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Abstract 

The purpose of this study is to search and analyze different logics that operators use in the 

work of helping juvenile delinquents to break their criminal behavior. New institutional 

theory is used in this study to analyze the results. The study was conducted through 

qualitative interviews of six professionals in two municipalities which work with juvenile 

delinquency. There are two questions that we want to address in this study. The first one is 

what methods the social workers are using in two middle large municipalities to help youth to 

brake there criminal behavior. The other question is what logics are behind the social workers 

work so that juvenile delinquency can break their criminal behavior.  

 

This study showed that different programs are used by social workers and that the social 

workers logics are important in choosing what program or treatment they are going to give the 

young adults so that they can break their criminal behavior. The result also showed that the 

social workers in two municipalities work with multiple operators such as schools and police 

to create a network around the youth in difficult situations.   
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1. Inledning  
Denna studie fokuserar på hur yrkesverksamma i två medelstora kommuner arbetar med 

ungdomar för att hjälpa dem att bryta sitt kriminella beteende. Med de yrkesverksamma avser 

vi i denna studie de olika socialarbetare som på olika sätt och inom olika verksamheter i 

kommunerna arbetar med ungdomar med kriminellt beteende. Socialtjänsten som är ett 

kommunalt ansvar har som en del av sin uppgift att hjälpa ungdomar och uppmärksamma 

riskbeteende hos ungdomar och barn i tidig ålder för att minska risken för utveckling av 

allvarliga problem i framtiden. Detta grundar sig på socialtjänstlagen 5 kap 1 § som 

specificerar att socialnämnden har ansvaret för att ungdomar och barn ska leva i trygga och 

goda förhållande, exempelvis genom att jobba med förebyggande arbete, för att förhindra att 

de far illa. Detta kan till exempel göras genom att samverka med andra samhällsorgan och 

organisationer som kan medverka för att barn och ungdomar inte ska växa upp i skadliga 

miljöer (SFS:2001:453).  

 

1.1 Problemformulering  
Enligt Socialstyrelsens rapport Unga och brott i Sverige (socialstyrelsen, 2013) har ungdomar 

som är brottsbelastade större bekymmer jämfört med ungdomar utan brottsbelastning. 

Exempelvis riskerar de ungdomar som varit dömda för brott under tonåren att hamna utanför 

arbetsmarknaden och studier. Vidare beskriver rapporten att fysiska och psykiska 

hälsoproblem är vanligt bland ungdomar med kriminalitet. Exempelvis är risk för självmord 

högre bland ungdomsbrottslingar. Då 60 % av de som begår brott i ungdomen fortsätter sin 

kriminalitet i vuxen ålder (Bergström, 2012) är detta även ett framtida socialt problem.  

 

Ungdomsbrottslighet1 är ett område som intresserar forskare från olika discipliner, däribland 

forskare inom socialt arbete, såsom Michael Tärnfalk. Tärnfalk (2007) menar att då brott 

bland barn är ett problem i samhället måste barn få hjälp av sociala myndigheter som ansvarar 

för att ge barn vård och behandling så att de kan klara sig. Vidare betonar Tärnfalk (2007) att 

det måste finnas en särbehandling mellan barn och vuxna när det gäller straff. Barn är barn 

och får inte straffas som vuxna utan barn skall straffas och påföljder ska dömas med hänsyn 

till deras ålder och de typer av brottsliga handlingar som de begår. I Sverige är straffåldern för 

barn 15 år vilket innebär att barn över 15 år kan få samma påföljder som vuxna. Trots detta 

finns särbehandling av domstolens val av påföljder, där de brott som begås av barn som är 15 

1 Vi utgår i denna studie ifrån Estrada och Flygheds (2013) definition av ungdomsbrottslighet som är ”den 
brottslighet som ungdomar begår”.  
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får mildare påföljd än en vuxen som begår samma brott. Faktorer som påverkar denna 

särbehandling är exempelvis ålder, mognad och de skäl som barnet har haft till att begå brott. 

Denna särbehandling kommer av att barn inte har samma syn som vuxna på konsekvenser av 

att begå ett brott. Enligt Tärnfalk (2007) är ungdomar som begår brott oftare i behov av vård. 

Han hävdar även att det finns brist i deras uppväxtförhållande och att barn som begår brott är i 

behov av insatser från samhällets sida.  

  

Lelekov och Kosheleva (2008), som har studerat ungdomsbrottslighet i Ryssland, tar upp att 

ungdomsbrottslighet bekämpas genom rättssystemet. Lelekov och Kosheleva (2008) betonar 

även att ungdomsbrottslighet inte enbart kan bekämpas med hjälp av rättssystemet utan det 

måste sättas in sociala resurser på samtliga nivåer i samhället för att kunna bryta ungdomars 

kriminalitet. Dessa åtgärder måste gälla alla institutioner i samhället, både statliga och civila. 

Vidare måste åtgärderna vara av sådan karaktär så att hänsyn tas till lokala behov (Lelekov & 

Kosheleva, 2008).  

 

De organisationer som hjälper bland annat dessa ungdomar kallas för människobehandlande 

organisationer. Hasenfeld (2010) beskriver dessa organisationer som centrala för de personer 

som är i en position där de behöver hjälp. Både enskilda individer och familjer kan vara 

beroende av människobehandlande organisationer som genom sitt arbete försöker förbättra, 

bevara och skydda enskilda individers eller familjers välbefinnande. Vilken typ av hjälp som 

söks hos de olika människobehandlande organisationerna skiftar då de olika organisationerna 

har olika tjänster baserat på specifik kunskap inom ett visst område (Hasenfeld, 2010). Ett 

exempel på människobehandlande organisationer som ges av Hasenfeld (2010) är 

socialtjänsten.  
 

Socialtjänsten bedriver olika insatser för att hjälpa barn och ungdomar (Socialstyrelsen, 

2009). Dessa insatser beslutats efter en behovsutredning och grundar sig på socialtjänstlagen. 

Exempel på socialtjänstens olika insatser är socialpedagogiska insatser, metoder som 

fokuserar på nätverksarbete, metoder som grunder sig på kommunikation såsom motiverande 

samtal (MI) och funktionella familjeterapi (FFT). Det finns även utbildningsinsatser som 

fokuserar på ungdomar i skolan och ungdomarnas omgivning (Socialstyrelsen, 2009). 

Tidigare forskning visar att det finns många olika metoder och att ingen kan ses som den enda 

rätta. Några exempel på de metoder som tas upp i tidigare forskning är medling (Sehlin, 2009) 

och funktionell familjeterapi (Bergström, 2012). Bergström (2012) lyfter även fram 
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Kriminalitet som livsstil som en metod som är individbaserad. Han beskriver att en del av 

programmet handlar om tankemönster och hur dessa kan identifieras hos personer med 

kriminell livsstil och genom att kunna identifiera dessa tankemönster kan behandlare förstå 

varför personen har en kriminell livsstil. Det är dessa tankemönster som behandlare ska 

försöka hjälpa personen med att bryta (Bergström, 2012).  

 

På grund av det problem ungdomsbrottsligheten utgör i dagens samhälle och det framtida 

problem ungdomsbrottsligheten innebär, på grund av att en stor andel av ungdomarna som 

blir straffade för ett brott de begått återfaller i kriminalitet, är det viktigt att undersöka vad 

som görs för att bryta ungdomars kriminella beteende och vilka metoder som de 

yrkesverksamma använder sig av. Tidigare studier har visat att det finns många olika metoder 

som yrkesverksamma inom det sociala området kan använda sig av. Vi har inte funnit några 

studier som undersöker vilka tankar som ligger bakom deras val av metoder och insatser. En 

sådan infallsvinkel är av vikt att undersöka då det är de tankar som socialarbetarna har och de 

logiker2 som socialarbetarna arbetar efter som är avgörande på vilket sätt de väljer att arbeta 

med metoderna som finns för att hjälpa ungdomar att bryta sitt kriminella beteende.  

 

För att studera detta och därmed bidra till forskningen om det sociala arbetet kring 

ungdomsbrottslighet kommer vi att använda oss av nyinstitutionell teori med fokus på logiker, 

vilket presenteras i det teoretiska avsnittet.  

 

1.2 Syfte  
Syftet med studien är att beskriva och förstå de logiker som ligger bakom olika 

yrkesverksammas metoder i arbetet med att hjälpa ungdomar att bryta sitt kriminella 

beteende.  

 

1.3 Frågeställningar  
1) Vilka metoder använder yrkesverksamma i två mellanstora kommuner sig av för att hjälpa 

ungdomar att bryta sitt kriminella beteende?  

 

2) Vilka logiker ligger bakom de metoder som dessa yrkesverksamma använder sig av för att 

hjälpa ungdomar att bryta sitt kriminella beteende?  

2 Logiker är ett begrepp som används inom den nyinstitutionella teorin. Det presenteras närmare i det 
teoretiska avsnittet.  
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2. Tidigare forskning 

I detta avsnitt redogörs det för forskning avseende olika metoder som forskare kommit fram 

till finns när det handlar om att hjälpa ungdomar att bryta sitt kriminella beteende. 

Forskningen kring ungdomsbrottslighet fokuserar på brottsprevention, socialt nätverk, 

program som fokuserar på nätverk, medling och återanpassning till samhället.  

 

2.1 Brottsprevention 
Det finns olika modeller för brottsprevention som syftar till att öka tryggheten i samhället. Ett 

exempel på en sådan preventionsmodell är socialisationsmodellen som innebär att försöka få 

en positiv utveckling hos individen och dennes integration i samhället. Utbildning och träning 

är två viktiga faktorer i denna modell som eftersträvar att förstärka individen och öka dess 

självständighet. Inom modellen finns det även åtgärder som syftar till att påverka attityder och 

normer (Sahlin, 2000). 

 

Sehlin (2009) har skrivit en licentiatuppsats som tar upp Sveriges kommuners olika metoder 

vad gäller brottsprevention. Exempel på sådana metoder är spaningsinsatser som bedrivs av 

polismyndigheter och utredningar i form av samtal som bedrivs av socialtjänsten. Sehlin 

(2009) anser dock inte att dessa olika åtgärder är tillräckliga utan det behövs förnyade 

arbetsmetoder och en samverkan med andra aktörer för att kunna hjälpa ungdomar. 

 

Det finns även en svensk forskning som gjorts av Holmberg (2013) som visar på hur olika 

insatser kan förebygga återfall bland ungdomar bland annat att kognitiva insatser som handlar 

om att förändra ett beteende har större effekt än insatser som handlar om att analysera 

anledningen till ett problembeteende. Ett annat exempel är att program som har sin bas i en 

handbok har större effekt än om insatserna handlar om samtal som inte är strukturerade 

(Holmberg, 2013). 

 

I USA finns det insatser på såväl individnivå och familjenivå som på skolnivå. På 

individnivån inriktas åtgärderna på att förbättra beteende hos ungdomar och utveckla deras 

kunskaper. På familjenivån finns åtgärder för att stärka skyddsfaktorer där mer fokus finns på 

att arbeta med föräldrar och utveckla deras roll och på att utveckla familjerelationer. På 

skolnivån är kamrater en viktig dimension för att hjälpa ungdomar (Farrell & Flannery, 2006). 

Det visas således i forskningen av Farrell och Flannery (2006) att nätverk av olika slag är 

viktig i arbetet med att hjälpa ungdomar.  
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2.2 Socialt nätverk 
Enligt Levälahti (2007) är ett socialt nätverk de personer som har kontakt eller relation med 

en individ exempelvis familj, kamrater, arbetskollegor eller socialarbetare. Dessa olika 

personer kan ingå i en persons nätverk och kan på så sätt också delta i den förändringsprocess 

som sker.  "Sociala nätverk kan vara närvarande i förändringsprocessen genom konkreta 

relationer (parförhållande, familj, kamratgrupp) men också genom påtryckningar och 

rollmodeller" (Levälahti, 2007, s.25). Att starka sociala band mellan ungdomar och deras 

nätverk kan leda till minskad brottslighet stödjs av Pettersson (2002) som refererar till Hirschi 

(1969) som hävdar att svaga sociala band mellan ungdomar och deras nätverk kan försvaga 

kontrollen över ungdomar vilket kan leda till ökad brottslighet. 

 

2.2.1 Olika former av nätverk 
Det finns tre olika former av nätverk. Dessa är formella, informella och kontextbundna 

nätverk. Det informella nätverket omfattar familjen och släktingar. Det formella nätverket 

innefattar istället de professionella samhällsaktörerna som individer kommer i kontakt med 

vid behov bland annat socialarbetare. Det kontextbundna nätverk uppstår eller finns i en 

social omgivning exempelvis arbetskamrater där arbetsrelationen kan upphöra på grund av 

olika omständigheter såsom pension. De olika formerna av nätverk kan vara ett stöd för att 

hjälpa individer i olika svåra situationer. Olika aktörer i de olika sociala nätverken kan 

förstärka varandras påverkan även om de är omedvetna om varandra (Levälahti, 2007). 

 

2.2.2 Sociala nätverk och olika mekanismer 

I Klefbeck och Ogden (2003) presenteras en forskning som gjorts av socialmedicinforskaren 

Lars Iversen (1990). Forskaren beskriver olika mekanismer som kan förklara sambandet 

mellan nätverk och hälsan. Den första mekanismen handlar om personer som har ett svagt 

socialt nätverk vilket bland annat omfattar att de primära behoven såsom trygghet inte blir 

tillfredsställda. Detta kan leda till många sjukdomar exempelvis ett kroniskt stresstillstånd. 

Den andra mekanismen handlar om att se nätverk som en resurs för att stötta individen 

känslomässigt och hjälper den praktiskt. Detta leder till att individens belastningar minskar 

och att de påfrestningar som finns blir enklare att hantera. Den tredje mekanismen handlar om 

att nätverket har betydelse för hur individens livsstil ser ut såsom träning och rökning. Finns 

det personer i individens nätverk som ägnar sig åt detta finns det samband med om individen 

också börjar med detta. ”Detta stödjer teorin om att svaga nätverk är en belastning”( Klefbeck 

& Ogden, 2003, sid 81). 
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2.3 Program som fokuserar på nätverk  
 

2.3.1 Familjerådslag 
Enligt Sehlin (2009) är familjerådslag en viktig metod för att hjälpa unga i svåra situationer. 

Familjerådslagens syfte är att förbättra relationer mellan ungdomar och deras föräldrar genom 

att hjälpa familjen att ta ansvar för sina ungdomar. Familjerådslag ger möjligheter till 

ungdomars familj och släkt att diskutera hur de kan hjälpa ungdomar i deras svåra situation. 

Detta genom att kartlägga familjen, genomföra en handlingsplan och med hjälp av 

samordnaren från lokalsamhället strukturera åtgärder. Det finns många länder som använder 

denna modell exempelvis USA, Kanada, Sverige och Storbritannien (Sehlin, 2009). Det finns 

även annan forskning som visar på att familjenätverket är av vikt när det handlar om att hjälpa 

ungdomar med kriminell livsstil såsom Bor (2004).   

 

2.3.2 Funktionell familjeterapi 
I en studie av Bor (2004) som gjorts i Australien och Nya Zeeland finns ett program som han 

menar har visat sig vara effektiv för att bryta ungdomars kriminalitet, funktionell 

familjeterapi. Funktionell familjeterapi fokuserar på familjer, relationer mellan ungdomar och 

deras familjer samt kommunikationsträning. Utvärdering visar att denna metod gav bra effekt 

och resultat med ungdomsbrottslingar (Bor, 2004). Även Hansson (2001) har forskat kring 

funktionell familjeterapi som familjebehandlingsmetod, hans forskning är dock gjord i 

Sverige. Enligt Hansson (2001) delas funktionell familjeterapi in i fem faser.  

 

Engagemangsfasen handlar om att engagera familjen där fokus ligger på att familjen och 

ungdomen ska inse att en förändring är möjlig. Vidare fortsätter funktionell familjeterapi med 

motiveringsfasen som syftar till att identifiera vilka faktorer inom familjen som är av 

stärkande karaktär och fokusera arbetet på de faktorer som går att förändra i familjens 

beteendemönster. I diagnostiseringsfasen ligger fokus på att förstå anledningen bakom 

familjens relationer som leder till ungdomens beteende. Det är även viktigt i denna fas att se 

de olika behov som individerna har i familjen. I fall vissa ungdomar kontrolleras för mycket 

av sina föräldrar och har ett behov av mer distans eller om ungdomarna är i behov av närhet 

och inte får det från föräldrarna kan det leda till oönskat beteende. Genom att identifiera dessa 

behov kan behandlare hitta lösningar så att ungdomen kan tillfredsställa de behov den har. 

Det poängteras att fokus inte ska ligga på att förändra ungdomens behov utan att finna 

lösningar för att tillfredsställa dessa för att hindra oönskat beteende. 
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Beteendeförändringsfasen innebär att förändra de invanda beteendemönster som finns inom 

familjen genom kommunikationsträning. Generaliseringsfasen handlar om att hjälpa familjen 

att lyckas upprätthålla de förändringar som gjorts för att de inte ska fortsätta i samma 

beteendemönster som fanns innan den funktionella familjeterapin inleddes (Hansson, 2001). 

 

2.4 Program som är individbaserat 
 
2.4.1 Medling 
En metod som är individbaserad för att förebygga återfall i brott hos unga gärningsmän är 

medling. Detta är något som Sehlin (2009) tar upp. Medling innebär att gärningsman och 

offer får möjlighet att träffas tillsammans med en opartisk medlare där syftet är att lösa 

konflikten (Sehlin, 2009). Medling, vilket är frivilligt för såväl gärningsmannen som 

brottsoffret, finns för ungdomar som är under 21 år och som har begått brott som är anmält till 

polisen. Enligt Sehlin (2009) löper de som deltar i medling mindre risk att återfalla i brott 

jämfört med de som inte deltar, ett resultat som är statistiskt säkerställt (Sehlin, 2009). 

 

2.5 Återanpassning till samhället 
Enligt Fields och Abrams (2010) visar kvalitativa studier som gjorts i USA att ungdomar som 

varit straffade ofta upplever både sociala och psykologiska svårigheter när de försöker 

återbygga sociala- och familjeband. Studier som Fields och Abrams (2010) tar upp visar att 

ungdomar vid återanpassningen till samhället har problem att hitta boende och 

uppskattningsvis 40-60 % kämpar med psykiska hälsoproblem och/eller missbruksproblem 

(Altschuler & Brash 2004;Teplin et al. 2002 ref i Fields & Abrams, 2010). Forskning har även 

visat att socialt stigma, på grund av ungdomarnas förflutna som brottslingar, skapar 

ansträngning för ungdomarna och som kan göra att de börjar tvivla på deras förmåga till att 

förändra deras liv (Mears & Travis 2004; Sullivan 1989 ref i Fields & Abrams, 2010). På 

grund av att ungdomarnas uppfattningar och förväntningar på återinträdet till samhället ofta 

krockar med hur det faktiskt kommer bli är det viktigt att ta med ungdomarnas synsätt i denna 

återinträdes process för att insatserna som sätts in vid återinträdet ska bli mer effektiva (Fields 

& Abrams, 2010). 

 

I studien av Fields och Abrams (2010) framkom att när ungdomar vid flertal tillfällen hamnar 

i fängelse kan detta påverka deras psykosociala utveckling. Detta menar de beror på att 

ungdomstiden är den tid då ungdomar lär sig bli oberoende vuxna. Ungdomarna som 

11 
 



 

tillbringat sin ungdom inom kriminalvården saknar den mognadsnivå som krävs för att få en 

framgångsrik utveckling in i vuxenlivet. De olika mognadsnivåerna som tas upp är 

pedagogiska, sociala, psykologiska och emotionella (Steinberg et al, 2004, ref i Fields & 

Abrams, 2010). Enligt Holmberg (2013) är risken för att fortsätta sin kriminella bana större 

för de ungdomar som tidigare blivit dömda för brott och hamnat i fängelse än de som inte 

åker fast för sina brott. Vidare tar författaren upp att de som får hårdare påföljd löper större 

risk för att återfalla i kriminalitet (Holmberg, 2013). 
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3. Teori 
I detta avsnitt redogörs för uppsatsens teoretiska utgångspunkt, vilken tas i nyinstitutionell 

teori. Vi väljer denna teori då vi anser att den är användbar för att förstå och analysera vårt 

empiriska material. Här presenteras först grundstenarna i teorin och sedan begrepp ur teorin 

för att det tydligt ska framgå vad vi kommer att utgå ifrån.  

 

3.1 Nyinstitutionell teori 
I nyinstitutionell teori är organisatoriska fält ett centralt begrepp, vilket är det område där 

organisationer med samma arbetsområde befinner sig (Grape, 2006). Inom det organisatoriska 

fältet där olika verksamheter befinner sig finns bland annat ett intresse i nyinstitutionell teori 

att studera processer och de enskilda aktörerna i de processerna (Johansson, 2006). Grape 

(2006) beskriver hur organisationer inom samma organisatoriska fält kan ha olika logiker som 

avgör på vilket sätt de utför sitt arbete. Ett exempel som ges är försäkringskassan och 

arbetsförmedlingen där det organisatoriska fältet är arbetsrehabilitering men att logikerna 

kring detta skiljer sig åt mellan de båda organisationerna. Försäkringskassan arbetar utifrån en 

socialförsäkringsjuridisk logik medan arbetsförmedlingen arbetar utifrån en 

arbetsmarknadspolitisk logik. Genom att organisationer arbetar utifrån skilda logiker menar 

Grape (2006) kan skapa problem med att samarbeta inom det organisatoriska fältet. Enligt 

Johansson (2002) måste konkreta situationer tolkas och överföras till det sammanhang som de 

uppstår. Aktörer i olika organisationer har således stor handlingsfrihet och genom olika 

institutionella logiker kan de röra sig fritt inom organisationens fält för att välja det som är 

mest lämpligt i de olika situationer som uppstår. 

 

Vi kommer i denna uppsats ha fokus på organisatoriskt fält och logiker inom den 

nyinstitutionella teorin då vi tycker det är intressant att studera på vilket sätt olika 

verksamheter inom det organisatoriska fältet ungdomsbrottslighet arbetar med att hjälpa 

ungdomar att bryta sitt kriminella beteende och vilka logiker de yrkesverksamma arbetar 

efter.  

 

3.1.1 Organisatoriskt fält 
Organisatoriska fält beskrivs av Johansson(2006) som organisationer som på något sätt håller 

på med samma saker. Han menar vidare att de organisationer som tillhör samma 

organisatoriska fält blir lika varandra. De organisationer som tillhör det organisatoriska fältet 

tillskrivs fältets egenskaper och organisationernas identitet styrs av de egenskaperna. Inom 
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organisatoriska fält har organisationer samma mål med olika resurser att erbjuda exempelvis 

förebyggande arbete mot ungdomar (Edvall- Malm, 2012; Grape, 2006).  

 

3.1.2 Institutionella logiker 
Det finns olika logiker inom ett organisatoriskt fält som påverkar på vilket sätt organisationer 

utför handlingar och hur de organiserar sin verksamhet. Dessa logiker baseras på olika 

utgångspunkter som organisationer arbetar efter (Grape, 2006). Dessa utgångspunkter kan 

vara kulturella eller symboliska (Grape, 2006) och handlar om de synsätt och handlande som 

tas för givet inom en organisation (Johansson, 2002). De institutionella logikerna är således 

föreställningsramar för hur den specifika organisationen bör arbeta (Friedland och Alford, 

1991; Edvall-Malm, 2012). ”Med detta menas att en viss logik utvecklas och styr ett visst fält 

eller profession” (Edvall-Malm, 2012, s 19).   Ulmestig (2007) menar att logiker hör samman 

med makt på det viset att de som har makt kan välja de ”sanningar” som de vill att exempelvis 

organisationen ska använda. ”Logikerna blir till osynliga antaganden och förutsättningar för 

individer och organisationer ” (Friedland & Alford, 1991 ref i Ulmestig, 2007, Sid 57 ).  

 

3.1.3 Legitimitet 
Ineland (2006) skriver att en viktig del av människovårdande organisationer handlar om 

trovärdighet och legitimitet, vilket kan uppnås genom organisationens agerande och att 

organisationens formella struktur följer de föreställningar samhället har om hur 

organisationen bör agera. ”Organisationer måste ligga i linje med kulturella och samhälleliga 

ideal, normer och värderingar” (Ineland, 2006, s 99).  

 

3.1.4 Handlingsutrymme  
Då nyinstitutionell teori har ett intresse för aktörer, organisatoriskt fält och strategier 

exempelvis utifrån logiker kan detta öka handlingsutrymmet för de olika aktörerna 

(Johansson, 2002).  Handlingsutrymme är även något som Svensson, Johnsson och Laanemets 

(2008) tar upp. De menar att handlingsutrymme innebär valmöjlighet till agerande utifrån 

organisationens ramar och att ha kunskap för att agera utifrån vad som är mest lämpligt i olika 

situationer. De menar vidare att handlingsutrymmet innebär frihet under ansvar, trots att 

arbetet till viss del styrs av lagar och regler. Handlingsutrymmet som ges menar de används 

olika bland annat beroende på vilken erfarenhet som en socialarbetare har. 

Handlingsutrymmet styrs av hur socialarbetaren agerar utifrån sin erfarenhet och inom de 

ramar som organisationen har satt upp som riktlinjer (Svensson, Johnsson & Laanemets, 

2008).  
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4. Metod 

I följande avsnitt diskuteras hur vi har gått till väga för att utföra denna studie och vilka olika 

överväganden vi har gjort för att få fram det empiriska materialet. Här diskuteras även val av 

metod och en beskrivning av hela uppsatsprocessen.  

 

4.1 Kvalitativ studie  
Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod för att samla in materialet till vår 

undersökning. Vi gjorde detta val på grund av flera anledningar. En anledning till att vi valde 

en kvalitativ metod är att en sådan gör det möjligt att ”fånga in nyanser och sätta in normer 

och värderingar i ett sammanhang på ett helt annat sätt än med kvantitativa metoder" (Ahrne 

& Svensson 2011, s. 14). Genom att använda oss av en kvalitativ metod får vi fler perspektiv 

och utförligare svar och på så sätt en större bild av de yrkesverksammas arbete jämfört med 

om vi hade valt en kvantitativ metod med färdiga svarsalternativ såsom vid användande av 

enkäter.  

 

Enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) kan kvalitativa studier göra att forskaren kan 

ändra ordningen på frågorna och anpassa frågorna efter situationen då den är delaktig i 

intervjun. Detta är inte möjligt om man använder sig av kvantitativa metoder såsom enkäter 

där frågorna är standardiserade. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) menar dock att 

intervjuer inte ger en djupare kunskap men att forskaren kan få fler perspektiv och flera olika 

synsätt på det som undersöks. Detta är något som vi vill uppnå i vår studie och därför tycker 

vi att intervjuer är en lämplig metod att använda.  

 

4.2 Forskningsintervju  
Vi har valt att genomföra en kvalitativ intervjustudie. ”I en kvalitativ forskningsintervju 

produceras kunskap socialt i ett samspel mellan intervjuare och intervjuperson" (Kvale & 

Brinkmann 2009, s. 98). Vi använde kvalitativa intervjuer för att få reda på och undersöka hur 

två medelstora kommuner arbetar med förebyggande arbete för att ungdomar inte ska försätta 

med sin kriminalitet. Vidare använde vi oss av semistrukturerade intervjuer vilket enligt 

Bryman (2011) innebär fokus på vissa teman och där frågorna är öppna frågor vilket ger 

intervjupersonen utrymme att svara på sitt sätt och där forskaren har möjlighet att ställa 

följdfrågor till intervjupersonens svar. Med grund i det ovanstående anser vi att den semi-

strukturerade intervjun är ett lämpligt val för att uppnå syftet och få svar på våra 

frågeställningar. 
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4.3 Intervjupersonerna  
Samtliga intervjupersoner arbetar på kommunala verksamheter i två medelstora kommuner. 

Vi har valt att inte nämna intervjupersonernas namn för att skydda intervjupersonernas 

identitet. Intervjupersonerna i vår studie har olika befattningar exempelvis medlare och 

behandlare. I vårt resultat har vi valt att benämna intervjupersoner med IP 1,IP 2,IP 3, IP 4, IP 

5 och IP 6.  

 

4.4 Litteratursökning  
I den här studien har vi sökt relevant litteratur från olika databaser. Vi sökte via 

Linnéuniversitetets bibliotekskatalog däribland Diva, Libris, One Search, Swepub, Social 

Services Abstracts. Sökorden vi använde var bland annat ungdomsbrottslighet, förebyggande 

arbete och brott, socialtjänsten och nätverk.  

 

4.5 Urval och urvalsmetod  
För att uppnå vårt syfte och för att besvara våra frågeställningar valde vi från början att göra 

nio intervjuer. Vi kontaktade nio socialarbetare som jobbar med ungdomar med kriminellt 

beteende. Det var dock svårt att få intervjupersoner att ställa upp vilket resulterade i att vi till 

sist genomförde sex intervjuer. Valet av intervjupersonerna gjordes med grund i om de har 

kontakt med ungdomar med kriminellt beteende som exempelvis skall genomgå behandling 

eller insats.  

 

4.5.1 Snöbollsurval  
Vi valde att använda oss av ett snöbollsurval. Detta innebär att forskaren får kontakt med 

personer som är relevanta för undersökningen och sedan använder dessa för att få kontakt 

med ytterligare personer som kan ha relevanta erfarenheter eller information för studiens syfte 

(Eriksson- Zetterquist & Ahrne, 2011). Vårt snöbollsurval byggde på att vi genom kontakt 

med den första intervjupersonen, fick vidare kontakt med andra personer som vi kontaktade 

och senare fick intervjua.  

 

4.6 Genomförande  
Att välja ämnet ungdomsbrottslighet var inte enkelt och det tog tid innan vi bestämde oss för 

att skriva om detta ämne. Ungdomsbrottslighet är ett brett ämne och det var svårt att hitta hur 

vi skulle skriva om det och på vilket sätt vi skulle formulera det som ett forskningsproblem. 

Till slut avgränsade vi oss till förebyggande arbete för att ungdomar ska kunna bryta sitt 

kriminella beteende vilket vi tyckte skulle vara intressant att studera och vi valde att 
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genomföra vår studie i två medelstora kommuner. Skälet till att vi valde ungdomar som 

målgrupp är för att det är en grupp som löper stor risk att begå brott och fortsätta med 

kriminalitet. I vår studie fokuserar vi på ungdomar i åldern 13-20.  

 

I nästa steg skulle vi välja vilka aktörer vi skulle fokusera på. Vi började kontakta de som 

arbetar med förebyggande arbete för ungdomsbrottslighet i de två kommunerna som vi var 

intresserade av att studera. Det var svårt att veta vem som arbetar med ungdomar men vi fick 

hjälp av våra första intervjupersoner, vilka har kontakter med andra aktörer eftersom de 

samarbetar med varandra gällande deras områden. Avslutningsvis fick vi material av några 

intervjupersoner som var till fördel för vårt arbete (Bilaga 3).   

 

I början tog vi kontakt via telefon med intervjupersonerna vi ville intervjua där vi kortfattat 

berättade vilka vi var och vad studien skulle handla om. I de fall där intervjupersonerna 

uppgav sin mailadress via telefon mailade vi intervjuguiden (Bilaga 1) och informationsbrevet 

(Bilaga 2) innehållande information om oss, studiens syfte och om att deltagandet i studien är 

frivillig och att de när som helst kan avbryta deras deltagande.  De övriga intervjupersonerna 

fick intervjuguiden (Bilaga 1) och informationsbrevet (Bilaga 2) vid intervjutillfället. Fördelar 

med att lämna intervjuguiden i förväg är att intervjupersonerna kan förbereda sig och tänka 

igenom sina svar innan intervjuerna. Intervjuerna spelades in på en mobiltelefon och alla 

intervjupersoner informerades om det i informationsbrevet (Bilaga 2) samt vid 

intervjutillfället.  

 

Under samtliga intervjuer var det en av oss som hade huvudansvaret för att hålla i intervjun 

och ställa frågorna medan den andre ansvarade för att anteckna stödord och koncentrerade sig 

på att ställa följdfrågor även om den som höll i intervjun också kunde ställa följdfrågor. Under 

en intervju fick en kollega till intervjupersonen sitta med under intervjun. Anledningen till 

detta var att personerna kunde hjälpa varandra med att svara på våra frågor och därmed skapa 

en bättre intervju. Det var viktigt för oss att intervjupersonerna skulle känna sig bekväma 

under intervjutillfället. Respektive intervjuer tog mellan 45-60 minuter och genomfördes på 

intervjupersonernas arbetsplatser.  

 
4.7 Bearbetning och analys  
Efter intervjutillfällena transkriberade vi intervjuerna. Fördelen med transkribering är att 

forskaren bevarar intervjupersonernas uttrycksätt (Bryman, 2011). Vidare gjorde 
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transkribering av intervjuerna det möjligt för oss att studera och analysera materialet flera 

gånger och då hitta nya utgångspunkter som var relevanta för vår studie. Enligt Kvale och 

Brinkmann (2009) används fem faser i analysen av intervjumaterial. Den första fasen innebär 

att forskaren går igenom hela materialet för att förstå det (Kvale & Brinkmann, 2009). I vår 

studie gick vi igenom vårt transkriberade material flera gånger för att kunna få en helhetsbild 

och för att förstå materialet. Den andra fasen handlar om att ta fram de meningar i texten som 

kan vara relevanta för studien (Kvale & Brinkmann, 2009). I vår studie har vi markerat de 

meningar som vi ansåg var användbara i vårt arbete för att uppnå vårt syfte och svara på våra 

frågeställningar. I den tredje fasen tematiserar forskaren med hjälp av den insamlade texten, 

materialet (Kvale & Brinkmann, 2009). Detta gjorde vi i vår studie genom att tematisera vårt 

resultat genom de markerade meningarna som vi samlat in som var användbara i vårt arbete. 

Den fjärde fasen innebär formulering av de meningar som insamlats utifrån vårt syfte och 

frågeställningar. Den femte fasen handlar om att knyta ihop centrala saker i intervjuer med de 

teman som valts i resultatdelen (Kvale & Brinkmann, 2009). 

  

4.8 Tillförlitlighet 
Begreppen validitet och reliabilitet är två begrepp inom forskningen som syftar till att få en 

bild av resultaten i en studie (Bryman, 2011). Han understryker dock att dessa begrepp mer 

hör hemma i en kvantitativ forskning och att begrepp som tillförlitlighet är ett viktigt begrepp 

för kvalitativ forskning. Av denna anledning har vi valt att använda oss av begreppet 

tillförlitlighet då det är en kvalitativ studie som vi genomför.   

 

Enligt Bryman (2011) har begreppet tillförlitlighet fyra delkriterier; trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet och att kunna styrka och konfirmera. Trovärdighet innebär att 

forskaren på ett tydligt sätt följer regler som finns för forskning och att forskningen 

presenteras på ett sätt så att läsaren tror på att det som den läser. Svensson och Ahrne (2011) 

tar upp att en studie kan få mer trovärdighet genom att forskaren kan diskutera och kritisera 

sin egen studie exempelvis i metodkapitlet. I vår metoddiskussion reflekterar vi över våra 

metodval där både fördelar och nackdelar presenteras.  

 

Överförbarhet handlar enligt Bryman (2011) om att forskarens resultat kan överföras till en 

annan kontext än den som undersökts. Vi är medvetna om att de resultat vi får fram i vår 

studie kan komma att förändras om samma sex personer skulle intervjuas igen. Detta på grund 

av att socialarbetarna får mer erfarenhet, använder sig av nya metoder och att samhället 
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förändras över tid. Då vi har gjort en intervjustudie i två kommuner och intervjuat sex 

personer gör detta att vi inte kan få resultat som är heltäckande för det ämne som vi 

undersöker vilket gör att våra resultat inte har hög överförbarhet. Det tredje kriteriet i 

tillförlitlighet är pålitlighet vilket, enligt Bryman (2011), kan uppnås genom att redogöra för 

alla delar i forskningsprocessen. Vi har försökt uppnå tillförlitlighet i vår studie genom att 

bland annat beskriva våra etiska överväganden, urval och genomförande. Det sista kriteriet för 

tillförlitlighet är att kunna styrka och konfirmera vilket enligt Bryman (2011) innebär att 

forskningen inte påverkas av forskarens personliga värderingar. Vidare beskriver han att det i 

kvalitativa studier är svårt att uppnå en helt objektiv studie för att forskarens erfarenhet kan 

blandas in och det kan vara svårt att koppla bort den. Vi har i denna studie försökt vara öppna 

för vårt insamlade material och då vi inte tidigare haft erfarenhet från området 

ungdomsbrottslighet kan detta ha gjort att vi kunnat vara mer objektiva än om vi haft tidigare 

erfarenhet.  

 

4.9 Etiska överväganden  
Det finns fyra områden som forskare bör diskutera gällande etiska riktlinjer (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Dessa är informerat samtycke, konfidentialitet, konsekvenser och 

forskarens roll. Informerat samtycke innebär att forskaren ska informera 

undersökningspersonerna om studiens syfte och vilka risker och fördelar som kan finnas med 

deltagandet i undersökningen (Kvale & Brinkmann, 2009). Utöver detta, informerade vi även 

undersökningspersonerna om att vi skulle spela in intervjuerna och transkribera dem, vilket 

skulle utgöra grunden i vårt arbete. Informerat samtycke betyder också att 

undersökningspersonen deltar frivilligt i studien och har rätt att avbryta sitt deltagande när 

som helst (Kvale & Brinkmann, 2009).  Konfidentialitet innebär att forskaren måste skydda 

undersökningspersoners personliga uppgifter i undersökningen så att intervjupersonerna inte 

går att identifiera (Kvale & Brinkmann, 2009). Vi var tydliga mot undersökningspersonerna 

och informerade om konfidentialiteten och att vi skulle skydda deras privata data (Bilaga 2). 

Detta gör vi genom att avidentifiera intervjupersonerna då vi namnger dem som IP 1, IP 2 

osv. Vi har också valt att benämna de två kommunerna i vår studie med kommun A och 

kommun B för att förhålla oss till konfidentialiteten. Konsekvenser innebär att forskaren ska 

vara medveten om vilka konsekvenser studien kan få och att risken för att skada 

intervjupersonerna ska vara så liten som möjlig (Kvale & Brinkmann, 2009). ”Man måste 

bedöma konsekvenserna av en kvalitativ studie efter den skada som deltagarna kan lida och 

efter de vetenskapliga fördelar som deras deltagande i studien ger” (Kvale & Brinkmann, 
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2009, s. 89). I vår studie tog vi hänsyn till detta genom att intervjua yrkesverksamma inom det 

ämnet vi vill undersöka och inte brukare personligen, vilket minskar risken för att 

intervjupersonerna ska komma till skada då det inte är dem personligen som studien handlar 

om utan om deras arbete. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) innebär forskarens roll bland 

annat forskarens ansvar att uppnå så hög kvalité som möjligt.  

 

Vi har valt att inte göra någon form av etisk prövning för vår uppsats eftersom 

intervjupersonerna, enligt vår bedömning, inte är en utsatt grupp. Vi är dock måna om de 

etiska frågorna och tar hänsyn till etik i vår studie enligt ovan.  

 

4.10 Arbetsfördelning  
Vi har arbetat tillsammans under hela uppsatsprocessen. Vi har sökt artiklar och övrig 

litteratur tillsammans. Vi har dock delat upp läsningen för att arbeta så effektivt som möjligt 

på den begränsade tiden som vi hade. Genom vårt gemensamma arbete genom hela 

uppsatsskrivandet är vi lika delaktiga i uppsatsen och tar gemensamt ansvar för den. Båda två 

har medverkat vid samtliga intervjutillfällen och båda två var aktiva under intervjuerna och 

ställde följdfrågor. Vi delade dock på ansvaret där en av oss hade ansvaret för att spela in 

intervjun och den andra hade ansvaret för att transkribera intervjuerna.  

 

4.11 Metoddiskussion  
Valet av kvalitativ metod gjorde att vi kunde använda oss av semi- strukturerade intervjuer i 

vår studie. Detta var användbart för oss i vår studie eftersom vi fick utförliga svar vilket 

hjälpte oss i vår analys där resultatet baseras på deras utsagor. Dock var det svårt att hitta 

intervjupersoner som kunde ställa upp därav har vi bara sex intervjuer av de nio personer som 

vi hade kontakt med från början. Det som vi kunde gjort annorlunda är att intervjua personer 

med olika typer av utbildningar och befattningar. Ytterligare en möjlighet hade varit att göra 

vår studie i bara en kommun, vilket hade kunnat ge oss fler perspektiv och möjligheter till att 

intervjua fler med olika yrkesbefattningar.  På grund av tidsbrist så valde vi att kontakta 

yrkesverksamma i två kommuner för att snabbt få tider till intervjuer. Då bara några 

intervjupersoner fick intervjuguiden (Bilaga 2) skickade till sig kan detta ha påverkat svaren i 

vissa fall då de ibland blev något korta eller otydliga.  
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5. Resultat och analys 
I detta avsnitt presenteras studiens resultat och analys. Först presenterar vi de metoder de 

yrkesverksamma arbetar med i de båda kommunerna sedan presenterar vi vilka logiker som 

de arbetar efter där våra resultat delas upp i kommun A och kommun B. Vi kommer att 

använda oss av nyinstitutionell teori för att analysera vårt empiriska material. De aktörer som 

vi valt att intervjua för denna studie tillhör alla samma organisatoriska fält (jfr Johansson, 

2006) det vill säga ungdomsbrottslighet. De vi intervjuat är medlare/socialsekreterare, 

familjebehandlare, lokala brottsförebyggande rådet, ungdomsgruppen, sociala insatsgruppen 

och fältassistent. 

 
5.1 Metoder 
I detta avsnitt kommer vi att redogöra för de metoder som vi funnit att yrkesverksamma i två 

medelstora kommuner använder sig av för att hjälpa ungdomar att bryta sitt kriminella 

beteende. Det finns många olika metoder och det finns inget som tyder på att någon metod är 

den rätta att använda sig av utan de yrkesverksamma utgår från olika logiker (jfr Grape, 

2006). Dessa logiker kommer att redovisas under 5.2.   

 

5.1.1  Beteendeförändring med hjälp av nätverksaktörer 
Vid intervjuerna framkom det att de yrkesverksamma i kommunerna har ett nära samarbete 

med många olika aktörer inom kommunen. Detta för att kunna skapa ett nätverk kring 

ungdomar som ska stärka dennes självkänsla och självkontroll genom att arbeta med 

beteendeförändring som ska leda till att ungdomar bryter sitt kriminella beteende. 

Respondenterna hävdade att många aktörer kring ungdomar gör att de får bättre kontroll över 

vad som händer med ungdomarna. Aktörerna som kommunernas socialarbetare har fokus på i 

sitt arbete är framförallt familjen men de arbetar även med andra aktörer såsom skola och 

polis. 

 

Funktionell familjeterapi 
Samverkan med föräldrarna är en faktor för att arbetet med att rehabilitera ungdomar ska ge 

ett gott resultat (Bor, 2004, Hansson, 2001). En metod som involverar familjen och som 

används i båda kommunerna är funktionell familjeterapi. Denna metod handlar om att stärka 

relationerna i familjen (Bor, 2004). Detta görs för att hjälpa familjen att hitta nya sätt att 

hantera svåra situationer som kan uppstå i familjen. 
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Social insatsgrupp 
Den sociala insatsgruppen ska försöka fånga ungdomar med kriminellt beteende och arbeta 

med olika aktörer till exempel föräldrarna, skolan, polisen, barn och ungdomspsykiatrin och 

beroendeenhet för att skapa ett skyddsnät kring ungdomarna. Enligt respondenterna handlar 

dessa insatsgrupper om att bygga ett nätverk kring ungdomar utifrån deras behov. Det finns 

ingen speciell grupp som kopplas in som alla ungdomar får utan vilka aktörer som kopplas in 

beror på ungdomarnas problematik. Det finns dock ett par aktörer som alltid finns med, polis 

och socialarbetare. 

 

En av respondenterna berättar att de som arbetar med social insatsgrupp väljer ut ungdomar 

som får chansen att medverka i den genom att välja de ungdomar som begått strategiska 

brott.  Strategiska brott är de brott som statistik visar att det är stor risk att en 

ungdomsbrottsling fortsätter med. Alltså de ungdomar som begår strategiska brott är de 

ungdomar som löper större risk att fortsätta med kriminalitet. Exempel på strategiska brott är 

misshandel och bilstöld.  

 

Den sociala insatsgruppen arbetar med ungdomar i åldern 12-18 år. En av respondenterna 

hävdar att de valde att jobba med ungdomar i tidig ålder för att de flesta problemen kan synas 

i högstadiet och på gymnasiet. Enligt respondenten är det till fördel för ungdomar att tidiga 

insatser sätts in innan de utvecklat en kriminell livsstil. Det blir även enklare att arbeta med 

familjen när en ungdom är yngre för att de har stark kontakt med föräldrar vilket gör det 

lättare att jobba med yngre ungdomar och deras familjer i familjebehandling. I den sociala 

insatsgruppen jobbar de även med familjebehandling, där funktionell familjeterapi ligger som 

grund. 

 

Skola och fritidsaktiviteter 
Enligt Sahlin (2000) är utbildning en faktor som strävar efter att förstärka och öka individens 

självständighet och att påverka individens attityder och normer.  I vår studie framkom det att i 

båda kommunerna samarbetar socialarbetarna med skolan. Sysselsättning och 

fritidsaktiviteter framkom som två faktorer som kan göra att ungdomar med kriminellt 

beteende hittar motivation till att bryta detta beteende. En av respondenterna menade att en 

annan skyddsfaktor förutom skolan är en strukturerad fritidssysselsättning exempelvis idrott. 

Enligt respondenten kan det vara vilken sysselsättning som helst som ungdomarna tycker är 

roligt att göra och att de går dit med glädje. Därför anser respondenten att fokus också ska 
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ligga på att hitta sådan fritidssysselsättning som passar den specifika ungdomen som det 

gäller och ju mer skyddsnät som en ungdom har desto bättre är det.   

 

5.1.2 Beteendeförändring med hjälp av individinriktat arbete 

 

Motivation 
Enligt några respondenter så baseras allt arbete kring ungdomars förändring på att de har 

motivation till förändring. De hävdade att utan ungdomarnas egna motivation kan de ha hur 

många insatser som helst men att de inte kommer fungera. Ibland kan det behövas 

motivationsarbete kring ungdomar för att få dem till att påbörja program så det är av största 

vikt att behandlare och socialarbetarna tar hänsyn till motivationen innan de sätter in någon 

insats eller behandling för att dessa ska ge någon effekt. Enligt intervjupersonerna är en av 

anledningarna till att ungdomarna fortsätter att begå brott att de redan ser sig som dåliga 

människor och att de anser att det inte spelar någon roll om de ändrar sitt beteende eller inte. 

 

Medling 
I båda kommunerna finns medling som resurs. Enligt en av respondenterna är medling en 

metod där en ungdom träffar medlaren och offret en gång för att en ungdom ska minska 

risken för att återfalla i brottslighet. Respondenten menar att en av fördelarna med medling är 

att ungdomarna kan minska sina skuldkänslor när de får möjligheten att möta sitt offer och får 

se vilka konsekvenser deras beteende har medfört kan detta påverka risken för återfall. Det 

framkom också i vår studie att medling har flera fördelar för offret. Fördelarna är att offret får 

möta gärningsmannen och se denne som en människa och inte som ett monster. Offret får 

även en ursäkt och chans att ställa frågor till gärningsmannen. Medling är således en tvådelad 

metod där både offer och gärningsman får fördelar av den. Enligt nedanstående respondent 

behövs ingen behandling om ungdomarna går med på medling eftersom de redan har förstått 

konsekvenserna av beteendet.  

 
”Jag har begått ett brott och jag vill träffa den jag har slagit på käften och be om ursäkt. Det är 

superbra men då har den här som redan har slagit förstått att det här vill jag inte fortsätta med. 

Det här var nånting som jag får skuldkänslor över. Jag känner mig skambelagd jag vill göra rätt 

för mig.” (IP 1) 

 
Kriminalitet som livsstil 
En av respondenterna i kommun A redogjorde för olika varianter av programmet 

“Kriminalitet som livsstil” beroende på hur omfattande deras behov är. Den ena är för de som 
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nyligen har blivit dömda för sina första brott och de kan ha mellan 7-10 träffar samt finns det 

en längre variant av programmet för de som har en mer utvecklad kriminalitet där man kan ha 

uppemot 30-35 träffar. Kriminalitet som livsstil har sin grund eller rötter i kognitionsteorier 

och den handlar om hur handling, känsla och tanke hänger ihop för att ta makt över sina 

impulser. Kriminalitet som livsstil är en metod som även Bergström (2012) tar upp och han 

beskriver att en del av programmet handlar om att behandlare ska identifiera kriminella 

tankemönster och att bryta dessa. 

.  

Re-pulse 
Re-pulse är ett program som riktar sig mot ungdomar som ofta hamnar i konflikter som leder 

till att ungdomar misshandlar. Detta program bygger på kognitiva teorier som syftar till att 

kunna ta makt över sina tankar och känslor innan ungdomar får impulsen att börja slå. 

 

Ett nytt vägval 
Ett nytt vägval är ett samtals program som omfattar mellan 14-30 samtal som inriktas till 

ungdomar med kriminellt beteende där föräldrar medverkan är viktigt.  Ungdomar som får gå 

på programmet måste haft en upprepad brottslighet över tid och där görs PIKT-test, - 

psykologisk inventering av det kriminella tankemönstret, för att få fram hur många samtal den 

specifika ungdomen kan behöva samt vart fokus ska ligga i programmet.   

 

Att gå vidare 
Detta program handlar om samtal, hur många det blir är beroende på hur många timmars 

ungdomstjänst den enskilda ungdomen döms till. Blir ungdomen dömd till under 40 timmar 

får de tre samtal, blir de dömda till mer än 40 timmar får de mellan fem och nio samtal. Även 

i detta program görs så kallat PIKT- test. 

 

De olika metoderna som redogjorts för ovan används av organisationer inom samma 

organisatoriska fält, som i detta fall är ungdomsbrottslighet, i två medelstora kommuner. 

Dessa olika aktörer arbetar med ett gemensamt mål vilket är en förutsättning för att tillhöra 

samma organisatoriska fält. Det gemensamma målet är att hjälpa ungdomar att bryta sitt 

kriminella beteende. De arbetar även med samma lagstiftning som är socialtjänstlagen vilket 

innebär att alla insatser och metoder som aktörerna använder sig av är frivilliga.  

 

Det som dock skiljer de olika aktörerna åt när det handlar om att välja vilken metod de ska 

arbeta med är vilka olika logiker de arbetar efter. Som exempelvis de som väljer att använda 
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sig av funktionell familjeterapi använder sig av familjelogiken där det bakomliggande 

antagandet är att familjen är en viktig resurs för ungdomar. Genom att de yrkesverksamma 

har möjlighet till att välja metod utifrån vad de anser är viktigt att arbeta med gör att de i detta 

avseende har handlingsutrymme dock måste de rätta sig efter organisationens ramar och 

regler vilket Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) beskriver som handlingsutrymme där 

olika yrkesverksammas tolkningar av hur de ska arbeta är fritt medan de måste anpassa sig 

efter de ramar som organisationen sätter upp.  

 

5.2 Logiker 
I detta avsnitt kommer vi att presentera vilka utsagor som har framkommit i vårt empiriska 

material och som motiverar de olika logikerna som vi har kategoriserat nedan som vi 

benämner familjelogiken, nätverkslogiken och individlogiken. Dessa olika logiker har 

framkommit i vår studie och påverkar på vilket sätt de olika yrkesverksamma som vi 

intervjuat arbetar med att hjälpa ungdomar att bryta sitt kriminella beteende. Vi har valt att 

presentera dessa logiker kommunvis och i kommun A har vi intervjuat en 

medlare/socialsekreterare, lokala brottsförebyggande rådet och familjebehandlare. I kommun 

B har vi intervjuat en fältsekreterare, sociala insatsgruppen och ungdomsgruppen.  
 

Kommun A 
I vårt empiriska material har vi funnit tre olika logiker (Jfr Grape, 2006) som de 

yrkesverksamma arbetar efter. Dessa är familjelogiken, nätverkslogiken och individlogiken. 

Det kommer nedan att visas vilka utsagor hos intervjupersonerna som underbygger att de 

arbetar efter de olika logikerna.  

 
Familjelogiken 
Familjelogiken i vår studie bygger på utsagor om vikten av att familjen är viktig för att 

ungdomar ska kunna bryta sitt kriminella beteende. Då logik, enligt Grape (2006), innebär hur 

organisationer organiserar sitt arbete och hur deras handlingar utförs kommer vi genom de 

yrkesverksammas utsagor visa på vilket sätt de yrkesverksamma arbetar efter familjelogiken.  

 

Utsagor om familjen som resurs 
IP 1 anser att familjen har en stor del i att ungdomar har ett inlärt beteende och att beteendet 

är ett uttryck för den uppväxt de haft därför finns det även fokus på föräldragrupper där 
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föräldrar får hjälp med hur de ska uppträda och behandla sina ungdomar. Följande exempel 

lyfter fram vikten med föräldrars roll för att hjälpa ungdomar.  
 

[…]att det uttrycket ett barn har är ett symptom av en uppväxt eller ett inlärt beteende från 

barndomen då måste då kan man inte bara berätta för ett barn att det är dåligt det är ju värdelöst 

då måste man prata med föräldrarna hur de kan hjälpa sitt barn. (IP1) 

 

Så fokus ligger mycket mycket på föräldrarna hos oss. (IP 1) 
 

Genom att arbeta med familjen i fokus försöker de yrkesverksamma stärka basbehoven hos 

ungdomar med kriminellt beteende. Genom att anta att familjen är en faktor för ungdomarna 

för att de ska bryta sitt kriminella beteende arbetar IP 1 utifrån detta genom att involvera 

ungdomarnas föräldrar i arbetet exempelvis stärka banden i familjen genom funktionell 

familjeterapi. Funktionell familjeterapi är något som Hansson (2001) tar upp i sin forskning 

där han menar att familjen får hjälp med att förändra de invanda beteendemönster som finns 

och som påverkar ungdomars beteende.  

 

Även IP 2 anser att familjen är en resurs i arbetet med att hjälpa ungdomar att bryta sitt 

kriminella beteende. IP 2 menar dock att familjen även kan vara en faktor som gör att 

ungdomar börjar med kriminalitet genom exempelvis för hårt kontrollerande föräldrar. 

Nedanstående citat visar på vikten med att ha ett fungerande familjesystem vilket är en faktor 

som styrker att de yrkesverksamma i vår studie arbetar efter familjelogiken.  

 
[…]och att individuella problem bland ungdomar ofta oftast har nån slags ursprung i ett sys 

familjesystem som inte fungerar. (IP 2) 

 

IP 2 beskriver även på vilket sätt familjen kan vara en faktor till att exempelvis ungdomars 

impulser att misshandla någon kommer. Nedanstående citat är ett exempel som visar på att 

intervjupersonerna anser att familjens hårda kontroll kan vara en nackdel för ungdomar med 

kriminellt beteende dock anser intervjupersonerna att familjen trots det är en viktig del i 

behandling.  
 

Om du har en lever i en väldigt väldigt stark och hård kontrollerande miljö hemma eh med 

föräldrar som som eh ja upprätthåller nån slags järnhård kontroll på familjen så Kan det mycket 

väl vara så att du går ut eh på stan på kvällarna och plötsligt smäller det. (IP 2) 
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Men om du har liksom undertryckt så mycket vrede så mycket känsla av orättvis behandling så 

mycket liksom lagt så mycket kraft på å trycka tillbaka det som är är du och det du hävdar, 

tycker å vill så att när du väl sen lämnar den här överkontrollerande miljön då kommer dem här 

impulserna. (IP 2) 

 

Citatet ovan visar på att de yrkesverksamma anser att ungdomars problem tar sin början i 

familjen och att det på grund av detta är viktigt att arbeta med familjen i fokus vilket även IP 

1 betonade. IP 2 uttrycker även att familjen är en resurs i förändringsarbetet och att det är 

viktigt att de är med i förändringsprocessen som ungdomar med kriminellt beteende går 

igenom när det ska försöka bryta beteendet. Genom att anse att basen för problematiken ligger 

i familjesystemet väljer IP 2 att arbeta med ungdomars problematik utifrån familjelogiken. 

Det finns många utsagor från intervjupersonerna om att familjen är central, här kommer 

ytterligare exempel.  
 

Om man då jobbar med det familjesystemet så kan man få effekter på liksom dem problem som 

olika individer uppvisar, och för ungdomen kan ju det va kriminalitet och då väljer vi ofta att se 

kriminalitet inte som ett uttryckt för ett individuellt problem utan som ett uttryck för ett 

familjeproblem. (IP 2) 

 

Men oftare och oftare försöker vi arbeta med hela familjen för att komma åt symptomen hos 

dem enskilda individerna. (IP 2) 

 

[…] eh är den här FFT metoden sympatisk eftersom man ser familjemedlemmar eh i ett i en 

vidare bemärkelse också som resurser för att kunna förändras. Och att vi i familjen är vi ju 

betydelsefulla för varandra. (IP 2) 

 

IP 2 menar vidare att familjen i funktionell familjeterapi kan vara en del av lösningen då de 

både är kompetenta och har kraft. Enligt IP 2 kan den gemensamma kraft som familjen har 

hjälpa ungdomar som försöker bryta sitt kriminella beteende. I den funktionella familjeterapin 

där familjen får hjälp med hur de fortsättningsvis ska kunna upprätthålla de förändringar som 

görs är en viktig del för det kommande arbetet efter terapin. Här kommer ytterligare utsagor 

som betonar vikten av familjens roll i de yrkesverksammas arbete med att hjälpa ungdomar att 

bryta sitt kriminella beteende.  

 
Åh det som händer i den ena änden av familjen påverkas så att säga alla eh å å eftersom alla 

hänger ihop så är alla både en del av problemet men framför allt också en del av lösningen. (IP 

2) 
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Men FFT är väldigt fokuserat kring att här inne när dem är här då jobbar vi med familjen för å 

liksom hjälpa dem att förbereda dem för å hantera sin egen verklighet. För dem är både 

kompetenta och eh har kraften. (IP 2) 

 

Eh och att det är familjen som är är då i början är det ju familjen som utgör problemområdet, 

alltså som utgör bekymret som knuffar dem in i kriminalitet. Men när man börjar jobba med det 

så är det ju familjen som är lösningen och förutsättningen för att dem ska sluta med det. (IP 2) 

 

Citaten i familjelogiken visar att familjen är en resurs men att den även kan vara en 

bidragande faktor till att ungdomar begår brott vilket gör det viktigt att arbeta med hela 

familjen och att familjen engagerar sig i förändringsarbetet vilket styrker vårt argument om att 

de yrkesverksamma arbetar efter familjelogiken. Även tidigare forskning visar att metoder där 

familjen är i fokus är viktig (Bor, 2004; Sehlin, 2009), detta är något som de yrkesverksamma 

i vår studie också betonar som centralt.  

 

Nätverkslogik med inriktning på samarbete 
Nätverkslogiken bygger i denna studie på utsagor om vikten av att ungdomar med ett 

kriminellt beteende har ett nätverk med olika aktörer runt sig för att kunna bryta beteendet. 

     

Utsagor om nätverk 
IP 1 beskrev att de har många samarbetspartners i samhället för att få en så bra översyn som 

möjligt och en möjlighet att gå in med tidiga insatser för att ungdomar ska bryta sitt 

kriminella beteende. Den faktor som är den största friskfaktorn är enligt IP 1 skolan. Logiker 

som finns inom organisationer påverkar på vilket sätt organisationer handlar i olika 

institutionella situationer (Grape, 2006). Genom att anse att skolan är en friskfaktor styrker de 

yrkesverksamma att de arbetar efter nätverkslogiken. Nedanstående citat är exempel på detta.  

 
[…] skolan är en jättefriskfaktor är man dålig i skolan då växer ju risken för att man ska hamna i 

dåligt umgänge.  (IP 1) 

 

Det är en jättestor skyddsfaktor. så skolan är ju en jätteviktig samarbetspartner. (IP3) 

 

Även IP 3 tar upp vikten av att klara skolan. De ungdomar som det går bra för i skolan och 

som trivs är de ungdomar som det oftast går bra för senare. Därför kan det vara av vikt att det 

finns ett fungerande samarbete mellan de yrkesverksamma och skolan för att kunna påverka 

ungdomarna tidigt.  
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Den största enskilda skyddsfaktorn när det gäller ungdomar är att de trivs och presterar bra i 

skolan. De ungdomar som trivs och presterar bra i skolan då går det ju oftast rätt så bra för 

framöver. (IP 3) 

 

IP 3 menar även att samarbete generellt sätt måste finnas då en individ och en socialarbetare 

på egen hand inte kan åstadkomma något utan att de behöver samarbeta för att kunna hjälpa 

till på bästa sätt. Detta synsätt motiverar att IP 3 arbetar med utgångspunkt i nätverkslogiken. 

Ett exempel på samarbete är till exempel med sådana yrkesverksamma som arbetar med att 

ordna en fungerande fritidssysselsättning eller praktikplatser. Genom samarbete med olika 

aktörer inom samma organisatoriska fält (Jfr Johansson, 2006) ökar det sociala nätverket 

kring ungdomarna och på så sätt försöker de yrkesverksamma hjälpa ungdomar att bryta sitt 

kriminella beteende. Nedanstående citat lyfter fram samarbete som en viktig del i arbetet.  
 

Ja samarbete det är ju A och O, jag menar som enskild socialarbetare och en enskild individ kan 

ju inte komma så speciellt långt om man inte har andra med sig på banan. (IP 3) 

 

Utsagorna visar att ett bra samarbete mellan intervjupersonerna och andra aktörer i samhället 

gynnar ungdomar som försöker bryta sitt kriminella beteende. Genom att ge ungdomar ett 

skyddsnät med olika aktörer i samhället kan detta påverka dem på ett positivt sätt då de kan få 

känslan av att många bryr sig om dem och känner att de försöker att hjälpa ungdomarna. Ett 

socialt nätverk, vilket bland annat kan byggas genom en social insatsgrupp, kan hjälpa 

ungdomar med att bryta deras kriminella beteende. Detta är något som styrks av Klefbeck och 

Ogden (2003) som beskriver vikten av fungerande sociala nätverk. 

 

Individlogiken 
När vi använder termen individlogiken menar vi en logik som bygger på utsagor om vikten av 

ett individbaserat arbete.  

 

Utsagor om individbaserat arbete 
Enligt IP 1 är det problematiskt att arbeta med ungdomar i grupp. Genom att arbeta med en 

enskild ungdom får IP 1 mer kontakt och ungdomen påverkas inte av de andra i gruppen. IP 1 

menar även att ungdomarna blir tuffare i grupp och att det därför kan vara svårare att arbeta 

med en specifik ungdoms problem.  Här blir det tydligt att IP 1 arbetar utefter individlogiken, 

citatet nedan underbygger detta.  
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För att vi anser att det är väldigt lätt för ungdomen att blir lite tuffare i grupp du vet man hetsar 

varandra i grupp man är inte den man är egentligen. […] det är mycket enklare att sitta i samtal 

med en ungdom ensam så så har vi sagt för vi har märkt det att man funkar inte i grupp så bra. 

(IP 1) 

  

Citatet ovan visar på den logik (jfr Grape, 2006) som vi valt att kalla för individlogiken. 

Genom att de yrkesverksamma uttrycker att de väljer att inte arbeta med ungdomar i grupp 

stödjer vårt argument om att de arbetar efter individlogiken.  Även IP 3 uttrycker att det inte 

är bra att arbeta med ungdomar i grupper då de påverkar varandra och att det därför är bättre 

att arbeta med ungdomar individuellt. Det finns många exempel som betonar vikten av ett 

individbaserat arbete, här nedan följer några.  
 

[…]alltså det är inte bra att sätta ihop kriminella ungdomar i en grupp.(IP 3) 

 

Det är mycket enklare att sitta i samtal med en ungdom ensam så så har vi sagt för vi har märkt 

det att man funkar inte i grupp så bra. (IP 1) 

 

[… ]de hittar varandra dem triggar varandra de börjar begå brott ihop. (IP 3) 

 

Citaten ovan visar på varför det inte är bra att arbeta med ungdomar i grupp vilket inga av de 

aktörerna som vi intervjuat gör. Då de yrkesverksamma uttrycker att det inte är bra att arbeta 

med ungdomar med kriminellt beteende i grupp kan detta vara en faktor som styr att de 

arbetar individuellt med ungdomarna exempelvis i kriminalitet som livsstil.  

 

Utsagor om individens motivation 
IP 1 hävdade att den egna motivationen är avgörande för hur en behandling kommer att 

påverka om ungdomar kommer att kunna klara av att bryta sitt kriminella beteende. 

Motivation till förändring menar flera av våra intervjupersoner är den viktigaste faktorn. 

Motivation är en individuell egenskap vilket tyder på att arbete med ungdomars egna 

motivation tillhör det som vi kategoriserar som individlogiken.  
 

Har det med dig att göra då eller att ungdomen är mer motiverad, för vi träffar ju olika 

ungdomar också men har samma behandlingsinsatser, nån kan ju komma för att man är dömd till 

det, som tycker att det är skittråkigt att träffa mig, men sen kan du träffa nån som har samma 

behandling med men som är jättemotiverad för att förändra sitt beteende det förstår ju vi också 

vilken som lyckas bäst.  (IP 1) 
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Om de inte vill så vill de inte. (IP 3)  

 

[…] man måste ha motivationen till att göra en förändring.  (IP 3) 
 

Genom att arbeta med motivation för de ungdomar som har ett kriminellt beteende då det 

saknas är en viktig del för att en behandling ska kunna fungera menar våra intervjupersoner. 

Genom ovanstående citat visar både IP 1 och IP 3 att de som tvingas till behandlingsinsats 

genom exempelvis en dom inte är lika motiverade till förändring vilket kan leda till att mer 

motivationsarbete krävs i dessa situationer och att det kan vara av vikt att bedöma om de har 

motivation.  

 

Alla intervjupersoner i kommun A betonar vikten av tidiga insatser. Intervjupersonerna menar 

att tidiga insatser kan påverka om ungdomarna fortsätter att begå brott eller inte. De menar 

även att de ungdomar som börjar med kriminalitet tidigt också är de som i det vuxna livet 

fortsätter med kriminalitet. Något som också påverkar valet av att börja med tidiga insatser är 

att de yrkesverksamma anser att det är svårare att hjälpa ungdomarna när de kommit längre i 

sin kriminalitet att det är en livsstil.  IP 3 uttrycker att de flesta inte vill ha en kriminell karriär 

vilket är ännu en orsak till att sätta in tidiga insatser. Nedan visas citat som styrker att de 

yrkesverksamma i kommun A arbetar efter den logik som vi benämner individlogiken.  

 
De som tidigt begår brott det är också de som begår brott längre fram. (IP 1) 

 

Därför när du kommer in i en liksom karriärs kriminell livsstil då är det väldigt svårt å bryta den. 

Därför så är det viktigt att komma in tidigt och försöka göra det. (IP 2)  

 

 […] de flesta vill ju inte utveckla en kriminell livsstil […] (IP 3) 

 

Citaten ovan visar på varför de yrkesverksamma anser att det är viktigt att sätta in tidiga 

insatser och på så sätt försöka att få ungdomar att bryta sitt kriminella beteende innan det blir 

en livsstil och svårare att bryta. Citaten visar på hur de yrkesverksamma väljer att arbeta 

utefter hur de menar att det påverkar ungdomarnas fortsatta kriminella beteende och 

möjligheten att bryta det. Våra intervjupersoner menar att de med utvecklad kriminalitet har 

mindre motivation till förändring vilket kan vara ett argument till att använda tidiga insatser 

när motivation till förändring kan vara större. Ovanstående citat visar på att de 

yrkesverksamma arbetar efter individlogiken då motivation är något som utvecklas 

individuellt.  
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Utsagor om vikten av att se konsekvenser av sitt handlande 
IP 1 menar att de ungdomar som får en konsekvens eller förstår konsekvenserna av sitt 

agerande väljer att inte fortsätta med sin kriminalitet. Enligt IP 1 är medling en metod som 

kan användas för de som redan förstått konsekvenserna av sitt agerande och genom att få en 

chans att möta sitt offer kan ungdomarna gå vidare med sitt förändringsarbete. Ungdomarna 

får en möjlighet att minska sin skam genom att möta sitt offer och be om ursäkt och på det 

viset kunna gå vidare. Till skillnad mot motivation som också tillhör det vi benämner 

individlogiken så är det här andra antaganden som ligger bakom arbetet med att hjälpa 

ungdomar att bryta sitt kriminella beteende. Det finns flera olika exempel som betonar vikten 

av att ungdomar ska se konsekvenser av sitt beteende som en del av att kunna bryta sitt 

kriminella beteende. Nedanstående citat är exempel på det.   
 

Totalt avgörande. Oftast behöver du inte gå nån behandling då, oftast behöver du träffa mig 1 

gång på medling för att du ska sluta med din kriminalitetet för att du har redan förstått att det är 

fel och du har förstått konsekvenserna. (IP 1)  

 

Men de som förstår direkt att det jag har gjort är fel dem gör det inte mer. För de har sån skuld 

redan. (IP 1) 

 

Man måste se en konsekvens av ett beteende. Får man ingen konsekvens av ett beteende då 

fortsätter man. (IP 1)  

 

De börjar märka negativa konsekvenser själva och så här va då är det ju å då vill man ju inte 

fortsätta då vill man ju göra något åt det. (IP 3) 

 

Citaten ovan visar att genom att arbeta med ungdomarnas skuld kan de yrkesverksamma 

hjälpa dem att bryta sitt kriminella beteende. Detta styrker att de yrkesverksamma arbetar 

efter individlogiken då konsekvenser av ett beteende är något individuellt som de 

yrkesverksamma arbetar med. Ett sätt att arbeta med att minska skuldkänslor är genom 

medling där gärningsman och offer får mötas och försöka att lägga deras problem bakom sig. 

Genom att göra antaganden om konsekvenser väljer de yrkesverksamma vad som är 

”sanning” i just den situationen (jfr Grape, 2006) vilket leder till att de exempelvis väljer 

medling som metod i den specifika situationen. Även tidigare forskning tar upp medling som 

metod där det hävdas att de som deltar i medling löper mindre risk att fortsätta med 

kriminalitet (Sehlin, 2009).  
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Utsagor om beteende 
Både IP 1 och IP 2 menar att ungdomar med kriminellt beteende kan ha problem med sin 

impulskontroll och att det därför finns personal som arbetar kring detta för att försöka hjälpa 

ungdomar att få kontroll över sina impulser och på detta sätt hjälpa ungdomar med deras 

kriminella beteende exempelvis misshandel. Genom att välja samtal som metod för att hjälpa 

en ungdom som har problem med sin impulskontroll hamnar de yrkesverksammas handlande 

under individlogiken då de utgår från ungdomarna som resurs. Citatet nedan visar att 

impulskontroll kan påverka om en ungdom misshandlar någon, impulskontroll är något som 

man arbetar med i programmet re-pulse. Då impulskontroll är något som det arbetas med 

individuellt tillhör det individlogiken då de yrkesverksamma gör bedömningen att problemet 

ligger hos ungdomarna och att det är det man måste arbeta med vilket nedanstående citat 

visar. 

   
[…] det kan ju vara så att om du ständigt hamnar i konflikter som gör att du misshandlar 

personer eh vilket ju också är en slags kriminalitet […] så kan det vara så att du har bekymmer 

med din impulskontroll. (IP 2) 

 

[…] man kan ha samtal med nån runt kriminalitet man kan ha samtal med nån runt sin 

impulskontroll för oftast har både tjejer och killar problem med det. Är det ett 

misshandelsärende till exempel då är det ju att man har problem med att tygla sina känslor, kan 

inte kontrollera dem man slår till istället för att prata eller man slår till istället för att gå undan. 

(IP 1) 

 

Genom att arbeta utifrån logiker har de yrkesverksamma makt (jfr Ulmestig, 2007) att välja 

vilka metoder de ska använda i arbetet med att hjälpa ungdomar att bryta sitt kriminella 

beteende. Detta ger de yrkesverksamma ett handlingsutrymme i den mening som Svensson, 

Johnsson och Laanemets (2008)  beskriver. 
 

Kommun B 
Familjelogiken 

 

Utsagor om familjen  
IP 4 anser att familjen är en viktig faktor för att ungdomar ska bryta sitt kriminella beteende. 

IP 4 beskriver vidare att det finns ett samband mellan ostabilt hemförhållande och 

ungdomsbrottslighet. De som har ostabilt hemförhållande är de som fortsätter med sin 
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kriminalitet medan de som har stabilt hemförhållande oftast inte återfaller i kriminalitet.  

Detta tas också upp av Klefbeck och Ogden (2003) som menar att brist på primära behov 

såsom trygghet hos individen leder till olika bekymmer hos individen. Här nedan presenteras 

några exempel där yrkesverksamma betonar att familjen är central.  
 

 […] kan man få med familjen ehh till dem här ungdomarna så är ju det verksamt alltså. (IP 4) 

 

 […] man kan säga en grund grej som alltid har funnits om jag inte är helt fel ute det är om man 

tittar på deras hemförhållande. Så är det väldigt tydligt att de som fortsätter begå brott att där är 

väldigt ostabilt så det kan man väl ändå säga. (IP 4) 

 

[…] det är inga som kommer från jättestabila familjer som återfaller i brott[…] (IP 4) 

 

IP 4 betonar familjens betydelse för att kunna hjälpa ungdomar att bryta deras kriminella 

beteende.  Därför menar IP 4 att familjen måste reagera på små problem så väl som stora som 

ungdomar gör och att det är viktigt att ta hand om det tidigt istället för att vänta tills det blir en 

utvecklad livsstil för ungdomarna och på så sätt blir det svårare att lösa det. Därför är 

familjens roll viktig för att hjälpa ungdomar att bryta sitt kriminella beteende. Nedanstående 

citat är ett exempel på detta.  
 

Jag tänker egentligen så små som begått brott i normala fall ska ju familjen ha reagerat och ta 

hand om det men gör de inte det utan de fortsätter bara då måste man mycket mycket. (IP 4)  
 

Enligt IP 4 är familjens roll viktig för att kunna hjälpa ungdomar och därför använder de sig 

av olika metoder som fokuserar på både ungdomar och familjen samtidigt såsom funktionell 

familjeterapi för att stärka familjens roll i ungdomars liv. Även IP 6 anser att involvera 

familjen i arbetet med ungdomar är ett bra sätt för att man i yngre ålder har starka band med 

sina föräldrar vilket gör arbetet med att hjälpa ungdomar att bryta sin kriminalitet lättare för 

socialarbetarna genom att ta med familjen i det arbetet. Begås brott i en tidig ålder blir risken 

för återfall i kriminalitet stor. Vikten av familjens roll i arbetet för att hjälpa ungdomar att 

bryta sitt kriminella beteende tas upp av Hansson (2001) och Bor (2004). Nedanstående citat 

visar på att involvera familjen är viktigt då barn har starkare band till föräldrarna när de är 

yngre.  
 

34 
 



 

Och det är också kopplat en del till att vi jobbar med familjen och vi tror att när barn är yngre så 

är de i starkare kontakt med mamma och pappa det är lättare att gå in och jobba då utifrån ett 

familjeperspektiv då. (IP 6) 

 
Ju yngre du är när du börjar begå brott desto större är chansen att du återfaller […] (IP 4) 

 

IP 6 lyfter fram familjen som viktig när det ska skapas ett sammanhang runt ungdomar. Här 

kommer exempel på det. 

 
[…] tanken är att vi vill vi vill bygga en ett sammanhang runt den just den här ungdomen och 

just den här familjen å å ser vi i familjearbetarperspektiv så vill vi kunna prata med familjen om 

det som händer i familjen, oro, är barnet ute länge på kvällarna, umgänge, hur blir det för alla, 

hur det påverkas och så där […] (IP 6) 

 

[…] ungdomen och familjen tillsammans har jättemycket styrker så vi jobbar efter att hitta dem 

här allas resurser tillsammans. (IP 6) 

 

Detta kan vara en anledning till att intervjupersonerna fokuserar på familjen då kontakten med 

familjen är viktig för att kunna veta och förstå läget med ungdomarna och kunna lösa detta 

inom familjens ramar. IP 6 anser att med hjälp av familjebehandling kan det byggas en 

starkare familj som kan vara en faktor för ungdomar att bryta sitt kriminella beteende. Även 

Farrell och Flannery (2006) tar upp att arbeta med föräldrar och utveckla familjerelationer är 

viktigt i ungdomars liv för att hjälpa dem att bryta sin kriminalitet. Nedanstående citat visar 

på att de yrkesverksamma arbetar efter familjelogiken genom familjebehandling.  
 

[…] man bygger en starkare familj med familjebehandling kan man säga.  (IP 6) 

 

Vi tror också att just familjebiten och familjebehandlingen i detta är jätteviktigt[…] (IP 6) 

 

Nätverkslogik med inriktning mot aktiviteter 

 

Utsagor om skolan och fritid 
IP 5 menar att skolan är minst lika viktig som familjen eftersom skolan räknas som en viktig 

skyddsfaktor. Det bekräftas också av Sahlin (2000) att utbildning är en viktig faktor för att 

stärka individen. För ungdomar är det viktigt att skolan fungerar bra och att de klarar sig där 

för att de inte ska begå brott enligt IP 5. IP 4 menar att ungdomar som har bekymmer båda 
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hemma och i skolan har lättare att hamna i kriminalitet. Nedanstående citat underbygger att IP 

4 och IP 5 arbetar efter nätverkslogiken genom utsagorna om att skolan är en skyddsfaktor.  
 

Skolan är en otrolig skyddsfaktor. Det är ju nästan det starkaste familj och skola. (IP 4) 

[…] den största enskilda faktorn till till drogmissbruk så är det att man att man inte har klarat 

skolan. (IP5) 

 

[…] skolan funkar inte, hemma är det körigt då är det lätt å falla in i brott. (IP 4) 

 

IP 5 menar att ungdomar som inte lyckas i skolan har lättare att stämpla sig själv och att de 

känner sig värdelösa och börjar känna svårigheter med att klara sig i alla situationer i livet. 

Detta kan leda till att ungdomar hamnar i kriminalitet för att de känner sig sämre än de andra. 

I nedanstående citat lyfter intervjupersoner fram vikten med att ungdomar klara skolan.  
 

För det känner jag många killar som för dem som får ett bra betyg dem får ju bekräftelse på att 

dem är bra men dem som får dåligt betyg alltså det är lätt att man stämplar sig själv, jag är 

värdelös jag kommer inte kunna bli nånting[…] (IP 5) 

 

[…] det är jätteviktigt att redan tidigt att klara skolan. (IP 5) 

 

Även IP 6 antar att om ungdomar har problem eller har misslyckats i skolan kan det leda till 

problem i familjen på grund av dessa bekymmer. Här nedan visas att skolan och familjen ofta 

kan hänga ihop med varandra eftersom de kan vara viktiga delar i en ungdoms liv.  
 

[…] å ungdomar som känner sig misslyckade i skolan och man är arg för att man inte har kunnat 

eh hantera kompisar och så vidare då blir man arg så att det krockar och att man fightas i 

familjen är jättevanligt. (IP 6) 

 

Således anser yrkesverksamma att skolan och familjen är viktiga skyddsfaktorer och de lyfter 

fram vikten med ungdomars skyddsnät för att ungdomar ska kunna bryta sitt kriminella 

beteende Det är viktigt att hitta dessa skyddsnät för ju större skyddsnät desto bättre för 

ungdomarna som försöker bryta sitt kriminella beteende. Det styrks också av Levälahti (2007) 

att nätverk runt individen är ett stöd för att hjälpa individen i svåra situationer. Enligt 

intervjupersonerna är social insatsgrupp ett exempel på en metod som arbetar med olika 

aktörer för att skapa ett skyddsnät kring ungdomar. Nedanstående exempel visar på att 

intervjupersoner betonar vikten med skyddsnät kring ungdomarna. 
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[…] alltså man tänker helt fritt så tänker ju jag när jag träffar de här ungdomarna liksom att ju 

mer skyddsnät man kan hitta ju bättre är det. (IP 4) 

 

Men grundkonceptet är strategiska strategiskt samverkan i nätverket runt den här ungdomen 

det är liksom själva huvudtanken å så. (IP 6) 

 

Samarbete runt ungdomar leder till att ungdomar känner sig bättre och att alla vill på olika vis 

hjälpa ungdomarna. Familjens roll är att skaffa trygghet och kärlek medan professionellas roll 

kompletterar familjens roll med att ha kunskaper om hur de ska behandla ungdomar och hjälpa 

dem att bryta deras kriminella beteende. Denna samverkan kan vara en fördel för ungdomar 

med kriminellt beteende då de kan känna att alla i deras nätverk verkligen vill hjälpa dem. Här 

nedan kommer ett citat som styrker att nätverk kring ungdomar är viktig för att bryta deras 

kriminella beteende.  

 
[…] vi tror att det är nätverket och och att professionella runt en ungdom och familj att det är 

viktigt att man håller ihop och att man har ett bra samarbete […] (IP 6) 

 

Utsagor om sysselsättning 
IP 5 menar att ungdomar behöver känna att de kan göra något bra i deras liv. Ungdomar 

behöver vara upptagna med något som kan förhindra dem att begå brott eller återfalla i 

brottslighet. Här presenteras två citat som visar vikten med att ungdomar behöver sysselsätta 

sig med någonting som de är bra på vilket är av vikt för de yrkesverksammas arbete genom att 

finna dessa olika sysselsättningar.   
 

Det är viktigt att känna sig bra på nånting det behöver alla ungdomar. (IP 5) 

 

Jag brukar alltid säga det ska du sluta med nånting så kanske man måste börja med nåt annat för 

det fyller ändå nån slags tomrum […] (IP 5) 

 

Enligt IP 5 är det viktigt att ha en sysselsättning som ungdomarna själva väljer att arbeta med 

på grund av att ungdomarna ska tycka att det är roligt vilket gör att de går dit. Detta kan vara i 

form av praktik eller arbete för att ungdomar ska klara sig men IP 5 antyder att det är svårt att 

hitta sysselsättning på arbetsmarknaden idag.  IP 5 anser att ungdomar som är sysslolösa 

riskerar att begå brott. Därför måste man börja med något för att fylla tiden. Nedanstående 

citat visar på vikten av att ha en sysselsättning för att ungdomar ska bryta sitt kriminella 

beteende. Detta styrker vårt argument att de yrkesverksamma arbetar efter nätverkslogiken.  
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[…] ibland gör man problem för att man har inget annat att göra. (IP 5)  
 

[…] Vi försöker ju hitta arbetsplatser eller praktikplatser som är bra ställen som kan klara de här 

svåra killarna och där känner man ibland att arbetsmarknaden är ju så tuff idag. (IP 5) 
 

Då är det sysslolösheten som gör att man liksom väljer att begå brott va. (IP 5)    
 

IP 4 anser att det är viktigt med skyddsfaktorer runt ungdomar eftersom familjen har olika 

funktioner som på något sätt skyddar ungdomarna att begå brott. En del ungdomar bryr sig 

mycket om andra som finns runt omkring dem och vill inte förlora dem. Om ungdomarna har 

förlorat de här skyddsfaktorerna så blir det lättare för ungdomar att begå brott. Dessa 

skyddsfaktorer kan exempelvis vara skolan, familjen eller sysselsättning. Här kommer ett 

exempel som betonar vikten av att det finns ett skyddsnät runt ungdomar. 
 

[…] vad det nu är det är skolan, familjen eller till och med att  man får sysselsättning man tycker 

är ganska okej. Då får man mer och mer å förlora genom att begå ett brott eller körkort eller vad 

det är som binder upp dem. Det kan jag tycka är ett rätt så bra sätt att tänka sen ungdomar som 

inte har skyddsnät eller inte mån som inte bryr sig om de går ut och gör ett brott då är det väldigt 

enkelt att begå brott.  (IP 4) 

 

Individlogiken 

Utsagor om individbaserat arbete 
IP 4 anser att det är bättre att jobba med ungdomar individuellt istället för i grupper på grund 

av att ungdomar med kriminellt beteende har svårt att prata om vad de mår dåligt av.  IP 4 

menar också att om man arbetar med kriminella i grupper så triggar de igång varandra vilket 

är en nackdel för ungdomarna som försöker bryta sitt kriminella beteende. Nedanstående citat 

visar på att intervjupersoner föredrar att arbeta med ungdomar individuellt.  

 
Vi hade mycket tankar med att jobba med dem i grupp ibland ju men, men sen tänkte vi att det 

kanske man inte ska göra. En massa kriminella ihop, det är inte så lätt att ha ungdomar i grupp. 

(IP 4) 

 

Ungdom i grupp, hur lätt är det att sitta så här och jag mår dåligt över det här eller sådär va 

komma in i det sär pratet det gör du inte om du. (IP 4) 

IP 5 beskriver vikten av att ungdomars känslor av att klara av saker exempelvis genom att 

kunna få ett profilämne. Profilämne kan exempelvis vara fotboll eller språk som ungdomar 

kan välja på vissa skolar, enligt IP 5. IP 5 menar även att känslan av att ha svårt för olika 
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saker i livet leder till att ungdomar stämplar sig själv som dåliga och att detta kan vara en 

anledning till att de vänder sig till kriminella aktiviteter. Genom att de ser sig som dåliga 

människor kan göra att de inte har någon motivation till förändring vilket det kan behövas 

arbetas med ungdomen individuellt.  Därför kan det vara viktigt att stärka känslan av att 

ungdomarna som har det svårt får möjligheten att känna sig duktiga vilket IP 5 menar att de 

kan göra genom profilämnen.  Citatet nedan visar på vikten med den individuella känslan av 

att känna sig duktig på något vilket styrker att IP 5 arbetar efter individlogiken.  
 

[…] skola också där man får ett profilämne. Om du får känna att du är duktig i nånting, att få 

visa den här, bekräftelse på att jag är bra på nånting, då kan man också stå ut med att man är lite 

sämre i andra saker.  (IP 5) 

 

Ovanstående citat visar på att de yrkesverksamma arbetar efter individlogiken. Enligt 

Ulmestig (2007) hänger logiker ihop med makt genom att de som har makt i organisation kan 

välja sanning som organisationer ska använda. Under bland annat individlogiken finns någon 

typ av makt som hör till de yrkesverksammas antaganden där alla är överens att arbeta med 

ungdomar individuellt och detta utförs genom att välja olika metoder exempelvis Kriminalitet 

som livsstil och Att gå vidare genom att fokusera på att hjälpa ungdomar att bryta sitt 

kriminella beteende.  Intervjupersoner har frihet att välja vilken metod som kan vara lämplig i 

ungdomarnas situation. Detta är något som Johansson (2002) tar upp att aktörer har 

handlingsfrihet genom att välja om vad som är lämpligt i olika situationer.  
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Figur 1. Figuren visar det organisatoriska fältet ungdomsbrottslighet som vi undersökt i vår studie. Den vänstra 
sidan visar kommun A och den högra sidan kommun B. Logikerna som presenteras under yrkesbefattningen är 
de logiker som de arbetar efter och den dominerande logiken inom verksamheterna står högst upp.  
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6. Sammanfattning 
Det har framkommit i vår studie att de yrkesverksamma använder sig av olika metoder för att 

hjälpa ungdomar att bryta sitt kriminella beteende. De olika metoderna handlar bland annat 

om samtal, medling och motivationsarbete i de fall ungdomarna inte är motiverade till 

förändring. De yrkesverksamma i de båda kommunerna som vi har undersökt arbetar utefter 

olika logiker (jfr Grape, 2006) som är baserade på olika tankar som de har om vilka faktorer 

som är av betydelse när det handlar om att hjälpa ungdomar att bryta sitt kriminella beteende.   

  

Dessa logiker är de som vi i denna studie benämner som familjelogiken, nätverkslogiken och 

individlogiken. Det som skiljer verksamheterna i arbetet med att hjälpa ungdomar att bryta sitt 

kriminella beteende är de olika antaganden de yrkesverksamma gör som ligger till grund för 

på vilket sätt och vilka metoder de använder sig av. De olika logikerna finns i alla sex 

verksamheterna som vi undersökt dock finns det en logik som dominerar i verksamheten 

vilket visas i figur 1 där den dominerande logiken står högst upp i de fall de arbetar utifrån 

olika logiker inom samma verksamhet.  

 

De sex verksamheterna som ingår i vår studie tillhör samma organisatoriska fält (jfr Grape, 

2006), ungdomsbrottslighet, men arbetar efter olika logiker med olika antaganden om vad 

som är av vikt. Detta leder till att de yrkesverksamma på så sätt har handlingsutrymme (jfr 

Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008) att välja de insatser eller program som passar bäst. 

Grape (2006) beskriver att de logiker som ligger bakom olika aktörers agerande endast är 

sanna i just den verksamheten, vilket i detta sammanhang blir att den logik som IP 1 väljer till 

en ungdom inte nödvändigtvis är samma som IP 2 eller IP 3 skulle valt i samma situation då 

olika antaganden styr vilken logik de använder sig av i deras arbete. Detta kan på så sätt leda 

till det som Ulmestig (2007) beskriver som att de yrkesverksamma har makt i situationen 

genom de osynliga antaganden som de yrkesverksamma gör om vad som är en lämplig metod 

i en situation då de väljer metod utifrån de antaganden som ligger till grund för den logik som 

de arbetar efter.  

 

Vi har på ett tydligt sätt uppnått vårt syfte med uppsatsen genom att svara på våra 

frågeställningar genom att använda oss av nyinstitutionell teori. Det finns många olika 

metoder som används av de yrkesverksamma i de två medelstora kommuner som vi har 

undersökt. Det har framkommit att metoder används utifrån vilken typ av logik som de 

yrkesverksamma arbetar efter. De yrkesverksamma som anser att familjen är en viktig del i att 
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hjälpa ungdomar att bryta sin kriminalitet använder sig exempelvis av funktionell 

familjeterapi. De yrkesverksamma som arbetar efter nätverkslogiken försöker att skapa ett 

skyddsnät till exempel genom en social insatsgrupp. De yrkesverksamma som arbetar efter 

individlogiken väljer exempelvis medling som metod. Genom att de yrkesverksamma kan 

välja metoder att arbeta med har de också ett handlingsutrymme i organisationen som används 

på så sätt att de väljer den metod som är mest lämplig till den ungdomen som det handlar om. 

De yrkesverksamma som vi har undersökt i vår studie tillhör samma organisatoriska fält, 

ungdomsbrottslighet, vilket ökar möjligheterna till samarbete dem emellan exempelvis kan en 

socialinsatsgrupp samarbeta med en behandlare.  
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7. Slutdiskussion 
Grape (2006) beskriver att logiker som används inom ett organisatoriskt fält på något sätt 

påverkar hur organisationen utför handlingar. Det vi kan utläsa i vårt material är att det finns 

olika logiker som de yrkesverksamma arbetar efter såsom familjelogiken. Att intervjupersoner 

arbetar efter en viss logik eller efter flera logiker skulle kunna vara både en fördel och en 

nackdel. En fördel kan kanske vara att intervjupersonen fokuserar på en logik och kan då ha 

ett utvecklat arbetssätt kring den. Nackdelen kan kanske vara att om intervjupersonerna bara 

fokuserar på en viss logik, kan detta leda till att de begränsar sig och inte ser andra lösningar 

som finns inom andra logiker. En tanke som väcks hos oss är att de olika yrkesverksammas 

handlande är en konsekvens av organisationens handlande. Det skulle vara intressant att veta 

på vilket sätt bakgrund och utbildning kan påverka val av logiker. Exempelvis om de som 

väljer att arbeta med familjelogiken är de som har pedagogisk utbildning eller om de som 

väljer att arbeta med individlogiken är psykologutbildade. I resultatet kan vi utläsa att 

nätverkslogiken inte ser likadan ut i de båda kommunerna. I kommun A handlar 

nätverkslogiken om att samarbeta med olika aktörer för att skapa skyddsnät kring ungdomar 

medan i kommun B ligger mer fokus på sysselsättning, fritidsaktiviteter och skolan för att 

hjälpa ungdomar att bryta sitt kriminella beteende.  

 

Det har framkommit i vårt arbete att de metoder som de yrkesverksamma arbetar efter handlar 

om familje- nätverks- och individ nivå, det framkommer inte vad som görs på strukturell nivå 

för att hjälpa ungdomar att bryta sitt kriminella beteende vilket kunde ha varit ett intressant 

perspektiv. Ungdomar kan ha vissa bekymmer på strukturell nivå exempelvis arbetslöshet och 

fattigdom vilket gör det intressant att diskutera hur arbetet på strukturell nivå kan påverka 

ungdomarna som försöker bryta ett kriminellt beteende då alla nivåer i samhället kan 

komplettera varandra till fördel för ungdomarna som försöker bryta sitt kriminella beteende.  

 

Det är intressant att diskutera på vilket sätt de yrkesverksamma arbetar utifrån olika fokus. En 

del av de yrkesverksamma arbetar med individen i fokus och andra arbetar med familjen i 

fokus och några med nätverk i fokus vilket gör att tankar väcks om detta kan påverka 

ungdomar på ett negativt sätt. Skulle detta på något sätt kunna påverka kvalitén på den hjälp 

som ungdomarna mottar? Det vi menar är att familjelogiken å sin sida har vissa delar som är 

till fördel för ungdomarna men det har å andra sidan nätverkslogiken och individlogiken 

också och vad är det som avgör vilket som är det bästa för ungdomarna. Eller kan det vara så 

att de yrkesverksamma bör använda sig av alla logiker men i olika faser exempelvis när de 
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börjar arbeta med en ungdom att de först arbeta utifrån individlogiken för att sedan involvera 

familjen och till sist fokusera på nätverk.  

 

Enligt Ineland (2006) uppnås legitimitet genom organisationens agerande och om 

organisationen följer de normer som samhället har. Vi funderar kring begreppet legitimitet i 

förhållande till de yrkesverksammas val av metoder. Det kan vara av vikt att de 

yrkesverksamma fokuserar på om deras agerande följer samhällets värderingar och normer för 

att deras organisation ska uppnå legitimitet och på så sätt agera på det sätt som samhället 

anser att de bör göra. 

  

Då det inte framgår i vårt empiriska material hur samarbetet ser ut eller ens om det finns 

något samarbete mellan de olika verksamheterna i det organisatoriska fältet 

ungdomsbrottslighet är det en intressant vinkel att diskutera. En tanke som väcks hos oss 

kring samverkan är att det kanske kunde ha varit en fördel om yrkesverksamma inom samma 

organisatoriska fält träffas emellanåt för att kunna kommunicera med varandra och utveckla 

varandras kunskap och perspektiv på hur man kan arbeta kring ungdomar utifrån olika 

logiker. Inte enbart ha kontakt med varandra när det behövs en insats utan genom träffar 

kunna komplettera varandra och kanske skulle detta kunna gynna ungdomar med kriminellt 

beteende.  
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Bilaga 1. Intervjuguide 
1) Vilken befattning har du?  

2) Kan du berätta om dina arbetsuppgifter?  

3) Hur länge har du arbetat inom ditt område?  

4) Vilka ungdomar (ålder) arbetar du med?  

5) Vilka sorts brott vanligast bland ungdomar?  

6) Hur hjälper du ungdomar som begår brott?  

7) Finns det olika modeller som ni jobbar utifrån för att förhindra att ungdomar med 

kriminellt förflutet återfaller i kriminalitet?  

8) Vilka åtgärder sätts in till de ungdomarna som tidigare dömts för brott?  

9) Hur arbetar ni med brottsbelastade ungdomar för att de inte ska återfalla in i brottslighet?  

10) Arbetar ni med ungdomen individuellt eller i grupper?  

11) Hur många ungdomar som återfaller i kriminalitet?  

12) Vilken grupp (flickor eller pojkar) återfaller mest till brottslighet? Vad kan det beror på?  

13) Finns det olika metoder beroende på om det handlar om flickor eller pojkar? Om ja, på 

vilket sätt?  

14) Vilken grupp (flickor/pojkar) som klarar sig bättre efter behandling?  

15) Hur definierar ni begreppet handlingsutrymme och hur använder ni det i ert arbete  

16) Arbetar ni utifrån bestämda regler eller arbetar ni utifrån ramar?  

17) Har ni möjlighet att bestämma mycket själva hur ni arbetar med olika åtgärder? Ge 

exempel!  

18) Finns det samarbete mellan er och andra aktörer i samhället för att förhindra återfall för en 

brottsbelastad ungdom?  
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Bilaga 2. Informationsbrev  
 

Hej!  

Vi är två stycken socionomstudenter som läser termin 6 på socionomprogrammet, 

Linnéuniversitetet Växjö. Vi är nu inne i vårt uppsatsskrivande där vi har valt ämnet 

förebyggande arbete för ungdomsbrottslingar för att de inte ska återfalla i kriminalitet. Syftet 

med vår uppsats är att göra en jämförelse mellan två kommuner om hur deras förebyggande 

arbete ser ut för ungdomsbrottslingar, vi kommer att ha vårt fokus på genus och 

handlingsutrymme.  

 

Ert deltagande i vår studie är frivillig och ni kan närsomhelst avbryta ert deltagande, vi 

kommer också i vår uppsats att skydda privat data och inte nämna intervjupersonerna med 

namn. Intervjun kommer att ta 45-60 min och vi kommer att spela in våra intervjuer för att 

sedan transkribera dessa, detta gör vi för att vårt resultat ska bli så korrekt som möjligt.  

 

Har ni frågor eller funderingar är ni välkomna att höra av er till oss.  

 

Med vänliga hälsningar  

Areej Al-Masaraa aa222eb@student.lnu.se  

Jessica Björk jb222iu@student.lnu.se  
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Bilaga 3. Material 
 

 
 
 
 
 
 

52 
 


	1. Inledning
	1.1 Problemformulering
	1.2 Syfte
	1.3 Frågeställningar
	2.1 Brottsprevention
	2.2 Socialt nätverk
	2.2.1 Olika former av nätverk

	2.4 Program som är individbaserat
	2.4.1 Medling
	2.5 Återanpassning till samhället

	3. Teori
	3.1 Nyinstitutionell teori
	4.1 Kvalitativ studie
	4.2 Forskningsintervju
	4.3 Intervjupersonerna
	4.4 Litteratursökning
	4.5 Urval och urvalsmetod
	4.6 Genomförande
	4.7 Bearbetning och analys
	4.8 Tillförlitlighet
	4.9 Etiska överväganden
	4.10 Arbetsfördelning
	4.11 Metoddiskussion

	5. Resultat och analys
	5.1 Metoder
	5.2 Logiker

	Figur 1. Figuren visar det organisatoriska fältet ungdomsbrottslighet som vi undersökt i vår studie. Den vänstra sidan visar kommun A och den högra sidan kommun B. Logikerna som presenteras under yrkesbefattningen är de logiker som de arbetar efter oc...
	6. Sammanfattning
	7. Slutdiskussion
	8. Källförteckning
	Bilaga 1. Intervjuguide
	Bilaga 2. Informationsbrev
	Bilaga 3. Material

