra 

ungdomarna som fullföljt behandling. Detta bevisar tidigare tankar om hur viktigt det är 

att klienterna utväderas ordentligt och verkligen förbereds för att gå in i behandling. 

Med tanke på att de individerna som hade svårt för att arbeta i grupp avbröt behandling 

bör fokus ligga på att förbereda dem på att arbeta i grupp och om gruppsessioner inte 

passar den enskilda klienten bör den erbjudas individuell behandling. Forskning har 

också visat att många lagöverträdare känner sig oroliga när de sitter i fängelse. De 

känner sig också stigmatiserade, alltså nedvärderade och överkontrollerade. På grund av 

detta är det inte ovanligt att internerna har låg motivation till att påbörja behandling. 

Något som däremot är motivationshöjande är att ha tillgång till stöttande och positiva 

terapeuter och annan personal. 

Behandlingsprogram inom kriminalvården  

Motiverande samtal (MI) används inom Kriminalvården för att framkalla motivation 

och samtal om förändring. Man använder sig av MI på anstalter för att motivera 

klienterna till att delta i behandling. MI används främst vid alkohol- och 

substansmissbruk men även med klienter som dömts för våldsbrott samt generella brott. 

MI har visat sig öka motivationen till att ingå i behandlingsprogram men också visat sig 

minska återfall i missbruk/beroende och kriminalitet. Utsikterna ser bäst ut för de med 

missbruk och beroende (McMurran m.fl. 2010).  

McMurran m.fl. (2010) har utvärderat olika behandlingsmetoder som har fokus på 

motivation, behandlingsberedskap och behandlingsinslag för lagöverträdare som vistas 
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på anstalt, ungdomsanstalt och liknande institutioner. Enligt Abrams (2006) finns det 

runt om i USA privata och statliga ungdomsanstalter och institutioner för ungdomar. 

Inom politiken i USA har man skiftat mellan rehabilitering och bestraffning för dessa 

ungdomar. Numera ligger fokus på rehabilitering och programverksamhet på anstalterna 

och institutionerna. Programmen innehåller en blandning av olika strategier för 

beteendeförändring och i slutet av behandlingen brukar man erbjuda familjebehandling 

kognitiv beteende terapi samt rådgivning både individuellt och i grupp. För att försöka 

åstadkomma en beteendeförändring tittar man på ungdomens identitet, 

attitydsförändringar samt egna värderingar. Det är viktigt att ha med sig att de flesta 

ungdomar när de är runt 14-15 år bara begår enstaka mindre brott utan att skapa sig en 

kriminell karriär.  

Multifactor Offender Readiness Model (MORM) är en metod som används 

framgångsrikt i USA på ungdomar och som innehåller både anpassade och motiverande 

inslag i förhållande till psykologiska och sammanhangsbundna förhållande. MORM har 

sitt fokus på behandlingsberedskap och ser den som en funktion av både personliga och 

sammanhangsbundna faktorer. Personliga faktorer anses vara kognitiva, alltså 

tankemässiga strategier, känslor samt identitet. Sammanhangsbundna faktorer räknas 

som omständigheter, vart brottsförbrytaren vistas, till exempel anstalt, tillgång till 

behandlingsprogram, tillgång till terapeut, personer runt om kring ungdomen som 

uppmuntrar och tror på personen samt vilken typ av behandling som erbjuds och när 

den erbjuds. Ovanstående faktorer är avgörande för behandlingsutgången och om 

ungdomen kan tillgodogöra sig behandlingen. Det är viktigt att klienten vistas i miljöer 

där förändring uppmuntras. För att en person ska vara rustad för att delta i behandling 

behöver den också finna behandlingen meningsfull och trovärdig (McMurran m.fl. 

2010).  

McMurran m.fl. (2010) hänvisar till Casey, Day, Howells och Ward (2007) som baserat 

på MORM utformat en metod där man använder sig av 20 frågor som är klientinriktade 

och självutvärderande. Klienterna får redogöra för vilka mål de har gällande fyra olika 

skalor. Dessa mål värderas sedan i en skala och ska ge en inblick i vad de kan behöva 

för behandling och hur hög beredskap de har för att delta. Treatment Engagement 

Rating (TER) är ytterligare en metod som baseras på behandlingsmotivation där 

klientens terapeut får rangordna åtta faktorer av engagemang, användning av terapi samt 

uppoffringar för att förändras. 

Holmberg och Fridell (2006) skriver att kriminalvården i Sverige sedan 1990-talet haft 

som mål att införa ett antal behandlingsprogram som är tillförlitliga, manualbaserade 

och evidensbaserade. Man har hela tiden haft som grundtanke att dessa program skulle 

bedrivas på ett sådant sätt att de inrättades i verksamheten samtidigt som de bevarade 

behandlingsintegriteten. Holmberg m.fl. (2006) hänvisar till Kriminalvårdsstyrelsen 

(2005) som menar att man genom dessa program skulle kunna reducera risken för att en 

människa väljer att göra nya brott och avleda en kriminell livsstil. Det ska även erbjudas 

behandling för personer med missbruksproblematik. En person som avtjänar ett straff 

ska få göra det under trygga former och nya brott ska inte kunna göras. Genom att 

uppfylla dessa mål bidrar man till ett säkrare samhälle samtidigt som man minskar 

risken för att klienterna begår nya brott när de avtjänat sitt straff. Dessa program är 

anpassade till såväl ungdomsanstalter som vanliga anstalter.  
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1997-2000 genomfördes tre konferenser för kriminalvårdspersonal där man benämnde 

dessa ”What Works”. ”What Works” har sin bakgrund i ett arbete från Canada gjort av 

Robert Ross m.fl. Begreppet innefattar bland annat Cognitive Skills som är en 

behandlingsmetod som inrättades i svensk kriminalvård 1995 där deltagarna bland annat 

får arbeta med metoder baserat på kognitiv terapi samt social-färdighetsträning. Under 

15 år har Storbritannien och Sveriges kriminalvård arbetat med kognitiv beteende-

orientering. Med andra ord kan man se ”What Works” som en strävan efter 

evidensbaserat arbete och förhållningssätt inom kriminalvården (Fridell m.fl. 2006). 

 

Kriminalvården har som tidigare beskrivit ett antal olika behandlingsprogram att 

erbjuda. Andreassen (2003) hävdar att en grupp med unga lagöverträdare många gånger 

har svaga sociala anlag, bristande eller lite motivation till att vilja förändra sina liv. De 

är ofta väldigt konkret inriktade i sitt tankesätt. Ett framgångsrikt behandlingsprogram 

behöver därför redogöra för tydliga mål i fråga om beteendet samt erbjuda varierade 

möjligheter till att lyckas med en förändring. Följande behandlingsprogram används 

enligt Kriminalvården (2013c) för närvarande på anstalter med ungdomar i Sverige: 

ETS är ett allmänt kriminalitetsprogram som ursprungligen kommer från England och 

används av Kriminalvården sedan 2003. Det riktar sig både till män och kvinnor. ETS 

står för Enhanced Thinking Skills och betyder ungefär ”förbättrad tankeförmåga”. Det 

är ett kognitivt beteendeorienterat program som består av övningar, rollspel i grupp men 

även uppgifter att lösa på egen hand. Det är uppbyggt i sex block: sociala färdigheter, 

problemlösning, kreativt och effektivt tänkande, perspektivtagande och självkontroll 

(Kriminalvården 2013c).  

Enligt Kriminalvården (2013c) är både MIK – MI och BSF motivationsinriktade 

program som Kriminalvården arbetar med på ungdomsanstalter och det delas in i två 

delar: 

1. BSF programmet – Beteende – Samtal - Förändring är ett motivationsprogram 

som svensk kriminalvård har framställt och används sedan 2002.  

2. Motiverande samtal i kriminalvården (MIK) hänvisar till att motivera till en 

förändring av missbruk/kriminalitet för kvinnor och män. Har använts sedan 

2012 och framställts av svensk kriminalvård.  

PRIME FOR LIFE är ett personligt riskreduceringsprogram för de dömda som 

missbrukar narkotika eller alkohol och kommer ursprungligen från Amerika. Det kan 

användas både som ett förebyggande riskreduceringsprogram och ”terapeutiskt 

utbildningsprogram”. Programmet riktar sig främst till dem som dömts för någon form 

av alkoholrelaterade brott. Det används både som förebyggande av dem som anses vara 

”normalkonsumenter” av alkohol men även som motivationsprogram för dem som har 

ett drog - eller alkoholmissbruk. Prime for life används vid ungdomsanstalter i Sverige 

(Kriminalvården 2013c). 

PULS – Problemlösning, Umgänge och Livsmål är ett behandlingsprogram som har 

fokus på våld och aggressivitet. Används i både anstalt och frivård och riktar sig till 

män med en våldsproblematik. Det riktar sig även till unga lagöverträdare på 

Kriminalvårdens särskilda ungdomsavdelningar i anstalt. Används dock inte till de 

klienter som uteslutet har partnervåld som problembeteende. Programmet är ett 

kognitivt beteendeprogram och har en social kognitiv grund. Man har både 

gruppsessioner och individuella sessioner (Kriminalvården 2013c). 
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Teoretiska utgångspunkter 

Allvarliga och avvikande beteenden är indirekt eller direkt förknippade med flera 

system. Om man kan fastställa riskfaktorer ökar man förståelsen för det avvikande 

beteendet och kriminalitet. Man kan då även öka effektiviteten när man ska ge en insats. 

Med forskningen har man kunnat komma fram till effektiva behandlingsmetoder för 

allvarliga avvikande beteenden, som bygger på kunskap om hur ett beteendeproblem 

utvecklas. Om man grundar insatsen på kunskap om hur avvikande och antisociala 

beteendeproblem utvecklas, så ökar man också möjligheten att förstå varför och hur 

insatsen fungerar. Förstår man inte hur insatserna fungerar kommer inte ens de 

empiriskt stödda insatserna att vara effektiva. Behandlingen bör även inriktas på att 

försöka stärka skyddsfaktorer som finns i ungdomens liv, och minska riskfaktorerna 

(Andreassen 2003).  

Andreassen (2003) skriver om tre omfattande principer som har visat sig effektiva i 

behandling av allvarliga beteendeproblem, riskprincipen, behovsprincipen och 

responsivitetsprincipen. Man pekar på vikten av att matcha den unge individen med 

insatser utifrån den risk de löper, deras personliga egenskaper och deras behov. Med 

riskprincipen menar man att ungdomar med en hög risk för kriminalitet kan ta till sig 

insatser som är intensiva i högre grad än ungdomar med en lägre risknivå. Där de 

intensiva insatserna i stället kan få en negativ effekt på en ungdom som har låg nivå av 

kriminalitet.  

Behovsprincipen visar på att ungdomars kriminalitet kan delas in i kriminogena och 

icke-kriminogena behov. Kriminogena behov är sådana som förknippas med en 

förändring av ett kriminellt beteende och omfattar riskfaktorer av kriminalitet och 

beteendeproblem som är förändringsbara. Icke-kriminogena behov är inte direkt 

förknippade med kriminalitet och beteendeproblem. Insatserna bör därför riktas mot de 

kriminogena behoven och till ungdomarnas individuella behov. Behovsprincipen ser 

även till risk- och skyddsfaktorer och i undersökningar har man tydligt kunnat påvisa att 

en individ med övervägande riskfaktorer löper större risk för att hamna i kriminalitet 

och drogmissbruk än en individ med en hög närvaro av skyddsfaktorer. För att kunna 

identifiera riskfaktorerna hos den enskilde ungdomen behövs kunskap för att kunna ge 

rätt insats. Relevanta riskfaktorer finns inom flera områden så som familj, kamrater, 

individ, skola och närmiljö, därför bör insatsen riktas mot flera områden (Andreassen 

2003).  

Att bedriva gruppterapi med flera antisociala ungdomar har visat sig kunna få oönskad 

effekt i form av en upptrappning av problemet. Det är otroligt viktigt att personal som 

arbetar med unga lagöverträdare känner igen antikriminellt och prokriminellt språk som 

utbytes mellan ungdomarna. Ett prokriminellt språk förespråkar kriminalitet och 

accepterar det medan ett antikriminellt språk talar negativt om kriminalitet. Det är också 

viktigt att personalgruppen är sammansvetsad vad det gäller attityder och sätt att 

uttrycka sig. Vikt bör även läggas vid att stödja ungdomen när det använder sig av 

antikriminella sätt att uttrycka sig, vara tydlig med att samtal kring kriminalitet, droger 

och liknande inte är acceptabelt samt arbeta för att etablera en god relation med 

ungdomen (Andreassen 2003).  

Med responsivitetsprincipen indikerar man på att insatserna bör anpassas efter den 

unges individuella egenskaper men även efter den personliga inlärningsstilen. Man bör 

se till den unges personlighetsdrag och beteendedrag då det inverkar på hur mottaglig 
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personen är för insatsen. Det är av vikt att se individens motivation till att göra en 

förändring. Drag som individuella anlag, förmåga till inlärning och individuella 

egenskaper är sådant som har betydelse för den unges förmåga eller möjlighet och 

motivation till att lära. Ångest är något som kan hindra ungdomen när det kommer till 

att tillgodogöra sig behandling. Detta är viktigt att ta i betraktelse då behandling i hög 

grad handlar om att lära sig om vilka faktorer som stör eller underlättar i lärandet. Innan 

man tar itu med arbetet med det kriminella beteendet kan det vara bra att arbeta med 

faktorer som den unges responsivitetsfaktorer för att denne ska ha möjlighet att 

tillgodogöra sig ett beteende som är prosocialt. Psykiatriska störningar, ångest och 

depression är typiska faktorer som är förknippade med responsivitet.  

Syfte och problemformulering 

Syftet men den här studien är att belysa erfarenheter och upplevelser från personal som 

arbetar med ungdomar på anstalter inom kriminalvården och ansvarar för arbetet med 

att motivera dem till ett liv utan kriminalitet och missbruk. Vi vill även undersöka vilka 

insatser som erbjuds. Utifrån detta har följande frågeställningar utformats: 

 

 Hur sker arbetet på en anstalt med ungdomar och vilka insatser ges? 

 Hur motiverar personalen ungdomar på anstalt till ett liv utan 

kriminalitet och missbruk? 

 Vilka hinder och möjligheter ser personalen att det finns för den enskilde 
individen, i motivationsarbetet?  

 

METOD 

Metodologiska utgångspunkter 

Hermeneutik 

I följande studie har vi intervjuat personal vid anstalter som arbetar i motiverande syfte 

med ungdomar. En kvalitativ studie passar därför väl till vårt syfte. En kvantitativ studie 

hade inte varit lika givande då vi vill höra personalens egna uppfattningar och 
tolkningar. Enligt Patel och Davidson (2011) är hermeneutik motsats till positivism och 

förespråkar ett kvalitativt arbetssätt. Man kan med andra ord säga att hermeneutiken 

betyder tolkningslära och den grundar sig från början i tolkningar av bibeltexter. 

Texterna har senare kommit att utvecklas och man började även tolka texter som inte 

hade med bibeln att göra. Hermeneutiken relaterar till världen och vår förförståelse av 

den, samtidigt som den mänskliga existensen. På samma sätt som vi tolkar texter och 

uttalanden kan vi också tolka människans handlingar, språk samt funktioner. Patel m.fl. 

(2011) menar att många forskare fått influenser från hermeneutiken men de behöver inte 

alltid arbeta efter en speciell metod eller teori. Språket är en central del i en studie med 

hermeneutisk utgångspunkt. Genom språket är det möjligt att få kunskap om det 

mänskliga och försöka sätta sig in i andra människors situationer. Utifrån människors 

handlingar samt språk som yttras och skrivs, skapas existensen. Alla människor har 

avsikter som är möjliga att tolka och förstå.   
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Inom humanvetenskapen ser man inte till att förklara utan man vill förstå och tolka 

människan och dess uttryck. Man ser människan som en individ som är given känslor, 

meningar, förfoganderätt samt vilja. Hermeneutiken har förståelse för människors 

beteende, upplevelser och handlingar. Hur en person väljer att agera grundar sig i givna 

förståelser och dess förförståelse av världen. Individen kan trots detta missförstå 

situationer och göra fel (Hyldgaard 2008). Intryck, känslor, tankar och kunskap som 

forskaren besitter ses som positivt i förhållande till forskningsobjektet. Forskaren 

strävar efter att se helheten i forskningsobjektet. Begreppet holism är centralt och 

betyder att helheten är mer än summan av delarna. För att skaffa sig den bästa 

förståelsen för någonting är det av vikt att se helheten i relation till delarna. Som 

forskare kan det också vara framgångsrikt att försöka ställa sig själv i relation till 

forskningsobjektet.  För att forskaren ska förstå objektet krävs det att hen är empatisk, 

alltså har förmågan att sätta sig in i en annan människas situation samt medkänsla. 

Begreppet förståelsehorisont innebär åtskillnaden mellan vad som inkluderas av 

förförståelsen och vad som inte gör det. I en hermeneutisk studie får forskaren fritt 

spekulera om vilken uppfattning hen anser vara den bästa. (Patel m.fl. 2011).  

Inom hermeneutiken finns den hermeneutiska spiralen som innefattar text – tolkning- 

förståelse – nytt material – ny tolkning – ny förståelse (Patel m.fl. 2011). Detta har 

tillämpats genom att ta del av och tolka tidigare forskning för att genom detta kunna 

upprätta en bakgrund. Efter intervjuerna har tolkats och sedan bearbetats har ny 

kundskap tillkommit till arbetet. Detta utmynnar i en diskussion som utgör den sista 

delen av arbetet.  

Om kvalitativ metod 

Hur vi formulerar vårt forskningsproblem är avgörande för vår epistemologiska 

utgångspunkt (Patel m.fl 2011). Kvale och Brinkmann (2009) menar att syftet med 

kvalitativa studier och kvalitativa forskningsintervjuer är att bilda sig en uppfattning om 

ämnen utifrån vår omvärld och vardag samt utifrån intervjupersonens perspektiv. I 

kvalitativa studier är det vanligt att använda sig av intervjuer och observationer.  I denna 

studie har vi fått ta del av intervjupersonernas tankar, känslor, avsikter och kunskaper. 

Vi ser också till vår egen förförståelse då vi både har teoretiska och praktiska 

erfarenheter av att arbeta med ungdomar inom tvångsvården. Då en av oss har arbetat 

inom det slutna rättsväsendet med både unga och vuxna har denne kunnat förmedla en 

förståelse för hur både personal och klienter upplever vistelsen inom tvångsvården. 

Genom teorin har vi kunnat tillgodogöra oss ytterligare kunskap. Tanken har hela tiden 

varit att ha ett öppet sinne och inte låta förutfattade meningar styra resultatet för att 

verkligen få respondenternas tolkningar och upplevelser av deras arbete. Detta bidrar till 

ett trovärdigt och rättvist resultat.  

Kvalitetskriterier  

Enligt Bryman (2011) handlar tillförlitlighet om validitet, reliabilitet och 

generaliserbarhet i kvantitativa studier. De fyra delkriterierna trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet samt möjlighet att styrka och konfirmera har sin motsvarighet 

i kvalitativa studier.  
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Trovärdighet 

Trovärdigheten är den man lägger tyngd på inom forskningen. Det är den som avgör hur 

pass sann den uppfattas i andras ögon. Trovärdigheten i resultaten innefattar både att 

man säkerställt att forskningen är utförd med de regler som finns, men även att man 

som forskare försäkrar sig att det man uppfattat stämmer överens med motpartens 

uppfattning. Man kallar detta respondentvalidering. I studien har det redogjorts för hur 

vi handlat, detta genom analysen, förförståelsen samt genomförandet. Genom att skicka 

ut ett missiv där intervjupersonen kunde läsa om sina rättigheter och skyldigheter, 

uppfyller denna studie kravet på trovärdighet.  

Överförbarhet  

Överförbarheten handlar om redogörelsen för den situation där studien genomförs. I 

kvalitativa studier handlar det om djup och inte bredd. Man lägger fokus på att ge 

fylliga och innehållsrika redogörelser. Beskrivningen av en situation eller en 

omständighet är väl detaljerad. För att tillgodose överförbarheten och skapa möjlighet 

för andra människor att få ta del av denna studie har fylliga och innehållsrika 

redogörelser skapats som innefattar en hög detaljeringsgrad. Inledningen väcker 

nyfikenhet hos läsaren och bakgrunden ger en omfattande beskrivning av 

ungdomskriminalitet, behandlingsprogram samt motivation. Studien är kvalitativ och 

metoden har inriktats på att beskriva hermeneutik, hur en kvalitativ uppsats är uppbyggd 

och etiska krav. Resultatet består av deskriptiv text som stöds genom citat från 

respondenterna.  

Pålitlighet 

Pålitlighet är att jämföras med reliabilitet som innebär att det skapas en fullständig och 

tillgänglig studie där de fyra faserna av forskningsprocessen – problemformulering, val 

av undersökningspersoner, fältanteckningar, intervjuskrifter, beslut rörande analysen av 

data är med. Under pågående studier kan kollegor inta en granskande roll och komma 

med konkreta förslag på ändringar och förbättringar. Genom att ha en kontinuerlig 

kontakt med handledare har arbetet granskats ett flertal gånger och nya synvinklar har 

skapats. Vi har även redogjort för alla stegen i studien i detta metodavsnitt. 

Möjlighet att styrka och konfirmera 

Med möjlighet att styrka och konfirmera menas att forskaren, utifrån den meningen att 

det inte går att få en fullständig objektivitet i samhällelig forskning, i den mån man kan 

försöker säkerställa att man agerat i god tro. Det uppenbara ska vara att forskaren inte 

medvetet låtit personliga värderingar påverkat slutsatserna eller utförandet av 

undersökningen. Vi har försökt att undvika att använda oss av ledande frågor och i 

stället använt öppna frågor. Detta minskar risken för att egna förutfattade meningar 

överförs på arbetet.  

Forskningsetiska överväganden  

Forsman (1997) anser att det vid en studie är viktigt med dokumentation men att det 

många gånger kan bli problematiskt. Att sitta och skriva ner intervjuerna kan ses som ett 

störningsmoment för intervjupersonen. En del, är inte positiva till att intervjun bandas. 

Att få möjlighet att spela in intervjuerna är värdefullt. Det har funnits en medvetenhet 
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om att anstalter är tvungna att tänka på sin säkerhet och att det skulle kunna uppstå ett 

etiskt dilemma. Vi har varit noggranna med att avidentifiera intervjupersonerna för att 

upprätthålla konfidentialiteten.  

Etiska krav 

De personer som vi intervjuat har noga informeras om studiens syfte och att de när som 

helst kan avbryta intervjuerna. I Kvale m.fl (2009) kan man läsa om de etiska frågor 

man bör överväga vid en intervjuundersökning. Författarna skriver om inform-

ationskravet, samtyckeskravet samt konfidentialitetskravet. I vetenskapsrådets riktlinjer 

har man lagt till nyttjandekravet.  

 

 Informationskravet innebär att man informerar intervjupersonerna om syftet med 
undersökningen. Man bör även informera om att deltagandet i studien är frivillig 

och att intervjupersonerna kan dra sig ur när som helst. Information om vilka 

som får tillgång till intervjun ska framgå och att den kommer att behandlas så att 

deras identitet inte röjs. För att tillgodose informationskravet skickades ett 

missiv med förfrågan om intervju där respondenterna delgivits information om 

de rättigheter och etiska krav som studien innefattar. De fick även information 

studiens syfte och frågeställning. En redogörelse för utbildningens uppbyggnad 

skickades även med. 

 Samtyckeskravet menar att man som deltagare ger samtycke till att delta i 

studien. Genom kontinuerlig mail- och telefonkontakt gav respondenterna sitt 

godkännande till att delta i studien. Respondenterna informerades även om att de 

när som helst kunde avbryta medverkan i studien. 

 Konfidentialitetskravet är till för att deltagarna ska kunna vara säkra på att deras 
identitet i studien inte kommer att kunna avslöjas. Man ska även försäkra att 

man som intervjuare kommer skydda intervjupersonernas privata integritet. 

Respondenterna avkodades efter intervjuerna och benämns inte med namn för 

att upprätthålla konfidentialiteten. I resultatet benämns de som respondent ett, 

respondent två, respondent tre och respondent fyra. Inspelat material har efter 

transkriberingen raderats för att inte hamna i fel sammanhang.   

 Nyttjandekravet innebär att man som deltagare ska vara informerad om vad 
studien ska användas till. Nyttjandekravet har tillgodosetts genom att 

respondenterna informerats om studiens syfte i ett utskickat missiv.  

Planering och genomförande 

Urval 

Då vi började studien funderade vi på lämpliga personer att intervjua för att få svar på 

vårt syfte och frågor. Det har inte funnits något krav på att intervjupersonerna behövt 

haft en längre tids erfarenhet av att arbeta med ungdomar på anstalt och inte heller varit 

utbildade på högskola, då vi är medvetna om att personlig lämplighet väger tungt när du 

arbetar inom kriminalvården. Alla intervjupersonerna har genomgått kriminalvårdens 

grundläggande internutbildning som omfattar 20 veckor. Enligt Kriminalvården (2014) 

består denna utbildning av introduktion, en basdel och kurser som inriktas på olika 

områden. Genom utbildningen förbereds medarbetaren för kriminalvårdsarbetet som 

innefattar nära klientkontakt. Utbildningen individanpassas efter arbetsuppgifter.  
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Respondenterna har även fått flera utbildningar i kriminalvårdens behandlingsprogram, 

då samtliga arbetar som programledare.  

Vi har sökt via kriminalvårdens hemsida och och letat upp lämpliga anstalter som 

uppfyller våra krav. För att få ett så heltäckande svar som möjligt så har vi kontaktat 

åtta anstalter, både ungdomsanstalter men även vanliga anstalter. Den första kontakten 

genomfördes via telefon. Forsman (1997) påvisar att det är positivt att ta kontakt med 

respondenterna via telefon och att vara tydlig med vad syftet med studien är, då det ger 

en bra förutsättning för framtida kontakt och intervjuer. Efter telefonsamtalet har vi haft 

kontinuerlig mailkontakt. Intervjuerna har bokats och genomförts via telefon. Fyra 

personer har valts ut efter att ha visat intresse för att medverka i studien.  

Förberedelser 

Inför denna studie har vi upprättat en projektplan som till stor del har legat till grund för 

denna uppsats. Genom projektplanen har vi arbetat fram en inledning, bakgrund, syfte, 

frågeställningar samt tidsplan. Denna har vi reviderat under tiden. För att vara säkra på 

att vår intervjuguide är genomförbar har vi använt oss av rollspel och testat 

intervjuguiden genom att intervjua varandra. Bakgrunden, syftet och frågeställningarna 

har noga jämförts med intervjufrågorna för att kunna få bästa möjliga svar. Efter 

synpunkter från handledare har vi fått förslag på frågor som skulle passa väl i vår 

intervjuguide. Vi har tagit del av dessa och sedan använt oss av dem. Vi har även tagit 

del av tidigare forskning och studier för att få en inblick i hur deras studier är 

uppbyggda.  

 

För att förbereda intervjupersonerna på bästa sätt men även informera dem om varför vi 

genomför denna studie och vad de har för rättigheter skickade vi ut en förfrågan om 

intervju, missiv samt vår intervjuguide. Vi har inför intervjun ytterligare förhört oss om 

deras godkännande för att spela in intervjuerna. För att undvika missförstånd under 

intervjuns gång har en av oss genomfört intervjun på egen hand medan den andra har 

kunnat lyssna och på ett professionellt sätt kunnat flika in om det har funnits behov av 

att följa upp med ytterligare en fråga.  

Instrument 

Vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer, eftersom de innehåller öppna frågor 

och svaren kan genom detta bli mer uttömmande. Bryman (2011) skriver att en 

semistrukturerad intervju innehåller utvalda teman och med andra ord brukar kallas för 

en intervjuguide. En semistrukturerad intervju har sina fördelar i att den personen som 

blir intervjuad, självständigt kan utforma sina svar. Det finns inte heller något krav på 

att frågorna måste komma i numrerad ordning. Det finns även möjlighet för den som 

intervjuar att under intervjun komma med följdfrågor om det är något som behöver 

förtydligas eller vidare utforskas. Under tiden för intervjuerna har vi blivit medvetna om 

detta och ibland valt att ändra ordning på frågorna men även valt att inte ställa en viss 

fråga då vi ansett att vi redan fått svar på den. Det har även varit av vikt att kunna ställa 

följdfrågor och genom detta fått ett mer fylligt och riktat svar.  

 

Bryman (2011) skriver att det är av vikt att spela in intervjuerna antingen via diktafon 

eller på bandspelare. Numera kan man även spela in på mobiltelefoner. Genom att spela 

in kan du gå tillbaka och lyssna på vad intervjupersonerna har sagt och detta i sig 
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underlättar analysarbetet. Då intervjuerna har skett över högtalartelefon har en 

mobiltelefon använts som inspelningsinstrument. Bryman (2011) menar att man vid en 

kvalitativ studie är intresserad av dels hur personen som intervjuas säger något men 

också vad denne säger. Kvale m.fl. (2009) beskriver att det är viktigt att försöka sätta 

sig in i vad det är som sägs mellan raderna.  

Datainsamling och databearbetning 

För att hitta lämplig litteratur till bakgrunden har vi valt att använda oss av 

facklitteratur, internetdokument samt forskningsrapporter. Vi har i avsnittet om tidigare 

forskning avgränsat oss till peer-reviewed granskade dokument som är skrivna mellan 

år 2005-2013. Vi har använt oss av databasen one-search och våra huvudsakliga sökord 

har varit correctional treatment, motivation, treatment, juvenile, young adult. 

 

Då våra intervjuer skett via telefon behövs en redogörelse för de för- och nackdelar som 

kan uppkomma i och med detta. Bryman (2011) påvisar att det kan vara en fördel att 

göra telefonintervjuer när det är en intervjugrupp som är svår att få tag på, detta är något 

som vi har upplevt i hög grad och därför har telefonintervjuer lämpat sig bra när det inte 

har funnits möjlighet att få komma dit och intervjua. Frågor som anses vara mer 

känsliga kan upplevas lättare att svara på av intervjupersonen, då man inte är 

närvarande fysiskt. Det är också bra ur en kostnadssynpunkt att göra telefonintervjuer 

samtidigt som det sparar en hel del tid. Vidare menar Bryman (2011) att man måste ha 

med i beräkningen att du inte kan ta del av intervjupersonens kroppsspråk, miner och 

gester för att genom detta förstå om personen är förvirrad eller känner obehag. Det kan 

också uppkomma vissa störningar under en telefonintervju som gör att man inte alltid 

får med hela svaret. 

  

Patel m.fl. (2011) skriver att man vid intervjuer med fördel kan börja med att läsa 

igenom intervjun ordentligt och försöka skaffa sig en förståelse för helheten för att 

sedan bearbeta delarna. Bryman (2011) menar att det är viktigt att vara opartisk när man 

både skriver intervjufrågor, intervjuar och bearbetar dem.  

 

Efter att ha lyssnat på inspelningarna har vi varit noga med att skriva ner svaren. 

Intervjuerna har alltså transkriberats. Kvale m.fl. (2009) beskriver transkribering som en 

process där man ändrar struktur på något, till exempel en text. Ett muntligt språk blir 

översatt till språk i skriftlig form. Bryman (2011) menar att det vid transkribering är 

viktigt att försöka återge intervjun noga men försöka att reducera så kallade ”verbala 

tics” som: ”va” och ”ehm”. Om man inte gör detta kan det i den löpande texten 

upplevas som att personen är lite mindre intelligent. Bryman (2011) menar att 

transkriberingen är en positiv process då man bevarar intervjupersonens sätt att uttrycka 

sig samt dess ordalag. Kvale m.fl. (2009) är tydliga med att man vid utskriften av 

intervjuerna bör man vara medveten om att man förlorar kroppsspråk, andning och 

liknande. De påvisar även vikten av att radera intervjuerna när transkriberingen är 

färdig. Detta för att konfidentialiteten ska bibehållas om inspelningsinstrumentet skulle 

hamna i fel händer.  

Analys 

 

Efter transkriberingen skrevs materialet ut och sorterades först upp fråga för fråga. 
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Intervjuerna lästes igenom vid ett flertal tillfällen för att få en större inblick i resultatet 

och en bättre översikt. Efter detta gjordes försök till att plocka ut teman till resultatet. 

Det uppstod dock vissa problem som resulterade i att materialet granskades om på 

datorn och återbearbetades fråga för fråga. Materialet jämfördes och en 

understryckningspenna användes för att se gemensamma nämnare men även det som 

skiljde sig åt. Med utgångspunkt i syfte och frågeställningar plockades tre teman ut som 

svarade på studiens syfte och frågeformulering. Därefter har underrubriker skapats som 

är förenliga med den deskriptiva texten och de teman som valts ut. Resultatets 

uppbyggnad har skett utifrån frågeställningens nummerordning. I intervjumaterialet 

söktes highlights som kom att användas som citat. Citat användes även för att styrka den 

deskriptiva texten. För att få ett omfattande resultat har citat citerats från samtliga 

respondenter och det är väl tydliggjort vilken respondent som sagt vad.   

RESULTAT 
Respondenterna har avkodats med namn och placeringsort för att behålla anonymiteten. 

För att få en mångfald av svar och tydliggöra att citat finns med från flera olika 

respondenterna kommer de att benämnas med respondent ett, respondent två, 

respondent tre och respondent fyra. Alla berörda personer arbetar med ungdomar på 

större och mindre anstalter runt om i Sverige och ansvarar för den programverksamhet 

som bedrivs på anstalten. Deras yrkestitel är programledare. Respondenterna har allt 

från två år till 14 års erfarenhet av arbete med ungdomar på anstalt.  

I följande avsnitt kommer det resultat vi fått från intervjuerna att redovisas. Resultatet 

kommer att bestå av tre huvudteman som sammanfattas innan efterföljande 

underrubriker kommer att redovisas. Underrubrikerna kommer att innehålla deskriptiv 

text som varvas med citat från intervjupersonerna. En sammanfattning av resultatet 

kommer även att redovisas samt en teoretisk problematisering. 

Insatser på anstalt 

Under följande tema kommer vi att belysa det vardagliga arbetet som sker på anstalter 

med ungdomar och hur de har en genomgående vardagsstruktur där sysselsättning och 

arbetsplikt ingår. Vi kommer även att redogöra för den programverksamhet som bedrivs 

på anstalter samt insatser som psykolog och ADHD – utredningar. Programverksamhet 

är något som samtliga anstalter erbjuder och är ett viktigt inslag under ungdomarnas 

fängelsevistelse, då majoriteten har missbruksproblematik och behöver arbeta med sin 

kriminalitet. Resultatet redogörs under följande rubriker: vardagsstruktur och arbets-

plikt samt behandlingsinsatser för missbruk och kriminalitet.  

Vardagsstruktur och arbetsplikt 

Det vardagliga arbetet på en anstalt med ungdomar består i mångt och mycket av 

struktur. Ungdomarna har möjlighet till olika aktiviteter men har även vissa förpliktelser 

så som städ och tvätt. En vanlig dag börjar med väckning mellan 07.00 till 08.00 

beroende på vad anstalten har för bestämmelser. Sedan är det frukost och där kan det 

vara personal eller klienter som är frukostansvariga. Under dagen är klienterna i skola, 

arbetar i verkstad, går i program eller har annan sysselsättning. Det finns även möjlighet 

till skapandeverksamhet. Mellan 17.00 till 19.45 är det fri aktivitet och respondenterna 
beskriver att de då har möjlighet att träna, spela spel eller umgås på avdelningen. En av 
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respondenterna ser träning som en bra aktivitet då de på den avdelningen har 

huvudfokus på behandlingsprogram. Träningen stimulerar då programverksamheten. 

Efter de fria aktiviteterna är det inlåsning i ungdomarnas celler mellan 19.00 till 19.45 

beroende på vilka regler anstalten har. Vardagen på anstalterna kan skilja sig något men 

i det stora hela är det samma uppbyggnad och struktur.   

Eftersom det är en anstalt så råder arbetsplikt. Alla anstalter har inte möjlighet att 

erbjuda 40 timmars schemalagd aktivitet men en av respondenterna beskriver att de kan 

göra det. De slussar inte över dem till olika miljöer utan är med dem hela tiden. De går 

och snickrar, skottar snö, klipper gräset och tvättar med dem. De ser även till att 

ungdomarna kommer iväg till skolan. Respondenten menar vidare att de inte har några 

problem att fylla dagarna men att de kan bestå i mer eller mindre meningsfull 

verksamhet. Arbetsplikt kan innebära flera olika saker. Det behöver inte bara vara att de 

står och gräver med en spade utan det kan också vara att man går program eller går i 

skolan. De kan även ta gitarrlektioner och gå studiecirklar. Allt som är strukturerad 

verksamhet räknas in där.  

Utöver arbetsplikten så finns det möjlighet till olika slags sysselsättning som redogörs i 

klientens verkställighetsplan. Verkställighetsplanen ligger till grund för hela ungdomens 

vistelse och är gjord med kontaktmannen som följer kontakten och klienten fram till 

frigivningen under verkställighetstid. Sysselsättning är en del av planen. Behandlings-

program kan vara väldigt påfrestande för klienterna och att det kan riva upp mycket sår 

efter traumatiska saker. Då kan en terapiverkstad vara bra att arbeta i med till exempel 

lägga pärlplattor, stöpa ljus eller måla tavlor.  

 

Behandlingsprogram i sig kan vara väldigt påfrestande i sig. Man river 

upp mycket sår och traumatiska grejor som man varit med om tidigare. 

Då får man arbeta lite i den här terapiverkstaden, det är lite av en 

skapande miljö man får ju måla tavlor, man kan stöpa ljus, man kan 

sticka och lägga pärlplattor, det är många som gör det och skickar det 

sina barn (Respondent tre). 

 
Behandlingsinsatser för missbruk och kriminalitet 

Respondenterna upplever att det är cirka 70 till 90 procent av ungdomarna som har 

missbruksproblematik och de sitter inne för att ha begått kriminella gärningar. En av 

respondenterna menar att killarna mellan 18-21 år har mer eller mindre 

missbruksproblem de kanske inte injicerar, men många röker. Kriminalitet kommer på 

köpet och är ofta missbruksrelaterat, menar en annan av respondenterna.  

 

Jag skulle vilja säga att det nog är cirka 70 procent som har 

missbruksproblem. För det är väldigt vanligt och det är mer eller mindre 

omfattande (Respondent två). 

 

Flertalet av respondenterna beskriver att de på deras anstalter har möjlighet att erbjuda 

ungdomarna ADHD – utredningar om de misstänker att de kan ha den diagnosen och att 
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det skulle kunna ligga till grund för missbruket. De berättar även att det är psykolog och 

psykiatriker som ansvarar för den vidare utredningen av diagnoserna.  

 

Vi gör även ADHD - utredningar. Vi har en dator som vi gör screening 

på där vi kan mäta huvudrörelser med en liten kamera, man fyller i vissa 

frågeformulär, om de själva misstänker att de har ADHD. Pekar det åt 

det hållet så tar vi kontakt med psykolog och även psykiatriker som 

kommer och slutför processen och fastställer diagnos. Testet heter Kub-

test. Det har gått framåt med dessa undersökningar, de kan få medicin 

(Respondent ett). 

 

Samtliga respondenter menar att klienterna har tillgång till psykolog, om behovet skulle 

finnas. Väntetiden kan variera något mellan anstalterna beroende på tillgång till 

psykolog. På vissa anstalter tar man in externa psykologer medan andra har sina 

stationerade på anstalten. En av respondenterna som arbetar på en större anstalt berättar 

att de på deras anstalt har tillgång till flera psykologer, där klienterna får skriva en 

anhållan när de har behov av psykologhjälp. Då kötiderna kan variera kan det hända att 

killarna får vänta på sin tur.  

 

De har tillgång till det men vi har inte någon som jobbar här. Ifall de 

skulle börja må dåligt tar vi in psykologer (Respondent ett). 

 

Vi har fyra psykologer på den här anstalten så behöver de psykolog så 

skriver de, man brukar säga att de skriver som en anhållan, de har det 

systemet. De skriver att de behöver komma i kontakt med en psykolog 

och då får de ställa sig i kö. Vissa perioder har det varit väldigt långa 

kötider och då får de vänta. Ibland har det gått ganska snabbt och då 

har de fått komma i kontakt med psykolog relativt snabbt ändå. Vi gör ju 

adhd utredningar på anstalten, man har möjlighet att göra det då 

(Respondent tre).  

 

Samtliga respondenter berättar att de erbjuder enskilda program och grupp – program 

som varierar i antal sessioner. Programmen är inriktade mot missbruk och kriminalitet 

och skiljer sig lite beroende på vilken problematik klienten vill arbeta med. Överlag är 

programmen KBT – inriktade och en av respondenterna påvisar att PULS är ett program 

där man talar mycket om konsekvenser och relationer, men även om självkontroll, 

tankar och känslor. Andra program som bedrivs inom kriminalvården är PRISM som är 

ett enskilt missbruksprogram, One to One (OTO) som är ett enskilt kriminalitets-

program. De erbjuder även Våga välja och ETS som står för Enchanged thinking skills. 

ETS är ett allmänt kriminalitetsprogram i grupp som är väldigt grundläggande och 

basic. Samtliga respondenter använder sig av återfallsprevention (ÅP) som en 

avslutning av behandlingsprogrammen, när klienterna är på väg att friges. 

 

Vi har KBT-program. Då är det enskilda program för missbruk. PRISM 

som är det längsta programmet här, 20 träffar har de och sedan har vi 
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även återfallspreventionsprogrammet som är ett lite kortare program 

som riktar sig mot klienter som har haft en drogfri period men som 

återfallit i missbruk (Respondent två). 

  
Motivationsarbete på anstalt 

Ett kontinuerligt arbete med motivationen hos den enskilde individen är ett av 

kriminalvårdens viktigaste och kanske mest utmanande uppdrag, då kriminella 

ungdomar är en svår grupp att motivera till beteendeförändring. Resultatet redogörs 

under följande rubriker: motivationsarbete inför behandling, framkalla motivation hos 

ungdomskriminella, påverkan i vardagssituationer samt motivera under tvång. 

Motivationsarbete inför behandling 

Personalen arbetar med MIK som står för motiverande samtal i kriminalvården för att 

kunna kartlägga var ungdomen befinner sig motivationsmässigt. Det är en metod som 

anstalterna använder för att se hur klienternas olika behov ser. Respondenterna menar 

att det är en bra insats där personalen får en uppfattning om klienternas vilja till att 

förändra sig och var de befinner sig rent motivationsmässigt Samtliga respondenter 

påvisar att de använder sig av denna metod för att öka klienternas motivation till att gå 

in i behandlingsprogram.  Klienten får då möjlighet att vara med och avgöra vilken typ 

av problematik de vill arbeta med. Samtidigt är MIK bra att använda om en klient är 

ambivalent i sin motivation.  

 

På vår anstalt arbetar vi med MIK, det är ett motivationsprogram. Har 

man aldrig tidigare kört program så är det en bra början, det är en bra 

start. Det är ett ganska kort program, 1-4 träffar beroende på hur 

behovet ser ut skulle jag säga (Respondent tre). 

 

Ibland är det långa köer till programmen som gör att klienterna får vänta ett tag innan de 

kan ingå i programmen. Detta kan i vissa fall bidra till att motivationen hos klienten 

sjunker, menar en av respondenterna.  

 

De klienterna som vill gå program når vi alltid. Sedan har det tyvärr 

blivit så att det har varit långa kötider till program också, det är många 

som är intresserade av att gå program och då har det blivit ibland att en 

del får vänta väldigt länge, och det i sig kan ju ha bidragit till att han 

har tappat motivationen när det är hans tur att gå i program. Jag skulle 

vilja säga att det är mer ovanligt är vanligt. Men vi försöker nå dem så 

tidigt som möjligt (Respondent tre). 

 
Framkalla motivation hos ungdomskriminella 

En bra början i kartläggningen av ungdomens förändringsbenägenhet och nivå av 

motivation kan vara att se vart de befinner sig i förändringshjulet som är upprättat av 

Proschaska och Diclemente, menar två av respondenterna. Ibland finns klienter som 
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saknar motivation till förändring i början men som blir mer motiverade efter 

kontinuerliga samtal men sin kontaktperson. 

 

Vi är noga med att kartlägga var klienten befinner sig i förändrings-

hjulet i aktuellt problem och jobbar utifrån det. Kontaktpersonerna har 

samtal med sina klienter. Sedan jobbar vi i program med mycket 

motiverande samtal i olika former (Respondent fyra). 

 

För att framkalla motivation hos unga lagöverträdare använder sig samtliga 

respondenter av motiverande samtal och insatser i olika utsträckning. Respondenterna är 

eniga om att det är en utmaning att motivera ungdomar till ett liv utan kriminalitet och 

missbruk, då de ännu inte fått konsekvenser av sitt drogmissbruk och fortfarande ser en 

vinst i sitt kriminella beteende. Detta kan bidra till ambivalens. Många av ungdomarna 

som kommer till anstalten är där för första gången och har inte fått så mycket negativa 

konsekvenser av kriminalvården. En av respondenterna uttrycker att de kan stå med ena 

benet i något som de skulle vilja göra men de vet inte hur de ska göra det. Man får visa 

på att det finns ett annat liv som inte behöver gå ut på brott för att få pengar eller göra 

sådant som skadar deras anhöriga. Man får jobba med diskrepansen, hur de egentligen 

skulle vilja leva själva, jämfört med det liv de lever nu. Att få dem att tänka över sin 

livssituation är motivationshöjande i sig.  

 

 En del är helt inne på att det är det här livet de vill leva, att det är lite 

häftigt med kriminalitet, snabba cash och såhär. Då får man ju visa på… 

man får visa på den här diskrepansen. Ibland finns det en viss 

ambivalens, de står med ena benet i något som de skulle vilja göra men 

vet inte hur de ska göra. Då gäller det att visa på att man kan göra 

andra val i livet, men de vet inte hur. Man får visa på att det finns ett 

annat liv som inte behöver gå ut på brott för att få pengar, göra saker 

som skadar deras anhöriga (Respondent ett). 

 

Det finns många klienter som vill göra förändringar inom kriminalvården. Sedan gäller 

det att följa upp programinsatser och sätta in dem vid rätt tillfälle, det har att göra med 

livsbehov, att man sätter in rätt insatser i rätt tid och att klienten är tillräckligt 

motiverad, säger en av respondenterna.  

 

Men visst det finns ju de klienterna som inte är motiverade och tyr de sig 

då till varandra och av olika anledningar tycker att det är lönt att inte 

göra förändringar utan trivs bra som det är så är de svåra att nå. Men 

det finns många klienter som vill göra förändringar inom kriminal-

vården. Sedan gäller det att följa upp programinsatser och sätta in dem 

vid rätt tillfälle. Just det där med livsbehov, att man sätter in rätt 

insatser i rätt tid, att klienten är tillräckligt motiverad (Respondent två). 
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Påverkan i vardagssituationer 

Det pågår ett ständigt motivationsarbete med ungdomarna, inte minst i vardags-

situationer. Personalen försöker i allra högsta grad att motivera ungdomarna till en 

förändring genom att finnas närvarande även utanför kontaktmannaskapet och behand-

lingsprogrammen. I det dagliga så arbetar kontaktmännen och vårdarna för att motivera, 

man motiverar klienterna dagligen till att förändra sitt liv och har kontakt-mannasamtal. 

Det gör man även i skolan och i verkstaden där produktionsledarna arbetar med 

klienterna. Man jobbar ju för förändring, att de ska leva ett liv bättre ut, försöker 

motivera dem till att göra en förändring i livet, delger en av respondenterna. En annan 

respondent menar att de är med dem hela tiden, även efter middagen hänger de med 

dem. Personalen sitter i soffan, pratar om droger och försöker vara nära hela tiden. De 

har ett påverkansarbete hela tiden. De försöker att korrigera dem om de börjar prata om 

droger. 

 

Vi försöker arbeta på ett sådant sätt att vi är med dem hela tiden. Även 

efter middagen så hänger vi med dem, vi sitter i soffan, vi pratar om 

droger, vi försöker vara nära hela tiden, man har ett påverkansarbete 

hela tiden. Vi försöker att korrigera dem om de börjar prata om droger. 

Det gäller att vara en förebild med sunda värderingar och försöka 

påverka dem på det sättet i det långa loppet (Respondent ett).  

 

Motivera under tvång 

Två av respondenterna är noga med att beskriva att det aldrig går att motivera någon 

under tvång utan en förändring måste ske utifrån egen vilja annars är risken för återfall i 

kriminalitet och missbruk stor. Många ungdomar har ofta dåliga erfarenheter av olika 

myndigheter och väljer att reservera sig. En annan respondent har erfarenheter av 

klienter som haft dåliga upplevelser av tidigare behandlingsprogram inom kriminal-

vården. Klienterna har valt att hoppa av programmet på grund av att de inte ansett att 

det fungerat.  

Det är här utmaningen ligger, då de både är vakt och behandlare på samma gång. 

Personalen genomför urinprov och tittar på deras stickor, vänder upp och ner på deras 

rum och säger vart de ska gå och göra. Detta för att uppnå en strukturerad vardag. På 

samma gång ska personalen försöka visa empati och försöka förstå, prata om djupa 

saker samt väcka en förändringsvilja. Detta är något som personalen bör sträva efter att 

upprätthålla för att skapa en relation med ungdomarna. En av respondenterna menar att 

det kan vara värdefullt att låta klienten berätta sin livsbild och vad han har för drömmar 

och mål i livet.  

 

Vi motiverar aldrig under tvång. Som jag beskrev tidigare att man ser 

var klienten befinner sig och är han uppgiven och ointresserad… då 

sätter man sig bredvid honom, abstrakt, och försöker få honom att 

beskriva sin bild av livet… vart han vill, och vad dessa val kommer att 

spegla för konsekvenser och så vidare. Det går inte att tvinga någon till 

förändring, då ökar återfallen (Respondent fyra).  
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Hinder och möjligheter i motivationsarbetet 

För att kunna hjälpa klienterna till förändring är det viktigt att se vilka enskilda hinder 

och möjligheter ungdomen har med sig i ryggsäcken. Nätverket arbetar kriminalvårds-

personalen med i stor utsträckning och försöker att förstärka det positiva nätverket och 

få ungdomarna att lämna det tidigare, dåliga nätverket bakom sig. Smittoeffekt, där 

ungdomarna tar efter varandra, förekommer på låsta anstalter och kan vara både positivt 

och negativt. Återfallsrisken för ungdomarna är hög men det finns sätt för att förbättra 

statistiken. Resultatet redogörs under följande rubriker: enskilda hinder och förut-

sättningar, smittoeffekt inom låsta dörrar samt risk för att återfalla i brott. 

Enskilda hinder och förutsättningar 

En av respondenterna berättar att många ungdomar som sitter på anstalter har väldigt 

låg tilltro till egen förmåga och även dålig självkänsla och ett dåligt självförtroende. 

Deras bakgrunder är ofta trasiga och de kommer från dåliga familjeförhållanden. Det 

har gått dåligt i skolan, de har fått en massa kritik och folk har inte velat ha med dem att 

göra. Respondenten berättar även att flertalet av ungdomarna som är intagna på 

anstalten, har placerats inom tvångsvården i form av institutioner, som unga. De agerar 

ofta på impuls och hamnar då i trubbel. De har ofta dålig självkontroll, de handlar utan 

att tänka efter och se vad det blir för konsekvenser i det långa loppet.  

 

De kommer ofta från trasiga miljöer, dåliga familjeförhållanden, det har 

gått dåligt i skolan, de har fått massa kritik, folk vill inte ha med dem att 

göra. Man försöker börja där och att man ser dem som en person och 

det är inte så lätt alla gånger heller. Många av grabbarna har suttit på 

institutioner, SiS hem och andra saker (Respondent ett). 

  

Mycket kriminell historik och tragisk familjesituation är givetvis ett 

hinder för killen att se möjligheterna. Hans referensramar är helt 

annorlunda och kan inte ”se” hur ett liv utan kriminalitet skulle se ut 

(Respondent fyra). 

 

Killarna faller för de korta och snabba belöningarna och det förstör väldigt mycket i det 

långa loppet. De har med sig mycket i ryggsäcken och flera har även diagnoser. 

Kriminalitet i sig är väldigt komplext. Det handlar mycket om nätverk och om vart du 

kommer ifrån. Det är samma med missbruket. Många gånger vågar de inte ta steget från 

en kriminell livsstil då de upplever det som en trygghet. När de avtjänat sitt straff väntar 

ofta det gamla umgänget på dem och då är det lätt att falla tillbaka i gamla vanor, 

förklarar en respondent. 

 

Det nätverk som bryr sig om dem kan ha stora brister. Det kanske från 

början är ett prosocialt nätverk med anhöriga och nära vänner men när 

man tittar lite närmare så kanske det inte är så bra förebilder 

egentligen. Det är en massa intriger och då är det jättesvårt att komma 

vidare därifrån. De kanske har varit bäst på att slåss och bråka men inte 

varit så bra på mycket annat. Det finns ofta en ambivalens men de vågar 
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inte ta det här steget. De vågar inte lämna det här, det är som en 

trygghet. Men även det här med att prata om långa och kort 

konsekvenser, vi pratar ofta om att de gör saker på impuls och då 

hamnar de i trubbel, det bara råkade bli så. Det har de inte riktigt tänkt 

på (Respondent ett). 

 

Goda förebilder samt skyddsfaktorer i form av viktiga närstående är positivt i fråga om 

motivationsarbetet. Man har i många fall kontakt med familjen. Man försöker kartlägga 

klientens sociala nätverk och talar mycket om effekterna av att ha dessa individer runt 

omkring sig och vilka som kan ha en positiv inverkan på ungdomen under förändrings-

processen. En av respondenterna styrker detta och menar att om det finns ett positivt 

nätverk kring klienten så gör de allt för att förstärka det. De har bara en eller två klienter 

som de är kontaktmän åt. Detta bidrar till att de har bra inblick i ungdomens liv. De vet 

vad deras mamma, pappa och kusin heter, jobbar och bor. De vet även vad de gjort. 

Första gången ungdomen åker på permission till deras hemstad följer de med dem och 

ser hur det ser ut på hemmaplan. Detta förstärker kontakten mellan personalen, klienten 

och klientens nätverk. En annan respondent menar att goda sysselsättningar och fritids-

sysselsättning är viktigt för att komma in i ett normalt liv. Samtliga respondenter har ett 

arbete tillsammans med andra myndigheter där arbetsförmedlingen, socialtjänsten och 

polisen ingår.  

Det är en stor vinst för den enskilde ungdomen att ha högmotiverade ungdomar runt 

omkring sig, som befinner sig i samma situation, menar en av respondenterna. 

 

De gånger vi har klienter som är högmotiverade och verkar vilja 

förändra sitt liv, de behöver inte säga något. De andra ser att de lyckas 

och klarar det här. Det är den bästa påverkan de kan ha på varandra 

(Respondent ett). 

 
Smittoeffekt inom låsta dörrar 

Smittoeffekt är något som är ständigt återkommande när man talar om låsta institutioner 

och andra låsbara verksamheter. Respondenten redogör för klientgruppens känslighet på 

anstalter och menar att en ungdom som är mindre motiverad till förändring skulle kunna 

ha en negativ inverkan på resten av gruppen. En annan respondent har erfarenhet av att 

en ny negativ ledare som kommer in kan ha dålig inverkan på de andra ungdomarna och 

man märker genast av en förändrad jargong och en sämre attityd. Det finns även en 

positiv smittoeffekt där en högmotiverad ungdom som inte ser skolan som något 

negativt, kan ha en positiv inverkan på de andra klienterna. 

 

Gruppen kan vara kanonbra sedan går någon på villkorligt och det 

kommer in en ny negativ ledare. Då kan man se att gruppen får en 

annan jargong och klimatet förändras (Respondent fyra). 

 

Man ser att någon av dem lyckas och inte tycker att det är mesigt att gå i 

skolan, det är den bästa påverkan man kan få (Respondent ett).  
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En av anstalterna har något som kallas för självförvaltningshus. I självförvaltningshusen 

får klienterna ta mer ansvar och det är klienter som är högmotiverade, har längre 

verkställighetstid samt de som har planer på att söka fotboja eller behandlingshem efter 

straffet, som vistas där. Personalen försöker alltid att pusha sina klienter till att bo i det 

huset, då den negativa smittoeffekten är låg där. 

 

Själva ”normalhuset” består av två våningar, sedan har vi den gamla 

behandlingsavdelningen som ligger i ett separat hus, den har vi gjort till 

en motivationsavdelning och de har självförvaltning. De som har lite 

längre verkställighetstid, som är lite mer motiverade att gå i 

programverksamhet, de som har en plan framöver att söka fotboja eller 

vårdvistelse, behandlingshem och så. Vi försöker pusha dem till att bo i 

det huset. Där finns störst möjlighet. Det är inte alla som vill det, men 

det är lite lugnare där och man kan jobba om man vill och då inspirerar 

de varandra. Det positiva för dem blir ju positivt (Respondent två).   

 
Risk för återfall i brott 

Två av respondenterna upplever i hög grad att återfallsrisken bland ungdomarna är hög. 

Cirka 2/3 brukar återkomma till anstalterna. Den ena respondenten menar att om de kan 

lyckas med deras motivationsarbete och utslussningsförberedelser så har samhället 

mycket att erbjuda. Arbetsförmedlingen kan erbjuda utbildningar som är 

yrkesförberedande. Då många saknar bostad sätter det gränser för den enskilda 

individen och personalen anser att det är tungt att se en kille gå utanför grindarna med 

en kasse i handen och sedan inte ha någonstans att ta vägen. En tredje respondent 

instämmer i detta och skulle önska att alla hade någonstans att ta vägen den dagen de 

friges.  

Jag skulle vilja att det finns någon form av… att klienterna känner att de 

har något att komma ut till. Tyvärr blir det ju lite så för många att den 

dagen de frigivs så står de där med en påse i handen, så vet de inte vart 

de ska ta vägen och för mig är det väldigt jobbigt att veta att man mer 

eller mindre skickar ut dem på gatan (Respondent tre). 

 

Det är klart att man ska ha en positiv människosyn och man hoppas ju 

på att det ska gå bra, det är svårt att veta men vi vet ju att 2/3 återfaller, 

från statistik från Brå. Så ser det ut för anstalter över lag, 2/3 av 

klienterna kommer tillbaka. Det är en ganska dyster prognos 

(Respondent två). 

 

En annan respondent anser att det många gånger brister i samarbetet mellan olika 

myndigheter och i frågan om vem som ska ta ansvar för klienten. Fungerar inte detta 

finns det en stor risk för att de hamnar mellan stolarna och återgår till sina gamla vänner 

och tidigare missbruksproblematik. Detta skulle också ge positivt utfall i fråga om 

kostnadseffektivitet då det kostar en hel del att ha dessa klienter ute på gatorna.  
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För ofta kanske det brister i vem som ska ta ansvar av sociala 

myndigheter, kommun, landsting och det är många aktörer. Psykiatri 

och missbruksenheter, polisen. Ett gott samarbete mellan myndigheter 

är a och o och man följer klienten och alla är med och drar åt samma 

håll, så det inte blir att de faller mellan stolarna. Kriminalvården och 

frivården följer klienten rätt länge, man har ett helhetsgrepp om 

klienterna. Kriminalvården har ett övergripande arbete i de aspekterna, 

med verkställighetsplanen och när det gäller psykisk hälsa, missbruk och 

hela biten liksom. Det är svårt sen att lämna över, för det är olika 

instanser, socialen har ju den ekonomiska biten, sedan är det en annan 

som sköter det, alltså det är många kockar som är inblandade. Så visst, 

man kan ju alltid bli bättre (Respondent två). 

 
Sammanfattning av resultat 

Respondenterna upplever att majoriteten av ungdomarna har missbruksproblematik och 

en respondent berättar att kriminalitet ofta uppstår i samband med missbruk. Samtliga 

respondenter menar att det ständigt pågår ett påverkansarbete för att motivera 

ungdomarna i det dagliga arbetet samtidigt som de går in och försöker korrigera dem 

om de börjar prata om droger och/eller kriminalitet. Programverksamhet är en stor del 

av vardagen och innefattar behandlingsprogram enskilt och i grupp. Kognitiv 

beteendeterapi ligger till grund för övervägande behandlingsprogram.  

För att framkalla motivation hos klienterna arbetar samtliga respondenter med 

motiverande samtal, mer eller mindre strukturerat. Det är av vikt att försöker kartlägga 

vart klienterna befinner sig i förändringsprocessen och hur angelägna de är att göra en 

förändring. Ungdomar ses som en svår grupp att motivera till förändring då de oftast 

inte sett tillräckligt med konsekvenser av sitt missbruk och sin kriminalitet. De är inte 

färdiga med det livet. De gånger den kriminella attityden och jargongen råder på 

anstalten kan personalen se en negativ smittoeffekt där ungdomarna tar efter varandra. 

Det finns även en positiv smittoeffekt där en högmotiverad ungdom kan inspirera de 

andra till att göra en förändring eller att se skolan som något värdefullt och inte som 

något mesigt. En av respondenterna upplever att det här är den bästa påverkan de kan ha 

på varandra. Den enskilda ungdomen brottas med egna hinder och förutsättningar i sin 

förändringsprocess. Goda förebilder och ett bra nätverk ses som skyddsfaktorer medan 

ett prokriminellt nätverk, dåliga skolresultat och missbruk ses som riskfaktorer.  

Teoretisk problematisering 

Andreassen (2003) hänvisar till riskprincipen och menar att ungdomar med hög nivå av 

kriminalitet behöver intensiva behandlingsinsatser, till skillnad från de personer med låg 

nivå av kriminalitet, som istället kan få omvänd effekt av intensiva behandlingsinsatser. 

De intervjupersoner vi riktat oss till arbetar på sådana anstalter som riktar sig till just 

ungdomar med hög nivå av kriminalitet. Många av ungdomarna har tidigare vistats på 

institutioner som barn. Alla respondenterna visar på att klientens behov styr valet av 

insats. En respondent menar att om en ungdom har problem med både missbruk och 

kriminalitet så får han välja vilken del av problemet han vill börja med. Det ökar 
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motivationen att ta tag i det problem han anser vara mest i behov av. McMurran m.fl. 

(2010) styrker detta och menar att det är viktigt att värna om klienternas autonomi och 

försöka matcha rätt insats med klientens behov. Författaren beskriver även att avbruten 

behandling ökar risken att återfalla i brott. Detta styrker även en respondent genom att 

säga att han har mött klienter som avbrutit behandlingsprogram för att de menat att det 

inte fungerat och då blir det svårare att få in dem i behandling igen. Samma sak är det 

om en klient svarat bra på behandling under anstaltvistelsen men sedan kommer ut och 

möter på samma nätverk som innan, då är det svårare att hålla motivationen uppe. En 

annan respondent menar att det aldrig är bra att behandla under tvång, då det ofta leder 

till återfall. Det styrker McMurran m.fl. (2010) och hänvisar till McMurran (2002) .  

Behovsprincipen menar Andreassen (2003) innefattar kriminogena och icke-krimi-

nogena beteenden. Kriminogena beteenden förknippas med de beteenden som är föränd-

ringsbara. Risk- och skyddsfaktorer ingår i behovsprincipen och finns på många olika 

nivåer. De finns hos klienten själv, i nätverket med både familj och vänner men även i 

skola och på fritiden. En av respondenterna beskriver att många av klienterna har haft 

en dålig skolgång där de blivit mycket kritiserade och det är ingen som egentligen har 

velat ha med dem att göra. Ett umgänge med prokriminella ungdomar är en klar 

riskfaktor för att hamna i både kriminalitet och missbruk berättar han. Detta styrker 

även Abrams (2006) och menar vidare att det också bidrar till en högre risk för återfall i 

brott. Respondenterna arbetar aktivt med klienternas nätverk och försöker stärka ett bra 

nätverk men även få klienterna att tänka om och försöka bryta de som inte fungerar lika 

bra.  

Behovsprincipen ser precis som riskprincipen till att det är viktigt att sätta in rätt 

insatser till rätt person. McMurran m.fl. (2010) framhåller att det är av vikt att försöka 

förbereda klienterna till att gå in i behandling, de behöver utvärderas. Författarna menar 

vidare att det är nödvändigt att klienten känner att insatsen är meningsfull och givande.  

För att på bästa sätt kartlägga vart klienterna befinner sig i förändringsprocessen och om 

de är tillräckligt förberedda för att gå in i behandling, använder sig två av 

respondenterna av förändringshjulet. Alla respondenterna arbetar med MI och menar att 

det är ett bra förhållningssätt och en metod för att höja klienternas motivation till att gå 

in i behandling och göra en förändring. Att ha motiverande och stöttande personal kring 

ungdomarna har visat sig vara positivt. McMurran m.fl. (2010) beskriver detta och 

menar även att många klienter när de sitter i fängelse känner sig överkontrollerade och 

även nedvärderade. En av respondenterna säger att de som personal brottas med detta då 

de tvingas vara både vakt och behandlare. Det handlar både om att kunna visa empati 

och förståelse samtidigt som de vänder upp och ner på deras rum och talar om för dem 

vart de ska gå och liknande.  

Responsivitetsprincipen innefattar en hänsyn till individers inlärningsförmåga och 

egenskaper. Behandling handlar i mångt och mycket om att lära sig vilka faktorer som 

är till fördel eller nackdel för klienten. Ångest, depression och psykiska störningar 

räknas till responsivitetsfaktorer och det kan vara bra att ta itu med innan man börjar på 

arbetet med det kriminella beteendet eller missbruket (Andreassen 2003). Två av 

respondenterna upplever att det är vanligt med diagnoser hos ungdomarna. De har 

möjlighet att erbjuda ADHD-utredningar om klienterna misstänker att det skulle kunna 

ligga till grund för sitt missbruk eller kriminalitet. Klienterna kan ha behov av att träffa 

psykolog och i det mötet får de möjlighet att enskilt diskutera personliga upplevelser 
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och förutsättningar. Intervjupersonerna hänvisar till att det finns både enskilda och 

individuella behandlingsprogram för att kunna tillfredsställa ungdomarnas behov.  

DISKUSSION 
I följande stycken diskuteras metoden som använts under arbetets gång och vad som 

kunde gjorts annorlunda samt vad som fungerat väl och hur tillämpningen av de etiska 

kraven skett. Resultatet och dess höjdpunkter samt den teoretiska problematiseringen 

kommer även att diskuteras. Under stycket om slutsatser görs en redovisning för att 

syfte och frågeställningar uppfyllts och blivit besvarade.  

Metoddiskussion 

Syftet från början var att se mer konkret hur personal arbetar för att motivera klienter till 

ett liv utan kriminalitet. Syftet ändrades och inriktades istället på att belysa personals 

erfarenhet och upplevelser av att arbeta motiverande med ungdomar på anstalt. Detta för 

att syftet skulle bli mer öppet men även mer intressant. Behandlingsprogram var en 

central del i vår första frågeställning och berörs fortfarande men inkluderas under 

insatser. Studiens huvudfokus inriktas istället på hinder och möjligheter i 

motivationsarbetet med ungdomar samt hur personalen upplever att det är att arbeta 

motiverande med unga lagöverträdare och vad det finns för insatser att tillgå på 

anstalten.  

För att samla in data till studien valde vi att använda oss av peer – reviewed granskade 

dokument för att få ett så tillförlitligt resultat som möjligt. Tidigare forskning har 

funnits och varit användbar, dock har de vetenskapliga artiklarna varit inriktade på 

motivationsarbete för att minska återfall och upprätthålla ett redan förändrat beteende, 

snarare än att framkalla motivation hos ungdomskriminella som sitter på anstalt. En av 

författarna upplever i hög grad att det finns mycket forskning kring motivationsarbete 

med vuxna lagöverträdare, men få har fokus på motivationsarbete av unga 

lagöverträdare. Detta är något som även upplevts från vår sida. Bakgrunden hade kunnat 

bli fylligare med fler vetenskapliga artiklar.  

Tanken från början var att resultatet enbart skulle baseras på intervjuer med personal 

som arbetade på ungdomsanstalter. Kontakt togs tidigt med anstalterna för att vara ute i 

god tid och ge möjlighet till förberedelse för personalen men även tid för att fundera 

över ett eventuell medverkande i studien. Det har uppstått en del svårigheter under tiden 

som bidragit till att vanliga anstalter fått kontaktats. Då de också arbetar med ungdomar, 

har deras svar bidragit till ett utförligt resultat.   

För att de etiska riktlinjerna av vetenskapsrådet skulle uppfyllas har intervjupersonerna 

fått ta del av dessa i ett missiv. Detta uppfyllde även kravet på trovärdighet. För att 

uppfylla kravet om konfidentialitet för undersökningspersonerna, benämndes de enbart 

som respondenter, utan namn eller ålder. Kvalitetskriterierna i studien anses ha 

tillämpats genom att inte låta våra förutfattade meningar styra resultatet, och det har då 

funnits möjlighet att styrka och konfirmera. Eftersom studien delges på DIVA kommer 

flera att kunna ta del av resultatet, därigenom styrks överförbarheten. Genom tät och 

kontinuerlig kontakt med handledaren styrks även pålitligheten i arbetet. Obligatoriska 

delar i studien finns alla med och redogörs för under varje kapitel.  
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Inför upprättandet av intervjuguiden funderades det på lämpliga frågor som skulle ge 

svar på vårt syfte och frågeställningar. Då studien är kvalitativ med hermeneutisk 

utgångspunkt har intervjuerna varit semistrukturerade för att möjliggöra tolkningar och 

upplevelser av personalen och dess arbete. Öppna frågor har gett breda och fylliga svar 

och har därför använts. En kvantitativ studie hade inte varit lämplig då den inte hade 

kunnat fånga personalens erfarenheter och upplevelser, syftet och frågeställningen hade 

då inte blivit uppfyllda. Frågorna till intervjuguiden har testats genom rollspel och 

därefter ändrats för att bli så exakta som möjligt. En fråga har uppfattats på två olika sätt 

av intervjupersonerna. Det blev dock inget större problem då det bidrog till varierade 

resultat som varit användbara. Frågan kunde ha tydliggjorts i större utsträckning. 

Beroende på hur mycket information intervjupersonen gav upplevdes frågorna kunna gå 

in i varandra och någon gång valdes en fråga att inte ställas då den redan hade blivit 

besvarad.   

Tanken med intervjuerna var att de skulle göras på plats med intervjupersonerna 

närvarande men på grund av långa distanser, tidsbrist för anstalterna och många 

inbokade studiebesök för anstalterna, genomfördes intervjuerna via telefon. 

Kroppsspråk och uttryck har därför gått förlorade, dock upplevdes det inte som ett 

problem då frågorna blev utförligt besvarade. Genom telefonintervjuer har mycket tid 

sparats som istället har använts till studien. Telefonintervjuerna har upplevts positiva då 

båda parter hållit tidsbegränsningarna och inte svävat ut under frågorna. En annan 

positiv upplevelse av att hålla intervjuerna via telefon var att obehag och nervositet inte 

störde intervjuen.   

Intervjuerna transkriberades efter att de genomförts. För att hitta lämpliga teman ur den 

transkriberade texten jämfördes syfte och frågeställningar noga för att kunna svara på 

dessa. Ur den transkriberade texten har highlights hittats och en del av dem har skrivits 

som citat för att verkligen belysa övrig deskriptiv text och fastställa att det var 

intervjupersonerna som delat med sig av detta. Den teoretiska problematiseringen kunde 

antingen utgöra en sammanfattande del under varje tema i resultatet, eller stå i ett eget 

stycke för sig. För att göra det så tydligt som möjligt valdes den teoretiska 

problematiseringen att redovisas i ett eget stycke. 

Resultatdiskussion 

Studiens syfte anses vara uppfyllt då vi fått svar på hur personalen upplever och vad de 

har för erfarenheter av att arbete med unga kriminella på anstalt. Det har inte fram-

kommit några oväntade resultat i jämförelse med tidigare forskning.  

Insatser 

Enligt Kriminalvården (2001) upprättas alltid en verkställighetsplan som finns med 

under hela vistelsen. Den ska redogöra för vad ungdomen ska göra efter frigivningen. 

Vidare behandling på behandlingshem eller vistelse i familjehem är exempel på insatser 

efter frigivningen, menar en av respondenterna. Kriminalvården (2001) beskriver att 

ungdomar ofta kräver mer uppmärksamhet från personal och med fördel vistas i mindre 

klientgrupper. En av respondenterna berättar att eftersom de är en liten anstalt så är de 

bara kontaktmän till en eller två klienter. Detta gör att relationen mellan dem stärks. Det 

bidrar även till en större insyn i ungdomarnas nätverk. De vet vilka de brukar umgås 

med och vad deras mamma och pappa heter. 
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Enligt Kriminalvården (2001) ska ungdomar erbjudas lämplig behandling utifrån dennes 

behov och i resurserna som ges ska syftet vara att minska återfall i brott. Genom att göra 

detta arbetar man utifrån behovsprincipen och ser till de kriminogena behov som 

ungdomarna har. Insatser behöver riktas till både skola, familj och vänner för att 

riskfaktorer ofta finns på olika plan. McMurran m.fl. (2010) styrker det faktum att 

behov bör styra val av insats. Tas inte detta i beaktning så ökar man risken för avhopp i 

behandling. Författarna menar även att det är bättre att ungdomarna inte går med i 

behandling som de inte är motiverade till. Att avbryta behandling ger sämre utfall än att 

aldrig påbörja behandling. En av respondenterna styrker detta då denne menar att en 

omotiverad ungdom som tvingas in i behandling har större risk att återfalla i brott och 

avbryta sin behandling.  

Det skiljer sig något åt i vilka behandlingsprogram anstalterna använder sig av beroende 

på klientsammansättning men även anstalternas storlek. Respondenterna berättar att 

mycket av arbetet på anstalten med ungdomarna består av struktur. Ungdomarnas 

tillvaro på anstalten består också av behandling, olika aktiviteter, sysselsättning, 

förpliktelser och arbetsplikt.  Det finns ingen tidigare forskning som styrker detta utan 

det är kriminalvårdens riktlinjer och finns med i bakgrunden med Kriminalvården 

(2001) som referens. Samtliga anstalter använder sig av behandlingsprogram som är 

KBT – inriktade och bedrivs både i grupp och enskilt. Holmberg m.fl. (2006) menar att 

kriminalvården sedan 1990 arbetat för att införa evidensbaserade behandlingsprogram.  

Anstalterna erbjuder klienterna samtal med psykolog om de anser att de själva är i 

behov av det. Psykologerna bistår även med hjälp vid ADHD – utredningar. Genom att 

erbjuda detta tillgodoser man behovsprincipen då klienterna kan få hjälp med sina 

beteendeproblem och erbjudas medicinering. Även responsivitetsprincipen tillgodoses 

då man tar hänsyn till den enskilde individens förmåga till inlärning. Andreassen (2003) 

belyser att man i behandling måste se till vilka egenskaper ungdomen besitter.   

Eftersom ungdomarna har ett stort behov av stöd och insatser efter vistelsen på anstalten 

inom kriminalvården, så behövs det fler individuella insatser som täcker detta behovet. 

En av respondenterna nämner halvvägshus som en insats för dessa ungdomar. Då det 

endast finns ett fåtal av dessa hus så borde det om möjligt vara en lämplig insats att 

satsa på fler av dem, både ur ett individuellt perspektiv men även ur ett 

samhällsperspektiv. Familjehem kan också vara ett alternativ för de ungdomar som 

kanske inte har ett stöttande nätverk omkring sig, då de kan få ett tryggt och stöttande 

hem med tydliga ramar. Behandlingshem för de ungdomar som fortfarande brottas med 

sitt missbruk eller behöver stöd i form av insatser som kan erbjudas på behandlingshem, 

uppfattas som en god insats. Det verkar som att anstalterna inom kriminalvården kan 

erbjuda en bra insats för ungdomarna så länge de vistas på anstalten. Vid utslussningen 

kan det te sig som att inte alla ungdomarna får rätt och behövliga behandlingsinsatser. 

Om samhället skulle kunna erbjuda en mer omfattande eftervård än vad de kan erbjuda 

idag, så kanske statistiken för de ungdomar som återfaller i brott skulle kunna minska 

ytterligare.  

Motivationsarbete 

Respondenterna har alla gemensamt att de arbetar som programledare och använder sig 

av motiverande samtal inom kriminalvården, för att framkalla förändringsprat och vilja 

till förändring hos ungdomarna. Kearny m.fl. (2013) påvisar att ungdomar kan vara den 
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målgrupp som är allra svårast att motivera till förändring. Majoriteten av respon-

denterna upplever detta och menar att kriminalitet i sig är komplext.  

Multi Factor Offender Readiness (MORM) är en modell som i USA visat sig framgång-

srik på ungdomar. Modellen innehåller motiverande inslag och utvärderar individers 

beredskap för att gå in i behandling. Den innehåller även inslag av kognitiva tankar, 

känslor och identitet (McMurran m.fl. 2010). Den kan i mångt och mycket liknas vid 

motiverande samtal och Kognitiv beteendeterapi. Samtliga används inom 

kriminalvården.  

McMurran m.fl. (2010) menar att det är viktigt som personal att vara medveten om att 

alla klienter är olika och att man måste ta hänsyn till deras autonomi. Man bör även ha i 

åtanke att alla klienter befinner sig i olika stadier i motivationsarbetet. Samtliga 

respondenter arbetar med motiverande samtal i inledningsfasen för att kartlägga vart 

klienterna befinner sig motivationsmässigt. De använder även denna metod för att 

motivera klienterna till att ingå i behandling. Klienterna får då även möjlighet att 

påverka vilken problematik de vill arbeta med. Två av respondenterna arbetar utifrån 

förändringshjulet av Proschaska och Diclemente för att se vart klienterna befinner sig i 

sin förändringsprocess. McMurran m.fl. (2010) hänvisar till McMurran (2002) som 

ställer sig frågan om vikt ska läggas vid att försöka motivera de ungdomar som är 

omotiverade till att göra en förändring att ingå i behandling eller om fokus bör ligga på 

att utvärdera kännetecken som kan tyda på att klienten är motiverad.  Respondenterna 

berättar att det är värdefullt att sätta sig ner bredvid klienten och lyssna på vad den har 

att säga och vad denne har för drömmar och mål i livet. På en av anstalterna erbjuder 

man de klienter som är mer motiverade till en förändring att få bo i något de kallar 

självförvaltningshus. De klienter som inte kommit lika långt i sin motivation till 

förändring vistas i en annan byggnad, där man som personal arbetar med deras 

ambivalens.  

Samtliga respondenter talar om smittoeffekt på anstalt och menar att det finns både 

positiv och negativ sådan. En stark ledare med kriminell jargong kan dra med sig de 

andra ungdomarna och därmed sänka deras motivation till förändring. De gånger det 

finns en högmotiverad ungdom och de andra ser att det går att göra en förändring, så ger 

det en positiv effekt. Abrams (2006) framhåller vikten av rätt placering av ungdomarna 

för betydelsen av smittoeffekten.  

Hinder och möjligheter 

Enligt Sallnäs m.fl. (2009) kan en tidig placering inom tvångsvården och institutioner 

leda till att ungdomar senare hamnar i allvarlig kriminalitet, får försörjningsproblem och 

dåliga utbildningsresultat. En av respondenterna beskriver att många av de ungdomarna 

som sitter på anstalten, tidigare har varit placerade på SiS – institutioner och har 

myndighetsförakt, då de fått dåliga upplevelser av dem. I McMurran m.fl.s (2010) 

studie belyser man att många lagöverträdare känner sig nedvärderade och över-

kontrollerade när de sitter i fängelse. Detta medför att ungdomarna ofta har låg 

motivation till att påbörja behandling. Personal som stöttar och finns tillgänglig samt 

uppmuntrar till att påbörja behandling har visat sig ha en positiv inverkan. En av 

respondenterna upplever att detta är något som de brottas med då de är både vakt och 

behandlare. En del handlar om att vara strukturerad och korrigerande i sin roll som 

personal, samtidigt som man ska visa empati, vara stöttande och uppmuntra till 



 

29 

förändring. Dessa resultat vittnar om att forskningen stämmer överrens med hur det 

faktiskt ser ut på våra anstalter idag och hur personalen behöver vara flexibel för att ge 

ungdomarna en positiv och givande vistelse.   

Majoriteten av ungdomarna har dåliga skolresultat och upplever att de blivit hårt 

kritiserade under sin uppväxt och under skolgången.  Respondenterna menar att detta är 

ett stort enskilt hinder för dem i deras motivation till att leva ett liv utan kriminalitet och 

droger. Många gånger består delar av klienternas nätverk av prokriminella, som medför 

svårigheter i arbetet med att motivera ungdomen, då de ser nätverket som en trygghet. 

Andreassen (2003) har i sin avhandling kommit fram till att just dåliga skolresultat och 

umgänge med avvikande kamrater kan utgöra en risk för att hamna i kriminalitet. Andra 

riskfaktorer som respondenterna ser hos ungdomarna är impulsivitet, dåliga 

självkontroll, låg tilltro till egen förmåga och de faller ofta för de korta belöningarna. 

Andreassen (2003) menar också att impulsivitet är en riskfaktor tillsammans med 

missbruk, problemlösningssvårigheter och problembeteende vid tidig ålder. Detta i sig 

fortsätter i vissa fall upp i vuxen ålder med drogmissbruk och allvarlig kriminalitet. 

Detta visar på tydliga indikationer om att ungdomar behöver fångas upp tidigt och att ett 

avvikande beteende behöver tas på allvar.  

Slutsatser 

De slutsatser som kan dras av den här studien är att placeringen av ungdomen har stor 

betydelse för utgången. Det finns en mening med att inte placera ungdomar tillsammans 

med vuxna förbrytare, då det enligt Abrams (2006) inte har någon betydelse för att 

motverka framtida brott. Kriminalvården (2001) menar vidare att det snarare kan ha en 

negativ effekt då den unge vill leva upp till den äldre kriminella och ser personen som 

en förebild. Detta är en stark indikator för motivationsbenägenhet.  

Ungdomarna behöver kartläggas noggrant innan de ingår i behandling för att vara 

tillräckligt motiverade och kunna tillgodogöra sig behandlingen. Resultatet och tidigare 

forskning visar att ungdomar är svåra att motivera till förändring eftersom de många 

gånger inte är färdiga med sitt kriminella levende och ser en vinst i att fortsätta begå 

brott och missbruka. Om personalen kan lyckas med sitt motivationsarbete och efter-

följande insatser där andra myndigheter går in och stöttar med vidare behandling, 

bostad, utbildning och jobb så ökar möjligheten för den enskilda individen att lyckas 

leva ett liv utan kriminalitet och droger. I vissa fall misslyckas detta arbete och 

klienterna faller mellan stolarna då myndigheterna inte är helt överrens om vem som ska 

ha ansvar för ungdomen. Ett förslag till vidare studier är att undersöka hur samarbetet 

mellan olika myndigheter som kommer i kontakt med frigivna ungdomar, egentligen 

fungerar – och om det faktiskt fungerar som det ser ut idag.  

En tanke som har uppkommit under studiens gång är att personalen verkar göra sitt 

yttersta för att motivera ungdomarna till att göra en förändring i livet. Motiverande 

samtal anses vara en framgångsrik metod och ett bra förhållningssätt i bemötandet av 

ungdomarna men också i motivationsarbetet i vardagen och under mer strukturerade 

former. Behandlingsprogrammen verkar vara individanpassade och omfattande för att 

matcha klienternas olika behov. Hur kommer det sig att det ändå är 2/3 som återfaller i 

brott? Det hade varit intressant att undersöka denna fråga vidare och se vad det beror på 

och vad som ska till för att statistiken ska förbättras.  Detta hade kunnat byggas vidare 

på master- eller magisternivå. 
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Som behandlingspedagog kan denna studie bidra med en förståelse för hur viktigt det är 

se varje individ som unik med olika behov, drömmar och mål. En insats fungerar inte 

till alla människor utan behöver anpassas till dess egenskaper och förutsättningar. 

Studien bidrar också till en ökad förståelse för hur viktigt det är att fånga upp barn och 

ungdomar med avvikande beteende tidigt – innan de hamnar i kriminalitet och 

missbruk. Studien ger även en ökad förståelse för kriminalvårdens arbete med att 

motivera ungdomar och vilka hinder och möjligheter det finns. Hårdare straff är inte 

lösningen på ungdomskriminaliteten.  
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Hej! 

Vi är två studenter vid namn Therese Karlsson och Åse Martinsson. Vi är 22 respektive 

43 år gamla. För närvarande läser vi vårt sista år vid utbildningen behandlingspedagogik 

med inriktning mot ungdoms- och missbruksvård 180 hp, vid Linnéuniversitetet i 

Växjö. Vi sänder detta brev för att förtydliga vårt önskemål efter vårt samtal 2014-02-

12. 

Vi är intresserade av att få veta personalens upplevelser och erfarenheter av att arbeta 

motiverande med ungdomar på anstalter samt vilka insatser som finns att tillgå.  

Då vi ser er erfarenhet och kunskap som mycket viktig är vi intresserade av att hålla en 

intervju med er. Vi kommer att använda oss av kvalitativa semi-strukturerade intervjuer. 

Vi beräknar att intervjuerna kommer ta 30 – 60 minuter. Vill passa på att be dig fundera 

över om du känner dig bekväm med att vi spelar in intervjun, då det är lättare för oss att 

kunna gå tillbaka och lyssna på intervjun i efterhand. 

Vår handledare är med och stöttar oss under arbetets gång. Hon har stor erfarenhet av 

handledning inom uppsatsarbete. Hon är universitetsadjunkt och har masterexamen i 

behandlingspedagogik. Examinatorerna har doktorsexamen. Detta kan ses som en 

garanti för kvalitet samt etiska aspekter.  

 

Med vänliga hälsningar, 

Therese Karlsson och Åse Martinsson 
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Examinator: Mats Anderberg 
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Missiv 
Personalens arbete med unga lagöverträdare på anstalt – En kvalitativ studie om 

personalens upplevelser av att arbeta med ungdomskriminella.   

Inom all samhällsvetenskaplig forskning finns det etiska riktlinjer. De vi använder oss 

av presenteras av Vetenskapsrådet. Vi vill visa dig de riktlinjerna för att göra ditt 

deltagande i vår studie så etiskt korrekt som möjligt.  

Informationskravet – Syftet med studien samt tekniken för vår datainsamling ska vara 

tydligt redogjort för sig som medverkar. Du ska också veta vilka vi är, vad vi läser för 

utbildning samt hur du kommer i kontakt med oss. Ditt deltagande bygger på frivillighet 

och du kan när som helst välja att inte delta längre. 

Samtyckeskravet – Ditt samtycke ligger till grund för ditt deltagande och är det något 

som verkar oklart eller som du inte känner dig bekväm med så diskuterar vi det och 

finner andra alternativ. Du kan också välja att avsluta ditt deltagande i studien. 

Konfidentialitetskravet – Innebär att ingen, förutom vi kommer att kunna förstå att det 

är just du som deltagit i studien och delgett oss dina erfarenheter. 

Nyttjandekravet – Du ska vara helt införstådd med vad studien kommer att användas 

till. Du har rätt att läsa det färdiga materialet. Om du önskar har du möjlighet att få ett 

exemplar av den färdiga uppsatsen. 

 

Vi hoppas att du känner dig lugn och motiverad till att delta i vår studie. För oss är det 

särskilt viktigt att du vill dela med dig av dina erfarenheter till oss – då vårt intresse 

ligger i just din erfarenhet.  
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                                                                                                                 Åse Martinsson 

                                                                                                                Växjö 14-02-03 
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Examinator: Mats Anderberg 
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Intervjuguide 
Bakgrundsfakta 

 Hur lång erfarenhet har du av arbete med ungdomar på anstalt? 

 Vad har du för utbildning?  

 Har du genomgått någon internutbildning inom Kriminalvården?  

 Vad har du arbetat med tidigare? 

 Hur länge har du arbetat på anstalten och vad har du för huvuduppgift? 

 
Fakta om anstalten 

 Hur många arbetar på anstalten? 

 Hur kan en vanlig dag se ut för klienterna på anstalten? 

 Har de intagna tillgång till kurator och/eller psykolog? 

 
Insatser 

 Hur vanligt upplever du att det är att klienterna har missbruksproblematik? 

 Vad erbjuder ni för insatser till klienterna med missbruksproblematik?  

 Vad erbjuder ni för insatser till de intagna klienterna med kriminell bakgrund? 

 
Motivationsarbete 

 Hur arbetar ni för att motivera klienterna till ett liv utan kriminalitet? 

 Hur ser ni på möjligheten att motivera klienterna till ett liv utan kriminalitet? 

 Anser ni att det finns tillräckligt med tid för samtal? 

 Vad ser ni att det finns för hinder och möjligheter för den enskilde individen, i 
motivationsarbetet? 

 Hur upplever ni att det är att försöka motivera klienterna under tvång? 

 Anser ni att ungdomsgruppen verkar stödjande och stöttar varandra eller kan ni 
se att det finns någon så kallad smittoeffekt (att de tar efter varandra) bland 

ungdomarna? 

 Arbetar ni med nätverket kring klienten och i så fall hur? 

Utslussning 

 Hur ser ni på möjligheterna för klienterna efter vistelsen på anstalten? 

 Hur skulle ni vilja att eftervården såg ut? 

  

 

 


