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ABSTRACT 

The papers purpose is to examine how the Botkyrka and Huddinge municipalities implement 

their juvenile law offenders' programs. The paper briefly and concisely outlines the history of 

juvenile offenders and the social services programs dealing with them. We focus on how two 

municipalities’, Huddinge and Botkyrka, implement these programs. The municipalities 

belong to the same judicial district,”Södertörns tingsrätt”. The paper has a qualitative 

approach with interviews with those responsible for the programs. Recent year’s criticism has 

been directed towards the lack of control and structure of the application of the program 

within the municipalities. This paper's conclusion is that implementations of the program vary 

a great deal between Huddinge and Botkyrka. However, it also shows that Huddinge and 

Botkyrka are making an effort to remove these differences between their respective programs. 

On the basis of the analysis of the material, this paper concludes that the programs can be 

seen as a creation of a mesosystem that include the young and partly its microsystem. 

Participation in the program will hopefully have a positive influence on the other systems that 

the young offenders are a part of. The control of that the young is managing its punishment is 

done by supervision. Trough this supervision the behavioural pattern of the young is 

influenced. The power and force to change the young offenders, and give them possibilities to 

change, to deploy and evolve lie within in the use of words and conversation.  
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Inledning och Bakgrund 

Rättsväsendets reaktioner på ungdomsbrott är ett ständigt aktuellt ämne inom den 

kriminalpolitiska debatten i Sverige och påföljdssystemet för unga är regelbundet föremål för 

översyn och revidering. Påföljden ”Överlämnande till vård inom socialtjänsten” reviderades 

och förstärktes år 1999 och till årsskiftet 2007 infördes en ny lagstiftning som gäller unga 

lagöverträdare där principerna om förutsägbarhet, proportionalitet samt konsekvens skall få en 

mer rättssäker grund inom påföljden. För närvarande pågår en debatt i Sverige om hur olika 

kommuners programverksamhet, för unga lagöverträdare, skall utformas mer enhetligt och 

rikstäckande. Debatten har också i viss mån handlat om huruvida socialtjänsten skall vara den 

instans som även i fortsättningen skall ta hand om påföljden för unga lagöverträdare eller om 

det skall överlämnas till kriminalvården. 

 Trots att överlämnande till ungdomsvård är den dominerande ungdomspåföljden för flera 

typer av brott, så saknas löpande nationella uppgifter om dess faktiska innehåll. I Huddinge 

och Botkyrka kommuner finns det inte någon utvärdering av programmen för unga 

lagöverträdare. I Huddinge har man just enats kring ett mer kommunövergripande program 

och tagit initiativ till att även få ett mer enhetligt program med grannkommunen Botkyrka. De 

båda kommunerna ingår i samma domsaga ”Södertörns tingsrätt”.  

Syfte och frågeställningar 

Syfte  

Syftet med den här studien är att undersöka hur man arbetar med ungdomar i Botkyrkas samt 
Huddinges programverksamhet. 

Frågeställningar 

- Hur är programverksamheten uppbyggt och vad är dess syfte? 

- Hur har programmet sett ut sedan det startade? Vilka eventuella förändringar har 
gjorts? 

- Vilka inslag av behandling respektive straff finns i programmet? 
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Uppsatsdisposition  

Uppsatsen börjar med en genomgång av centrala begrepp och därefter följer en bakgrund till 

ungdomsvård och den nya lagen för unga lagöverträdare som infördes årsskiftet 2006/2007.  

Därefter följer författarnas förförståelse och tidigare forskning kring följande begrepp; 

program för unga lagöverträdare, behandling och straff, förebyggande faktorer samt risker, 

föräldrasyn. En kortare redogörelse ges av historik kring unga lagöverträdare följt av en kort 

redogörelse av studiens avgränsningar. I metoddelen presenterar vi bland annat vår 

vetenskapliga position och de teoretiska perspektiv som är underlaget för analysen. 

I resultatet presenterar vi generöst med citat från intervjupersonernas berättelser. Vi 

presenterar materialet utifrån några teman. 

I den sammanfattande analysen tar vi hjälp av alla våra teoretiska perspektiv och analyserar 

materialet och binder samman de tematiskt redovisade resultaten. 

Uppsatsen avslutas med en diskussion om slutsatserna och frågeställningarna besvaras. Vi 

diskuterar även våra analytiska resultat och ger förslag på vidare forskning.  

Vi har valt att lägga ut sidnummer i referenserna för att underlätta för läsaren. I några av 

referenserna saknas det dock sidnummer av den anledningen att det refererade ämnet återfinns 

i hela boken/arbetet och att vi tycker att hela verket är av intresse.  

Centrala begrepp 

Förkortningar 

FB- Föräldrabalk (1949:381) 

BrB - Brottsbalk (1962:700) 

LuL - Lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare 

SoL - Socialtjänstlag (2001:453) 

LVU - Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga 

BRÅ - Brottsförebyggande rådet 

Prop - Proposition  
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SOU - Statens Offentliga Utredningar 

ADAD - Adolescent Drug Abuse Diagnosis 

Unga Lagöverträdare 

Brott är en handling som beskrivs i BrB eller annan författning eller lag och där straff finns 

förskrivet för gärningen (BrB 1 kap 1 §). Ungdomar är en grupp som har särställning i svensk 

lagstiftning. Först vid 15 års ålder är ungdomar straffmyndiga (BrB 1 kap 6 §). För att skydda 

ungdomar under 18 år finns presumtion i Rättegångsbalken och LuL att det inte ska väckas 

åtal. Åtalsunderlåtelse är möjligt om ungdomen får vård enligt SoL, LVU eller annan åtgärd 

som innebär att den unge får hjälp eller stöd (LuL 17 §). Ungdomsbrottslighet ses främst som 

ett ansvar för socialtjänsten och inte för kriminalvården (LuL 11 §, LuL 15-16 §§). Särskild 

hänsyn tas även till ungdomar som är under 21 år när brottet begås, åldern ska beaktas och 

rätten kan döma till lindrigare straff än brottet förskriver (BrB 29 kap 7 §). Den juridiska 

definitionen på en ung lagöverträdare är en person mellan 15 och 21 års ålder, men i enighet 

med programverksamhetens definition är en ung lagöverträdare i denna studie mellan 15-18 

år.  

Socialtjänstens ansvar 

Ungdomsvård 

Ungdomar som är under 21 år när brottet begås kan dömas till ungdomsvård om det finns ett 

särskilt behov av vård eller annan åtgärd via SoL eller LVU. Syftet är att motverka en 

ogynnsam utveckling hos den unge. Socialtjänstens åtgärder ska stå i proportion till brottets 

straffvärde och art samt till den unges tidigare brottslighet. Åtgärderna kan i förekommande 

fall ske i förening med böter eller ungdomstjänst. Ett särskilt ungdomskontrakt ska upprättas 

när åtgärderna sker via SoL. Vid åtgärder via LVU ska en vårdplan upprättas (BrB 32 kap 1, 3 

§ §).  

Ungdomstjänst 

Ungdomstjänst har införts som en ny och fristående påföljd för lagöverträdare under 21 år och 

regleras i 32 kap 2 § BrB. Förutsättningen är att den unge samtycker till påföljden, samt att 

påföljden är lämpig med hänsyn till den unges person och övriga omständigheter. Brottets 

straffvärde, art och tidigare brottslighet skall stå i proportion till det oavlönade arbetet och den 

särskilt anordnade verksamheten. Den som är över 18 år får endast dömas till ungdomstjänst 

8 
 



Den Normaliserande Alliansen 
Anna-Karin Ejenström 
Marianne Kevin 
 
 
om det finns särskilda skäl för det. Ungdomen får dömas till mellan 20 timmar och 150 

timmar ungdomstjänst. I dessa timmar ingår även att ungdomen skall genom gå 

programverksamheten som kommunen har att erbjuda (Prop. 2005/06:165, s. 63). 

Yttrande 

Innan det får beslutas i åtalsfrågan för personer under 18 år (som har erkänt brottet eller där 

det annars finns skälig misstanke att brottet begåtts av den unge) skall åklagaren inhämta 

yttrande från socialnämnden (LuL 11 §). Yttrandet skall innehålla vilka åtgärder som 

nämnden tidigare vidtagit mot den unge samt om det bedöms att den unga har ett särskilt 

behov av åtgärder för att inte utvecklas ogynnsamt. Yttrandet ska även innehålla en vårdplan 

eller ett ungdomskontrakt (LuL 11 §).  

Ansvarsfrågan 

Kommunerna har det yttersta ansvaret för att de personer som vistas i kommunen får den 

hjälp och det stöd som de behöver (SoL 2 kap 2 §). Då åtgärder rör barn under 18 år krävs 

särskild hänsyn till barnets bästa (SoL 1 kap 2 § & barnkommissionen art. 3). Utöver detta är 

det socialnämndens ansvar att verka för att barn och ungdomar växer upp under trygga 

förhållanden. Om det finns tecken på en ogynnsam utveckling skall nämnden följa 

utvecklingen med särskild uppmärksamhet (SoL 5 kap 1 §). Grundprincipen i SoL är att alla 

insatser för barn och unga ska ske på frivillig grund och i samarbete med föräldrarna. Om det 

inte föreligger samtycke för de nödvändiga insatserna får tvångsåtgärder vidtas via LVU 

(LVU 1 §). 

Föräldraansvar 

Barn står under vårdnad av förälder eller annan vårdnadshavare fram till det att de är 18 år. I 

vårdnadsbegreppet ingår förutom omvårdnad, trygghet och god fostran, även att 

vårdnadshavarna ansvarar för barnets personliga utveckling. Vårdnadshavarna skall i syfte att 

hindra att barnet orsakar skada för någon annan, svara för att barnet står under uppsikt eller att 

andra lämpliga åtgärder vidtas (FB 6 kap 2 §).  

Behandling 

Syftet med påföljdssystemet för barn och unga är delvis att rehabilitera och anpassa den unga 

till samhället. Tyngdpunkten ligger i att motverka fortsatt kriminalitet genom att anpassa 
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åtgärder efter den unges behov. I första hand är det socialtjänsten som är ansvarig för 

behandling av unga som begått brott. Behandlingen skall syfta till att bryta en ogynnsam 

utveckling hos den unga (prop. 2005/06:165 s. 42).  

Straff 

I 1 Kap 1 § BrB kan man läsa följande; ”Brott är en gärning som är beskriven i denna balk 

eller i annan lag eller författning och för vilken straff som sägs nedan är föreskrivet”. 

I svensk rätt finns böter, fängelse, villkorlig dom, skyddstillsyn samt överlämnande till 

särskild vård som påföljd (BrB 1 kap 3 §). En gärning är att betrakta som brott endast om den 

sker uppsåtligen, om inte annat särskilt är förskrivet.  

Ett straff har två huvudsakliga syften enligt motion 2005/06: Ju 535 

• individualprevention (att förhindra att brottslingen kan fortsätta sin olagliga 

verksamhet genom att t ex låsa in honom).  

• allmänprevention (att genom straffutmätningen skrämma andra till laglydnad).  

Straffrättsprinciper  

Principerna om förutsägbarhet, proportionalitet samt konsekvens är centrala i 

påföljdssystemet. Som tidigare beskrivits under rubrikerna ”Ungdomsvård” och 

”Ungdomstjänst” ska påföljden stå i proportion till brottets art, det vill säga, påföljden ska 

utgöra en balans mellan brottets art och samhällets reaktion. Påföljden ska redan på förhand 

vara tydlig för den som döms och det skall utmätas konsekvenser för den som inte rättar sig 

efter de regler som gäller. (prop. 2005/06:165 s. 42). Rätten kan på talan av åklagare varna 

ungdomen eller ändra påföljden om ungdomen missköter den (BrB 32 kap 4 §). 

Det är ingen enkel uppgift att i påföljdssystemet för unga förena principen om social hänsyn 

och individuellt behovsbetingade lösningar med de mer straffrättsligt orienterade principerna 

om proportionalitet, förutsägbarhet och konsekvens. Någon helt perfekt lösning på hur detta 

ska ske går troligtvis inte att finna. Förutsägbarheten kan krocka med socialtjänstens 

behovsprincip. På grund av ledstjärnan i socialtjänstlagen, behovsprincipen, kan det vara svårt 

för socialsekreterarna att skriva tydliga och ytterst konkreta yttranden. Behovsprincipen 

innebär bland annat att insatserna skall pågå så länge de behövs och inte längre. Det är med 
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tydlighet och bestämdhet svårt att förutspå hur länge ”så länge det behövs” är (BRÅ 2002, s. 

41).   

Bakgrund 

De senaste åren har det riktats skarp kritik mot påföljden ”Överlämnande till vård inom 

socialtjänsten” som numer är ändrat till ”Ungdomsvård”. Kritiken i sig har bestått utav 

avsaknaden av tydlig struktur kring påföljden. Denna avsaknad av struktur härrörs till det 

faktum att kommunernas insatser inte redovisats eller att det inte förts statistik av 

Socialstyrelsen över de insatser som socialtjänsten tillhandahåller för barn och unga. 

Avsaknaden av struktur och kontroll över tillämpningen av påföljden har lett till att insatserna 

i form av programverksamhet varierat starkt mellan olika kommuner. Över 150 olika 

kombinationer finns representerade i Brå:s genomgång. Kritiska röster har höjts som pekat på 

att kraven på rättsäkerhet inte följts åt. Kritiker har även menat att det inte framgått med 

tydlighet om påföljden gett önskvärd effekt. Det har även framförts som önskemål att 

kriminalvården skulle överta ansvaret och verkställa påföljden för unga lagöverträdare. Som 

en följd av kritiken genomfördes påföljdsreformen år 1999 vilket innebar en ökad betoning av 

de straffrättsliga principerna i samband med överlämnandepåföljden. Socialtjänstens ansvar 

för ungdomarna ökade både avseende handläggning och metoder. BRÅ pekar på att följen av 

bland annat denna reform ger socialtjänsten en ändrad roll vid verkställandet av ungdomsvård 

och att det har blivit mer komplext. Vården som ges den unge lagöverträdaren ska dels 

tillgodose dennes individuella behov enligt SoL, men också passa in i ett system med allt 

högre krav på ett straffvärdestänkande (BRÅ 2005:13, s. 6ff; Prop. 1997/98, s. 96). 

I årsskiftet 2006/2007 ändrades lagen på nytt med syfte att förbättra och vidareutveckla 

påföljdssystemet för unga lagöverträdare. Grundtanken är att tidigt kunna inverka och 

motverka en kriminell livsstil för ungdomarna, samt att rehabilitera dem. Vilket också ligger i 

linje med Barnkonventionens intentioner (Prop. 2005/06:165, s. 43; Barnkonventionen art 

37b). 

Från och med 1 april, 2007 ändrades tingsrättens organisation i Stockholmslän. Tillsammans 

med Haninge och Nynäshamn kommuner, samt Söderortsförsamlingarna Brännkyrka, 

Enskede, Farsta, Hägersten, Skarpnäck, Skärholmen och Vantör ingår Botkyrka och 
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Huddinge numer i samma Domsaga under namnet Södertörns tingsrätt 

(http://www.domstol.se).  

Som ett led i den nya organisationen har Botkyrka och Huddinge kommuner fört en 

diskussion kring programverksamhet för ungdomarna. Syftet och underlaget för 

diskussionerna har varit att närma sig varandra för att skapa ett relativt likvärdigt program. 

Framför allt har kommunerna försökt att skapa en samsyn på hur många samtal och 

studiebesök som ska ingå i programmet beroende på hur många timmars ungdomsvård den 

unge tilldömts. Med i diskussionen har även åklagare från södertörns tingsrätt deltagit 

(Diskussionsforum, personlig kommunikation, 20 mars, 2007). 

Författarnas förförståelse 

Förförståelse är den kappsäck du bär med dig in i varje forskning innan den påbörjas. Då vi 

har hermeneutik som vetenskaplig position så är det viktigt att vi som forskare redovisar vår 

förförståelse. Vi har tolkat Kvale (1997, s. 42) att en konsekvens av hermeneutikens 

vetenskapliga förhållningsätt är vilken påverkan vi som forskare har på forskningsresultatet 

och det är därför av vikt att författarna presenterar och redovisar sin förförståelse. Här återges 

en kort redogörelse över våra tidigare gjorda erfarenheter som utgör innehållet i de 

kappsäckar vi tagit med oss in i forskningsprojektet.  

Under Marianne Kevins praktik på Socialförvaltningen i Botkyrka kommun kom hon i direkt 

kontakt med programverksamhet för unga lagöverträdare som väckte ett intresse av att veta 

mer om dess utformning och uppbyggnad.  Insikten om att det kunde se mycket olika ut från 

kommun till kommun växte under praktikperioden då Marianne diskuterade detta med sin 

handledare och även fick träffa representanter för program från andra kommuner. De flesta av 

de Marianne träffade under sin praktikperiod gav uttryck för den olikhet som råder mellan 

olika kommuner och dess program. I dessa möten växte en nyfikenhet fram att se hur olika det 

kan se ut och vilka likheter som finns.  

Anna-Karin Ejenström har inga tidigare erfarenheter av unga lagöverträdare, bortsett från det 

hon läst om under utbildningens gång.  
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Tidigare forskning 

Programverksamhet för unga lagöverträdare 

Antalet ungdomar som döms till påföljd inom socialtjänsten har ökat sedan 1999. Programmet 

för unga lagöverträdare ser olika ut beroende på vilken kommun som tillhandahåller det. Det 

är upp till den enskilda kommunen och många gånger den enskilda behandlaren, att utforma 

programmet. Kunskaperna vad gäller ungdomarna har vuxit fram från enskilda 

socialsekreterares erfarenheter och saknar många gånger evidens. Det finns en brist inom 

socialtjänsten på gemensamma metoder för att arbeta med unga lagöverträdare (BRÅ 

2005:13. s. 10; BRÅ 2002:19, s.44).  

Ännu finns ingen större utvärdering av programmen. En svårighet med sådan utvärdering är 

att det är många individualfaktorer som styr. Ungdomarnas bakgrundsfaktorer så som ålder, 

nätverk och gärning vägs ofta in i de individuella programmen. Kommunens förutsättningar 

och socialtjänstkontorets kvalifikationer är andra individualfaktorer som gör det svårt att 

jämföra individualpreventiva effekter (BRÅ 2005:13. s.10; SOU 2004:122, del 1. s.182).   

Behandling och straff 

Från nordamerikanskt håll finns studier som pekar ut några generella riktlinjer för ett lyckat 

arbete med unga lagöverträdare. Arbetet bör vila på en gedigen teoretisk grund och ha en god 

struktur. Endast utbildad personal bör analysera ungdomens insatsbehov där vikt bör läggas 

på ungdomens risk- och skyddsfaktorer. Vidare har projektets längd betydelse då längre 

projekt har visat färre återfall i brott bland ungdomarna (SOU 2004:122, del 1.s.193).  

 

Alvasdotter, Nyman & Sundell (2000, s.11 ff) lyfter fram att synen på ungdomskriminalitet 

har förändrats de senaste tre årtiondena. Behandlingstanken ifrågasätts med krav på straff för 

ungdomarna i stället. Bakomliggande faktorer för kraven är att det har visat sig svårt att 

rehabilitera kriminella ungdomar. Sarnecki (refererad i Alvasdotter et al. 2000, s.11) fann att 

över hälften av de 153 ungdomarna som var inskrivna på ett särskilt ungdomshem återföll i 

brott. I USA har Whitehead & Lab (refererad i Alvasdotter et al. 2000, s.11) kommit fram till 

ungefär samma resultat; 60 % av grovt kriminella ungdomar från Arkansas i USA har 

återaktualiserades för nya brott inom ett år efter det att behandlingen avslutats. Problembilden 

är dock mångfasetterad då den påvisar att ungdomens debutålder har betydelse för huruvida 
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ungdomen återfaller i kriminalitet. Ju yngre ungdomen är vid debuten desto svårare tycks det 

vara att rehabilitera honom. Även behandlingsmetod har stor betydelse. Bäst metod enligt 

Lipsey (refererad i Alvasdotter et al. 2000, s.12) är att ungdomen får arbete, att behandlingen 

rör flera riskområden i ungdomens liv och att ungdomen får hjälp med beteendeträning. Sämst 

metod bygger på skrämselteknik, där ungdomen exempelvis får avtjäna en kortare påföljd i 

fängelse tillsammans med grovt kriminella vuxna. 

 

För ungdomar som har ett begränsat vårdbehov blir ungdomstjänsten ett straff, en reaktion, på 

ungdomens brott. Lagstiftaren ser ett pedagogiskt värde i att den unge får gottgöra brottet 

genom arbete. Verkställigheten av ungdomstjänsten torde också upplevas som meningsfull, 

även om detta till stor del beror på arbetsuppgifternas art (Alvasdotter et al., 2000, s. 11 ff; 

Prop.2005/06:165, s. 66 ff). Böter å sin sida saknar rehabiliterande inslag och leder inte till att 

motivera den unge att leva laglydigt. Vidare kan böter medföra en skuldsättning som försvårar 

den unges etablering till vuxenlivet (Prop. 2005/06:165, s. 47). 

Förebyggande faktorer samt risker 

Redan när vi är små läggs grund till den trygghet och de normer som ger oss förmågan att 

senare i livet fungera som vuxna individer. En kärleksfull och trygg uppväxtmiljö är den bästa 

förutsättningen för ett lyckat liv som föräldrar kan ge till sina barn. Det är också troligtvis den 

mest effektiva brottsförebyggande insatsen. Förskola, skola, fritidsverksamhet och 

föreningsliv spelar sedan en viktig roll under den unges uppväxttid när det gäller att skapa 

normer och när det gäller att sätta stopp när unga människor riskerar att hamna på fel sida av 

lagen. Det är betydelsefullt att det hela vägen under uppväxtåren finns ansvarsfulla vuxna som 

kan se och reagera när någonting inte står rätt till (http://www.riksdagen.se).  

Risk- och skyddsfaktorer finns både på individ- och på samhällsnivå. Riskfaktorerna pekar ut 

risker för en ohälsosam utveckling medan skyddsfaktorerna hjälper individen att utvecklas 

mer gynnsamt. Dessa faktorer samverkar. Ett barn kan klara av ganska stora påfrestningar om 

det finns tillräckligt bra skyddsfaktorer runt barnet. En sådan faktor kan vara stabila vuxna 

och en god anknytning med exempelvis föräldrarna. Exempel på riskfaktorer i ett barns liv 

kan vara missbrukande föräldrar eller psykisk sjukdom hos förälder eller barn. Sambanden 

mellan riskfaktorerna är inte linjära utan det handlar snarare om processer där alla faktorer 
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påverkar varandra. Ju fler riskfaktorer kring en person desto större är risken att utvecklingen 

blir negativ (Alvasdotter et al., 2000, s.10 ff; Lagerberg & Sundellin, 2000, s. 46ff).  

Föräldrasyn 

Forskning har visat att starka orsaker till ungdomsbrottslighet är otillräckligt föräldraskap och 

bristande sociala färdigheter hos barnet. Behandlingsinsatser som fokuserar på familjen ger 

därför bäst resultat (Daleflod, 1996). Vuxna måste engageras när barn och ungdomar utsätts 

för eller begår brott. I första hand är det föräldrars ansvar att reagera och agera när barn och 

ungdomar under 18 år visar upp ett destruktivt beteende. Upparbetade rutiner skall finnas för 

att skolan, de sociala myndigheterna eller polisen skall kunna informera föräldrarna om 

situationen. Redan när polisen tar emot en anmälan där en identifierad gärningsman är under 

18 år bör polisen ta kontakt med föräldrarna, detta i samarbete med socialtjänsten och inleda 

en dialog om den unges livssituation och konsekvenserna av brottet. Om den unge blir 

polisanmäld kan föräldrarna spela en enormt viktig roll när det gäller att stötta sitt barn under 

rättsprocessen. Det ligger i samhällets intresse att stödja föräldrarnas engagemang i sina barn, 

oavsett om barnet har gjort sig skyldigt till ett brott eller om han eller hon är brottsoffer eller 

vittne (http://www.riksdagen.se). 

Historik kring Unga Lagöverträdare 

Genom historien har ungdomar skilts ut ur samhället som en problemgrupp. Redan i Sokrates 

texter finns spår av ett samhälle som förfasar sig över ungdomars levnadssätt. Lösningen på 

ungdomsproblemet har varierat över tiden, rena fängelser, barnkrubbor, barnhem och 

ungdomsinstitutioner är exempel på åtgärder samhället vidtagit. Runt sekelskiftet 1800-1900 

sågs ”vanartiga” ungdomar som ett utryck för det moderna samhällets avigsidor. Ett synsätt 

som delvis lever kvar än idag (Forkby, 2005, kap. 2). 

På 1980 och – 90 talen var turbulensen stor i ungdomsfrågan. Institutionsvården 

decentraliserades till kommunerna med syftet att närhetsprincipen även skulle prägla 

tvångsvården. Det fanns en tydlig önskan från statens sida att kommunerna, tillsammans med 

lanstinget, skulle utveckla andra vårdformer.  För att understödja arbetet lades de statliga 

bidragen om, vilket innebar större handlingsfrihet för kommunerna då de själva fick förvalta 

bidragen så som de ansåg vara lämpligt. Detta ledde i sin tur till att kritiska röster, framförallt 
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i media, höjdes. Man menade att ungdomar togs in utifrån ekonomi istället för behov. 

Samtidigt rasade ”värstingdebatten” i media, som i korthet gick ut på att det daltades med 

ungdomarna och ”folket” krävde hårdare tag. Som reaktion på detta startades flera projekt 

med öppenvård och i slutet på -90 talet utformade många kommuner programverksamhet för 

unga lagöverträdare (Forkby, 2005, kap. 2).  

Metod 

Forskningsdesign 

Uppsatsen bygger på två kvalitativa intervjuer med ansvariga för programverksamheten i 

Botkyrka och Huddinge kommuner. Valet att göra intervjuer bygger på tanken att vi som 

forskare vill skapa oss en bild av intervjupersonernas föreställningar och beskrivningar av 

fenomenet. Intervjuerna strukturerades som ett samtal med på förhand uppgjorda 

intervjufrågor, varpå följdfrågor har ställts. Avsikten med intervjuerna var docka att låta 

intervjupersonerna tala så fritt som möjligt och att endast styra med mild hand för att få 

utförliga svar på frågeställningarna (Kvale, 1997, s.13, 117). 

Vetenskapsfilosofisk position  

Fenomenologi 

Fenomenologins ansats är att förstå människors egna perspektiv, deras livsvärld, just som de 

upplever den. Fokus ligger på att detaljerat beskriva människors syn på sin värld och klargöra 

vad som framträder och på vilket sätt det framträder. Tyngdpunkten ligger på att ta del av 

individens berättelse om sin upplevelse utan att omtolka den (Kvale, 1997, s.54-55). Vi har 

låtit den fenomenologiska ansatsen leda den första delen av undersökningen. Formulering av 

intervjufrågor samt intervjuteknik bär spår av fenomenologin då vi önskade respondenterna 

att tala så fritt som möjligt kring sina upplevelser.  

Hermeneutik 

Inom hermeneutiken tolkas texter utifrån dess delar till dess helhet, vilket faller under 

begreppet hermeneutisk cirkel. Syftet är att finna en gemensam förståelse, en djupare mening 

som är fri från inre motsägelser (Kvale, 1997, s.50).  Vi har använt den hermeneutiska 

ansatsen då vi har läst igenom de transkriberade intervjuerna för att skapa en övergripande 

förståelse för texten. Därefter har vi analyserat delar av texten, vilket återfinns under 
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rubrikerna ”Delanalys”. Slutligen har vi försökt att nå en djupare förståelse under rubriken 

”Sammanfattande analys”. 

Mellan Fenomenologin och Hermeneutiken råder en viss spänning. Medan hermeneutiken 

tolkar bör fenomenologin vara fri från forskarens tolkningar (Kvale, 1997, s. 49, 54). Dessa 

något motsägelsefulla vetenskapsfilosofier har därför används i olika skeden. Hermeneutiken 

har använts först efter att texterna transkriberats, meningskoncentrerats och kategoriserats, 

som ett tolkningsinstrument av texten.  

Triangulering 

Uppsatsen har triangulerats för att höja kvalitet och tillförlitlighet. Detta medför även en mer 

nyanserad beskrivning (Larsson, 2005, s.34). Vi har metodtriangulerat fenomenologi och 

hermeneutik. Även en teoritriangulering har utförts med delar av teorierna: Makt, Kognition 

och System.  

Studiens avgränsningar 

Den här studien fokuserar på två olika kommuners programverksamhet. En intressant faktor i 

det hela är att dessa två kommuner tillhör samma domsaga ”Södertörns tingsrätt”. En indirekt 

fråga uppstår med BRÅ:s rapportering i baktanke, hur lika eller olika är programmen? Studien 

är inte jämförande i korrekt mening utan strålkastarljuset landar på en beskrivning av de båda 

kommunernas sätt att arbeta med ungdomar. Ett alternativ hade varit att göra just en 

jämförande studie. Än intressantare hade det varit att utöka urvalet till att gälla alla kommuner 

och stadsdelar inom Södertörn.  Avgränsningarna på området tidigare forskning är mer eller 

mindre styrda av det begränsade kunskapsfältet. Trots att programmen för unga 

lagöverträdare har funnits under flera år är evidensbaseringen skör, se mer om detta under 

rubriken ”Tidigare forskning”.  

Vi hade en önskan om att även intervjua ungdomar från de båda programverksamheterna och 

skickade ut ett 20-tal brev där vi erbjöd ungdomarna att anonymt svara på några frågor. En 

ungdom nappade men ändrade sig sedan av okänd anledning. Det hade varit intressant att se 

hur väl ungdomarnas upplevelse stämmer överens med behandlarnas syn.  
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Urval och datainsamling 

Litteraturstudier 

Vi har valt att söka på en mängd olika databaser för att finna relevant litteratur för ämnet. De 

mest användbara databaserna var Libris, BRÅ och Artikelsök. Google visade sig vara 

matnyttig trots dess bredd och mångfasetterade träffar. Sökorden som har används i olika 

kombinationer är: konsekvensprogram, konsekvenssamtal, påverkansprogram, unga 

lagöverträdare, programverksamhet för unga lagöverträdare, unga lagbrytare, ungdomsbrott, 

ungdomskriminalitet, socialtjänst och ungdomar. Sökorden har även översatts till engelska.   

Urval av intervjupersoner 

Utifrån Marianne Kevins tidigare praktik på Botkyrkas socialförvaltning hade vi kommit i 

kontakt med ansvarig socialsekreterare för Botkyrkas programverksamhet. Denna 

socialsekreterare var tills för helt nyligen ensam i arbetet med unga lagöverträdare, varpå det 

föll sig naturligt att det var med honom intervjun borde genomföras. Hans kunskaper är 

ovärderliga då han arbetat ensam i programmet allt sedan starten år 1999.  

Genom socialsekreteraren i Botkyrka kom vi i kontakt med den ansvariga personen för 

Huddinges programverksamhet. Hon ville i sin tur ha med sig en kollega som arbetat med 

unga lagöverträdare sedan många år tillbaka. De båda intervjupersonerna från Huddinge 

kompletterade varandra väl, där den ene hade kunskaper kring uppbyggnaden av programmet 

och den andra hade stora erfarenheter kring arbetet med ungdomarna.    

Intervjuernas genomförande 

Intervjuerna ägde rum i kommunala lokaler i Huddinge samt i Botkyrka. I Botkyrka var 

intervjupersonen ensam med oss, varpå en av oss ställde frågor och den andra kompletterade 

med andra frågor vid behov. I Huddinge utfördes intervjun med de båda intervjupersonerna 

tillsammans. Här var den andra av oss ansvarig för intervjun, i övrigt såg skedet likadant ut 

som i Botkyrka. Trots att vi höll i en ”gruppintervju” i Huddinge upplevde vi 

intervjupersonerna som avslappnade och fria i sina svar. Vi upplevde atmosfären som 

tillåtande och intervjupersonernas olika åsikter lyftes fram vid flera tillfällen. Intervjuerna 

spelades in på kassettband och tog ca 80 minuter i anspråk. Bandinspelningen underlättade för 
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oss att följa dynamiken i intervjun eftersom vi inte behövde koncentrera oss på anteckningar 

(Kvale, 1997, s. 147). 

Intervjuguide 

Inför intervjuerna sammanställde vi en intervjuguide. Guiden är att betrakta som 

halvstrukturerad och ger en övergripande blick över frågor som ska täckas och utgör förslag 

på frågor (Kvale, 1997, s. 121). Intervjupersonerna tilläts tala relativt fritt men fick följdfrågor 

för att täcka upp eventuella bitar som vi ville ha svar på. Under intervjun avhöll vi oss från att 

tolka svaren, men ställde klargörande frågor då osäkerhet rådde kring meningsinnebörden i 

intervjupersonens svar. Detta för att öka förståelsen kring fenomenet intervjupersonen beskrev 

(Ibid., s.127). 

Intervjubearbetning 

Intervjuerna transkriberades (överfördes till text) redan samma dag av den av oss som mest 

lyssnat till intervjun. Denna metod gav oss båda möjlighet att transkribera en intervju var. För 

att öka reliabiliteten i transkriberingen jämförde vi varandras transkribering mot inspelningen 

på kassettbandet. Transkriberingen är en början till en analys (Kvale, 1997, s.155).  

Efter transkriberingen har en meningskoncentrering genomförts för att göra texten mer 

läsvänlig och underlätta för analysen. Meningarna har till viss del omformulerats för att bli 

mer koncisa. Innebörden i långa uttalanden har lyfts fram och sidospår har tagits bort. Citaten 

har lämnats i stort sett orörda men talspråkliga uttryck har fått ge vika för ett skriftspråk. 

Därefter har vi meningskategoriserat texten efter de återkommande teman som uppenbarade 

sig i textmassan. Kategorierna har organiserats narrativt, det vill säga samordnade efter tid 

och social mening (Ibid., s.174).   

Reliabilitet, validitet och Generaliserbarhet 

Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om resultatens konsistens, om mätinstrumentens pålitlighet. Genom att 

avhålla sig från ledande frågor öppnar forskaren upp för ökad reliabilitet. När intervjuerna 

sedan transkriberas till text kan reliabiliteten ökas genom att två personer skriver ut texten 

oberoende av varandra. Detta gäller även då texten kodas eller kategoriseras (Kvale, 1997, s. 

151, 189, 312). Vi har ställt samma frågor till alla respondenter, utifrån en på förhand 
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konstruerad intervjuguide. Vid transkriberingen kontrollerade vi varandras transkribering för 

ökad reliabilitet. Utöver detta har vi båda två meningskoncentrerat och kategoriserat 

oberoende av varandra. Vi fann endast små avvikelser i den kategoriserade texten som mer 

handlade om namnet på de olika temadelarna.  

Validitet 

Validitet kan beskrivas som att en mätmetod är valid om den faktiskt mäter det den är avsedd 

att mäta (Kvale, 1997, s. 85).  Kvale förespråkar tre sätt och metoder att se på validitet; 

hantverksskicklighet, kommunikation och pragmatism. En studie som genomförs med stor 

hantverksskicklighet har enligt Kvale hög validitet. Hantverksskickligheten kännetecknas av 

att fortlöpande kontrollera, ifrågasätta och teoretiskt tolka de resultat och upptäckter man gör 

under forskningens gång. Det är därmed viktigt att validitet inte enbart kontrolleras vid 

undersökningens avslut utan att det görs i varje moment av uppsatsens olika delar. Felkällor 

som leder till låg validitet ska undersökas och i möjligaste mån undvikas. I uppsatsarbetet har 

bara den information som har haft relevans för arbetet tagits med i uppsatsen. Detta 

uppnåddes genom att vi stämt av med varandra och mot uppsatsen ifall informationen har haft 

relevans för uppsatsens frågeställningar och syfte. Vi anser också att svaren från 

intervjupersonerna var täta och beskrivande vilket ökar validiteten. För att få validitet i svaren 

från intervjupersonerna så gjorde vi detta med de medel som Kvale uppmanar till, det vill 

säga, att ställa följdfrågor och be om förtydliganden då vi upplevde att vi inte fick en korrekt 

uppfattning av svaren eller att något kändes oklart (Ibid., s. 259ff). Vi har efter vår bästa 

förmåga haft tankar på validitet under hela processen, från tematisering till färdig uppsats. Vi 

har diskuterat fram de metoder vi har funnit vara mest adekvata för uppsatsen och dess syfte, 

samt talat kring tillförlitligheten hos de som vi intervjuat och försökt hålla hög kvalitet på oss 

själva som intervjuare. Vi har även övervägt noga det sätt vi har transkriberat våra intervjuer.  

Generaliserbarhet 

När det gäller generaliserbarhet, hur materialet kan generaliseras till en större population eller 

liknande situationer kan vi inte påstå att besvarandet av syftet och dess frågeställningar kan 

göra anspråk som generaliserbart då undersökningen i uppsatsen är för liten. Vi kan inte heller 

påstå att vår uppsats har en god överensstämmelse med tidigare forskning då det inte finns 

större utvärderingar på programmen som tillämpas som en påföljd för unga lagöverträdare 
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(Kvale, 1997, s. 207). Däremot kan vi inom ramen för denna kvalitativa uppsats göra vissa 

generaliseringar åt det analytiska och det naturalistiska hållet.  

 Analytisk generalisering betyder att man gör en noggrann värdering om i vad mån resultaten 

från en studie kan ge vägledning för vad som kommer att hända i en annan, liknade, situation. 

Generaliseringen bygger på en analys av likheter och skillnader (ibid. s.210). I analysen i 

denna studie läggs särskild vikt vid att det finns gemensamma nämnare för de båda 

programmen. I analysen lyfter vi även fram skillnader som finns mellan 

programverksamheterna. Till viss del anser vi att våra resultat kan ge vägledning till andra 

liknande situationer, förutsatt att programverksamheten även fortsättningsvis arbetar utifrån 

samma metod som beskrivs i empirin.  

Naturalistisk generalisering bygger på personlig erfarenhet, i form av tyst kunskap. Denna 

kunskap kan verbaliseras och därmed övergår från tyst eller implicit kunskap till mer explicit 

eller formulerad påståendekunskap (ibid. s. 210). I denna uppsats lyfter vi fram delar av 

intervjupersonernas tysta kunskap kring ungdomar i programverksamhet vilket ger en slags 

naturalistisk generalisering.  

Etiska aspekter 

Det urvalsförfarande och de datainsamlingsstrategier som arbetats fram under 

planeringsstudien har även begrundats ur etisk synvinkel. För oss var en viktig förutsättning 

att studien byggde på frivillighet. De medverkande informerades innan själva intervjun att de 

var fria att när som helst avbryta intervjun och att de var fria att stå över att svara på frågor. 

De informerades även om syftet med uppsatsen. Alla som intervjuades fick själva välja plats 

för intervjun, förutsatt att det var hyfsat ostört ställe. Intervjumaterialet har handskats med 

varsamhet och ingen utomstående har fått ta del av det. Vi erbjöd även anonymitet till de 

medverkande. De medverkande var medvetna att deras anonymitet bara skulle sträcka sig till 

att inte bli omnämnda med namn i uppsatsen. Det är tämligen lätt att med en viss ansträngning 

ta reda på vilka vi intervjuat och detta var intervjupersonerna införstådda med. Alla band och 

orginalutskrifter kommer att förstöras direkt efter att uppsatsen examinerats. Vi anser oss ha 

levt upp till kraven som vetenskapsrådet ställer gällande forskningsetiska principer och dess 

fyra huvudkrav om information, samtycke, konfidentialitet och nyttjandekrav 

(Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning).  Vi ser inte att 
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vår undersökning på något sätt nu eller i framtiden kan komma att skada personerna som 

medverkat i vår uppsats, detta på grund av uppsatsens syfte och det sätt vi behandlat 

materialet på. 

Teoretiska perspektiv 

Socialkonstruktionism  

Människors verklighet utformas av att vi genom språk och sociala processer delar varandras 

uppfattning om verkligheten. Gemensamma antaganden skapas och vi förstår genom varandra 

hur saker är. Redan som barn formas människan in i den gemensamma/vedertagna 

verkligheten vilket styr individens beteende (Payne, 2002, s.37). Därmed styrs människor av 

sin omgivning (samhället) och följer de mönster och sociala relationer som skapas i ett 

samhälle (Stevens, 1998 s.33 ff). Inom socialkonstruktionismen medges att det finns 

individuella skillnader men likheterna mellan individer skapas i ett samspel med andra 

beroende på i vilket kontext individen befinner sig. Språket ses som meningsbärare, en länk 

som förmedlar budskap mellan individer. Identiteter formas genom språk, dvs. sättet vi talar 

om varandra och om oss själva utgör vår identitet (Wetherell & Maybin, 1998, s.270, 279). En 

annan intressant tanke inom socialkontruktionismen är att ingenting kan vara ett problem om 

inte individen upplever och beskriver det som ett problem (Sahlin, 2002, s.114).  

Teorins relevans för ämnet 

Programverksamheterna bygger delvis på samtal mellan behandlare och ungdom. Ur ett 

socialkonstruktionistiskt perspektiv skapas det i samtalen gemensamma antaganden för hur 

saker är, vilket i sig skulle kunna innebära att ungdomen styrs in i nya handlingsmönster. 

Språket kan vara till hjälp att omskapa ungdomens eventuella ”kriminella identitet” till den 

laglydiga medborgaren som samhället eftersträvar. Våra tankar har också rört sig i markerna 

kring om programverksamheten handlar om vård eller om straff.  

Systemteori 

Systemteorin växte fram på 1940-talet och som namnet antyder har den sitt ursprung i bland 

annat fysik och datateknik. Teoribildningen är spretig och finns i en uppsjö av olika versioner. 

Den generella systemteorin ser på människan som en enhet i ett större system. Det finns flera 

olika system som går in i varandra så som familj, skola och samhälle med flera. Värdet i att 
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betrakta grupper som system är att få ett mer helhetligt tänkande istället för att fokusera på 

detaljer som rör individens beteende. Ett system är mer än summan av delarna, vilket kan 

innebära att systemet familjen är mer än dess delar, individerna. Familjen består av så väl 

familjemedlemmarna som av deras inbördes relationer. En av grundtankarna i systemteorin är 

att betrakta individen i sin sociala kontext. Om individen tas ur sin sociala situation och 

endast betraktas genom sina individuella egenskaper så går mycket information förlorad 

(Payne, 2002, s.193 ff).   

 

Enligt Bernler & Johnsson (2001, s.56) är synsättet inom systemteorin centralt i psykosocialt 

arbete. För att kunna förstå de sociala sammanhangen, den helhet, som klienten befinner sig i 

krävs en teori som fokuserar på samspel och det ömsesidiga beroendet mellan de delar som 

ingår i helheten. Utifrån teorin kan behandlaren få klarhet om relationerna i nätverket och 

teorin kan utgöra ett instrument i nätverksarbetet. 

Inom systemteorin finns en uppsjö av olika begrepp, i denna uppsats kommer dock endast ett 

fåtal pressenteras. Klefbeck och Ogden (2003, s.49) redogör för några begrepp ur den 

ekologiska systemteorin med ett barn- och ungdomsperspektiv. 

Mikrosystem är den miljö som individen har omedelbar kontakt med, oftast familjen, skola 

osv.  

Mesosystem utgör relationen mellan olika mikrosystem. För barn i skolåldern handlar det om 

kontakten mellan skola, hemmet och andra fritidsmiljöer. 

Exosystem samt Makrosystem utgör system och miljöstrukturer som barn inte är direkt 

delaktiga i men som de påverkas av. Exempel är föräldrars arbetsplats, skolledning, politiskt 

system och ekonomisktsystem i samhället.  

Payne (2002, s.193 ff) tar upp ytterligare några begrepp:  

Systemenheter med gränser innebär ett system (exempelvis en familj) där energi utväxlas 

främst inom systemet. Det är i synnerhet familjemedlemmarna som påverkar och påverkas av 

varandra och familjen håller påverkan från andra system på avstånd.  
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Slutna system innebär att inget energiutbyte sker över gränserna. I dessa system sluter 

familjen sig helt för påverkan från andra system.  

Öppna system är i sin tur öppna för energiutbyte över gränserna samtidigt som systemet kan 

hållas intakt. Familjen har möjlighet att påverkas av utomstående system (exempelvis 

socialtjänsten) samtidigt som familjen stärks.   

 

När det sker en förändring för en person, i exempelvis en familj, påverkar de andra i familjen 

vilket leder till att hela systemet påverkas. Beroende på systemets utformning är det olika lätt 

eller svårt att ge inflöde till ett system i behov. I det sociala arbetet handlar det många gånger 

om att förstärka människors problemlösningsförmåga. Som exempel på detta ger Payne 

(2002, s.193 ff) en familj där föräldraförmågan att stötta sina barn bör utvecklas samt att de 

inbördes relationerna i familjesystemet bör stärkas. En förutsättning för detta är att systemet 

är öppet, ett slutet system (en sluten familj) låter sig inte påverkas. Normalt är system inte 

statiska utan förändringar sker då energi strömmar ut och in över systemgränserna. Systemet 

strävar efter homeostas (jämvikt) för att behålla sin grundläggande natur, behålla invanda 

mönster inom familjen. 

Teorins relevans för ämnet 

Många av kommunernas programverksamheter har ett systemteoretiskt perspektiv (BRÅ 

2005:13, s.29). De flesta ungdomar som genomgår programmen är dessutom under 18 år 

vilket innebär att de är omyndiga och står under sina föräldrars vårdnad (FB 6 kap 2 §). Med 

grundprincipen i SoL, att alla insatser för barn och unga ska ske på frivillig grund och i 

samarbete med föräldrarna, anser uppsatsförfattarna att de valda delarna av systemteorin 

berikar arbetet. 

Kognitionsteori 

Kognition är en psykologisk term och kan kort förklaras som en samlingsterm för våra olika 

tankeprocesser. Kognition och perception, det vill säga de psykologiska processer som är 

aktiva då vi tolkar sinnesintryck, är inte två helt skilda områden utan de går in i varandra. Man 

skulle kortfattat kunna säga att kognition är vår förmåga att hantera information. Generellt 

kan man säga att all mänsklig utveckling sker i någon form av samspråk och via upplevelser 

av egna och andras handlingar, föreställningar, värderingar och känslor. Hur man uppfattar 
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och värderar verkligheten och hur man förhåller sig i viktiga situationer har bevisligen en stor 

inverkan på sinnesstämningen (Fleming, Freeman, Pretzer & Simon, 1990, s.1).  

Fyra faktorer som utgör drivkraften i utvecklingen inom kognitiv teori är mognad, aktivitet, 

socialt samspel samt en jämviktsfaktor som samordnar de övriga och strävar efter balans 

mellan yttre och inre faktorer i beteendet. Den mognad man syftar till är den fysiska 

mognaden och då främst nervsystemets mognad. Det sociala samspelet är samspel med såväl 

vuxna som jämnåriga. Den egna aktiviteten och nyfikenheten är avgörande för inlärningen 

(Helleday, Jorup & Wikander, 1998, s.26). 

Aaron Beck framhålls oftast som grundaren av den terapeutiska modell som på 1960-talet 

utvecklades till kognitiv psykoterapi. Becks modell handlade ursprungligen om att förändra 

felaktiga tankemönster. Aaron Becks slutsats, att sätta tanken och tankeprocesserna i centrum 

som det avgörande för människan, istället för hennes känslor eller handlingar, blev grunden i 

den kognitiva terapin som nu vuxit och utvecklats i över 30 år. Kognitiva terapeuter menar att 

hur man tänker styr hur man känner, och det man känner påverkar ens beteende i stor 

omfattning. (Trygg, personlig kommunikation, oktober 10, 2005). Utvecklingen går från att 

som liten ha ett konkret tänkande till att som vuxen ha ett mer abstrakt tänkande. Under 

barndomen genomgår människan fyra olika stadier som vart och ett bidrar till tänkandets 

utveckling, vid ca 12 års ålder nås de formella operationernas stadium. Först då når man 

förmågan till abstrakt resonerande (Wikander, 1995, s.146 ff).  

Inom kognitivteoribildningen så anser man att det generellt finns gränser för hur mycket en 

klient kan ta till sig – ingen klarar av att ta emot hur mycket som helst – och det finns gränser 

för hur mycket en rådgivare kan förklara. Men vad är ”hur mycket”? Självklart är det 

beroende på typen material, dess karaktär och innehåll och givetvis mottagarens kapacitet. 

Oftast är detaljerad information svårare att ta till sig än större principer. Information som 

upplevs personligt relevant och angelägen har mottagaren lättare att ta till sig. Som rådgivare 

skall man också behöva påminna sig om att klienten ofta befinner sig i en situation där många 

tankar och känslor distraherar och stör. Informationen som ska tas emot, kan vara viktig för 

klienten, samtidigt som de ofta väcker känslor av oro, rädsla eller protest. En del klienter har 

också på grund av personlighet, psykiskt tillstånd eller kognitiva dysfunktioner av olika slag, 

en reducerad mottagarkapacitet. Information bör ges med hänsyn till individens 
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omständigheter och individen bör även få rikligt med tid för integrering och bearbetning av 

informationen. Rådgivarens uppgift är därmed att se till att informationen som ges har en 

omfattning som är hanterbar för klienten och en komplexitetsgrad som är anpassad för 

klienten. (Barth & Näsholm, 2006, s.164). Där lätt att rådgivare bli alltför expertcentrerade 

och glömmer bort det faktum att det alltid är viktigare att en klient tar informationen än att 

rådgivaren ger den. Det finns en del utmaningar i rådgivningssituationer. Som tydligast blir 

utmaningen då rådgivaren vill förmedla information som klienten i nuläget inte frågar efter. 

Man kan som rådgivare då hamna inför en situation ”tala för döva öron”. Det finns alltså 

något i själva uppgiften att ”ge” information som gör det till en extra stor utmaning att 

stimulera klientens egenaktivitet (Ibid., s.170,163). 

Ett citat av Oestrich får avsluta vår genomgång av valda delar ur kognitionsteorin:  

”Det som stör människans själsliv är inte händelserna i sig, utan det sätt varpå 

vi bedömer dem” (Oestrich, 2003, s. 47).  

Teorins relevans för ämnet 

Inom den kognitiva teorin utgår man ifrån det omedelbara, det som plågar klienten i stunden. 

Man kartlägger såväl resurser som gynnar en önskad utveckling såväl som brister som hindrar 

den egna utvecklingen. Utifrån detta sker ett aktivt och konkret förändringsarbete av de 

problem som individen upplever angelägna att ta itu med. Påföljdsprogrammen syftar till att 

ge dessa unga lagöverträdare nya insikter och verktyg till att leva ett liv utan kriminalitet. I 

proposition 2005/06:165 (s.110 ff) kan man läsa om skyndsamhetskravet som innebär att 

snabbt fånga upp den unge genom att skyndsamt handlägga ärendet. Skyndsam handläggning 

gäller så väl polisutredning och dom som verkställandet av påföljden. Tanken är att det inte 

ska gå för lång tid från det att ungdomen begick den kriminella handlingen till det att 

påföljden påbörjas, det gäller att fånga upp ungdomen här och nu. Vi som författare anser 

därmed att den kognitiva teorin med dess tankar som kombinerar symptominriktat arbete 

likväl som insiktsbefrämjande arbete har stor relevans för uppsatsen.  

Maktteori 

Michel Foucault har gjort sig mest känd då han i sina teorier försöker analysera 

maktrelationers inverkan på samhället – exempelvis då det gäller synen på galenskap, 

kriminalitet eller sexualitet.  I ”Histoirie de la folie” skildrar Foucault från mitten av 1600-
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talet ett urskiljande av sinnesjukdomen, ”galenskapen”, som ställs i dualistisk motsats till 

”förnuftet”. Ny vetenskap om individen skapas, nya tankemodeller, maktrelationer och 

praktiker är grunden i denna vetenskap. Vi fick en profession (läkare), en institution (kliniken) 

och en ny relation såg dagens ljus; nämligen relationen läkare - patient. Sedan 1600-talet har 

makten utvecklats som en disciplin, ett straff mot den fysiska kroppen och en disciplin mot 

befolkningen. Man använde sig av omänskliga avrättningar för att bestraffa brottslingar. 

1975 skrev Foucault ”övervakning och straff” här beskriver han hur samhället går från ett 

fysiskt strafftänkande inriktat på hämnd till en annan typ av bestraffning liknande den tanke 

om isolering, kontroll och normalisering som beskrivs i ”Vansinnets historia”.  Detta 

utvecklades senare mer mot en mera psykisk bestraffning där man lät brottslingarna vistas i 

fängelser med mycket inrutade dagar för att de skulle disciplineras. Man gjorde detta då man 

ansåg att brottslingarna hade bristande förmåga att disciplinera sig själva och fungera normalt 

samhället, därför skulle de med rutiner för uppstigning, arbete, studier och mat lära sig 

disciplin. Disciplinering handlar om att få individer att komma in i samhället och känna 

samvaro och gemenskap i en grupp. Representativt för den disciplineringsprocess som 

Foucault beskriver är att man riktar in sig mot människans psyke, hennes själ eller samvete, 

och genom detta skapar en individ som underordnar sig makten. 1600-talets omänskliga straff 

var ett tydligt uttryck för att markera makthavarens hämnd och här var kollektivets åskådande 

och delaktighet viktigt. De nya fängelsestraffen, utförda i namn av samhällets försvar, innebar 

enligt Foucault enbart en skenbar mildring. Här utskiljs individen istället från kollektivet och 

utsätts för olika disciplinerande tekniker bakom stängda dörrar.  Alla som ingår i det 

disciplinära systemet är utbytbara, eftersom individen får sin definition utifrån den plats hon 

intar och dessa rangordnas i relation till varandra. Genom förändrad uppställning kan 

rangordningen mellan individerna ändras. Förutom fördelningen i rummet finns även andra 

disciplineringstekniker som kontrollerar verksamheten, t.ex. tidsschemat, rutiner och 

obligatoriska arbetsuppgiften (Nordin, 1995, s.532 ff ; Foucault, 1993, s.159ff).  

Teorins relevans för ämnet 

Vi har valt att använda oss utav Foucaults maktteori då han, som vi tolkat det, analyserar 

makten på alla samhällsnivåer.  
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Med utgångspunkt från den tidigare beskrivna historiska utvecklingen under rubriken 

”Historik kring unga lagöverträdare” kan vi konstatera att mycket av påföljderna handlar om 

normalisering av ungdomen. Detta antagande stöds även av proposition 2005/06:165 där det 

talas om att normalisera kriminella ungdomar. Vi ser Foucaults disciplinering som ett led i att 

normalisera människor, att göra dem mer konforma och mindre avvikande från samhällets 

normer. Utifrån vår tolkning av samhällets normer utgör kriminalitet ett avvikande beteende. 

Programverksamheten kan ses som ett verktyg att normalisera ungdomen.  

28 
 



Den Normaliserande Alliansen 
Anna-Karin Ejenström 
Marianne Kevin 
 
 

Resultat 

Presentation av intervjupersonerna 

Intervjuperson 1 blev färgig socionom 1996. Han har jobbat uteslutande med ungdomar sedan 

han blev färdig med sin utbildning. Han påbörjade arbetet med ungdomsvård 1999 och har 

därefter utarbetat Botkyrka kommuns programverksamhet. 

 Intervjuperson 2 har jobbat med ungdomar inom socialtjänsten sedan 1995 och är utbildad 

fritidspedagog. Hon blev koordinator över ungdomstjänsten i Huddinge 2006. Hon har haft 

det övergripande ansvaret av utvecklingen av Huddinge kommuns programverksamhet. 

Intervjuperson 3 har jobbat inom socialtjänsten sedan år 2000 uteslutande med ungdomar. 

Hon är fritidsledare. Hon var med och byggde upp vad som för sju år sen kallades för 

brottssamtal som ändrades till ”programverksamhet” under 2006.  

Programverksamhet för unga lagöverträdare  

Botkyrka 

Botkyrkas kommun påbörjade 1999 arbetet med att bygga upp ett program kring unga 

lagöverträdare. Utformningen föll på en person, dvs. intervjuperson 1. Bakgrunden till att 

kommunen lät utforma en programverksamhet var lagändringen som infördes 1999. 

Utgångspunkten var att ungdomar som begått brott och blivit dömda till ungdomstjänst även 

hade ett behov av att samtala kring brottet. 

 Intervjuperson 1: 

Om man skall få ungdomar att inte återfalla behöver man utöver det oavlönade 
arbetet också samtala för att påverka dem att inte återfalla… 

Till sin hjälp har intervjuperson 1 tittat på frivårdens program för unga vuxna över 20 år. Han 

har använt delar av programmet och anpassat det för ålderskategorin ungdomar under 20 år. 

 Intervjuperson 1: 

Jag har ju egentligen haft full frihet själv att se genom trial and error vad som 
fungerar och inte fungerar. Dels ska det fungera för mig som behandlare och 
dels för ungdomen eller ungdomar i allmänhet. 
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Fram till februari 2007 har intervjuperson 1 varit ensam socialsekreterare på Botkyrkas 

programverksamhet. Idag är de två personer.   

Redan från start har det främst handlat om ungdomar som blivit tilldömda att gå programmet. 

De flesta ungdomar har även tilldömts samhällstjänst. Programmet utvecklades till att ta emot 

ungdomar som inte blivit dömda för kriminalitet men där det ändå finns ett behov av att 

samtala kring ämnet. Då handlar det om en frivillig insats. Även ungdomarna som döms till 

att medverka i programmet behöver samtycka, utan samtycke döms de till andra påföljder. 

Ungdomarnas ålder varierar. 

Intervjuperson 1 

Normalt sett så är ungdomarna 16-17 år gamla. De flesta är straffmyndiga men 
det händer även att jag har en del frivilliga insatser, beställningar från familjer 
som vill att deras 14-åring skall gå i samtal. Andra ungdomar har hunnit fylla 
18 år när de kommer till mig men de allra flesta ligger där vid 16-17 års ålder. 

Botkyrkas programverksamhet består i huvudsak av samtal med ungdomen men också 

tillsammans med förälder eller annan vuxen i ungdomens omgivning. Idag består programmet 

av åtta till tio samtal samt ett studiebesök hos polisen. Målet är att utöka programmet vidare 

och lägga till ett par studiebesök, bland annat hos kronofogdemyndigheten, samt att utforma 

en kort och en lång variant av programmet.  Den långa varianten kommer att omfatta 12 

träffar medan den kortare varianten endast omfattar hälften.  

Intervjuperson 1 har allt sedan 1999 prövat sig fram för att finna lämpliga arbetsmetoder. 

Programmet har förändrats en del även om grundstrukturen är den samma. Tidigare höll 

Intervjuperson 1 även i gruppträffar med ungdomar som genomgick programmet. Grupperna 

var indelade utifrån ungdomens ålder, kriminell handling och särskild hänsyn togs även om 

ungdomen var ”förstagångs förbrytare”.  Sedan programstart har föräldrarna har involverats 

allt mer och medan gruppverksamheten har försvunnit ur agendan. Anledningarna är flera, 

dels menar intervjuperson 1 att det inte alltid är lämpligt att sammanföra ungdomar med olika 

typer av kriminalitet, dels för att det är lättare att individanpassa när samtalet inte sker i grupp. 

Tidsbrist och att intervjuperson 1 har varit ensam i sitt arbete beskrivs som ytterligare en 

försvårande omständighet för gruppträffar. Inför framtiden ser intervjuperson 1 visionen om 
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att ytterligare involvera föräldrarna i ungdomens utveckling. Han ser även möjligheten att 

starta upp ungdomsgrupper nu när han har en kollega att samarbeta med.  

Huddinge 

I Huddinge har man i samband med lagändringen 2007 utformat programverksamhet för unga 

lagöverträdare. Det är intervjuperson 2 som haft ansvaret för utformningen av programmet.  

Till stöd har hon läst och analyserat proposition 2005/06:165 och utgått från redan befintlig 

verksamhet för unga lagöverträdare i kommunen.  

Intervjuperson 2: 

Jag tog hjälp av Intervjuperson 3 (författarnas fingering av namn) som har 
erfarenhet av att jobba med unga lag- överträdare, hon arbetade med en metod 
som kallades ”Brottsamtal”.  Det kan man säga att det vi gjorde var att döpa 
om ”Brottsamtal” till ”Programverksamhet” och förändra lite i de olika 
delarna av programmet. 

Programverksamheten är tänkt att kretsa kring brottet och dess konsekvenser. Både samtal 

och studiebesök ingår i verksamheten utöver den samhällstjänst ungdomarna döms till. 

Intervjuperson 2: 

De här ungdomarna har en sak gemensamt och det är brottet de har begått. 
Sedan spretar det hur mycket som helst. 

I Huddinge är det 3 personer som arbetar med programverksamheten. Här har man redan 

infört två versioner i programverksamheten, ett kort och ett långt program. Det korta 

programmet är uppbyggt kring olika samtalsteman medan den långa är en fördjupning på de 

olika områdena. Nytt för programmet är de inbakade studiebesöken.  

Ungdomarna i programverksamheten är uteslutande dömda till att delta. De befinner sig i 

åldersintervallet 15-18 år.  

Från att arbetet med unga lagöverträdare i Huddinge har varit relativt spretigt med flera 

metoder för arbetet, har nu programmet blivit kommunövergripande. Tanken är att de som 

jobbar med ungdomarna ska ha samma grund och arbeta på lika sätt. Det som har förändrats 

gentemot tidigare verksamhet är att det är inlagt studiebesök som en obligatorisk del. En 
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annan tydlig förändring är att föräldrarnas medverkan har minskat samt att det i dagsläget 

endast är dömda ungdomar som medverkar i programmet.  

Delanalys 

Som BRÅ (2005:13, s.10; 2002:19, s.44) tidigare har uppmärksammat och som redovisas 

under rubriken ”Tidigare Forskning” är det vanligt att kommunerna själva utformar 

programverksamheten. I Botkyrka är det en enskild socialsekreterare som utformat 

programmet efter metoden ”trial and error”. Även i Huddinge är det en person som står som 

ansvarig för utformningen av programmet men hon har tagit hjälp av andra personer med 

erfarenhet av unga lagöverträdare. I båda kommunerna saknas evidensbaserade metoder för 

programmen som i stället vilar på enskilda personers kunskaper.  

Ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv ser vi att programverksamheten är uppbyggt av den 

kommunikation som sker och av de samtal som förs. Förändras samtalen förändras också 

programverksamheten liksom dessa sammanhangsmöjligheter. Makten och kraften att 

förändra den unge och ge den unge möjligheter till att förändras, att utveckla och utvecklas, 

ligger alltså i samtalen och språkets användning. 

I Huddinge kan vi nu se att kommundelarna sammanfört sina kunskaper till ett program, något 

som stärker rättsäkerheten för ungdomarna i kommunen. Även mellan kommunerna likformas 

programmen, i form av antal träffar och studiebesök. Ur ett systemteoretiskt perspektiv är 

detta ett skapande av ett öppet system genom samverkan. För att nå fram och påverka 

ungdomen så behöver man se denne i dess kontext. Programverksamhetens utformning kan 

ses som ett system som inbegriper den unge och dess mikrosystem och gör den unge delaktig. 

Detta kommer att förhoppningsvis ha en positiv verkan i ungdomens samspel med de övriga 

systemen han är inbegripen i.  

Utifrån intervjuerna kan vi ana att programmen har, utan att det uttalas, en kognitiv ansats 

genom att programmet är upplagt via samtal som syftar till att uppfylla den unges behov att 

tala kring brottet och hindra den unge från att återfalla i kriminalitet. Det är samtalen som 

utgör grunden och helheten för programmet där behandlarens roll och uppgift blir att göra 

innehållet i samtalen så pass tillgängligt för den unge att den kan ta emot informationen och 

göra denna till sin egna.  
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Maktteorin skulle beskriva denna typ av uppbyggnad som en semi-instution med syfte att 

normalisera och disciplinera den unge. Makten innefattar bland annat att kontrollera individen 

genom övervakning. Genom denna övervakning påverkas individens handlingsmönster. 

Övervakning kan ske genom t.ex. olika individer, grupper eller institutioner så som 

programverksamhet. Påföljden i sig kan också resultera i en maktposition som uppstår mellan 

klienten och behandlare, då det är behandlaren som föreslår beslut om åtgärder, samtalsteman, 

samtalens utformning och rimlig längd utifrån gällande lagar. 

Studiebesök 

Både i Huddinge och i Botkyrka har man ansett att studiebesök utgör en viktig del i 

programverksamheten. Intervjuperson 1 resonerar:  

Intervjuperson1: 

Många av de ungdomar jag möter har en negativ bild av polisen. De ser polisen 
som motståndare istället för någon som är till för dem. Studiebesöket ger 
ungdomarna möjlighet att sitta ner och tala med polisen under lugna 
förhållanden. För en del ungdomar kanske det inte gör någon skillnad alls men 
förhoppningsvis får flera med sig lite nya perspektiv och ser att alla poliser inte 
är rötägg.   

Intervjuperson 2: 

Alla ungdomar ska inte till akuten på Huddinge sjukhus. Däremot har vi bestämt 
oss för att kronofogden är obligatoriskt för alla. Det spelar ingen roll för vilket 
brott eller för hur många timmar, ungdomar har svårt att förstå att det är lätt 
att fastna i kronofogdens register. Utöver kronofogden är det olika vad vi lägger 
in, till exempel stödcentrum för unga brottsoffer.  

Intervjuperson 1: 

När ungdomar döms till höga skadestånd och böter finns det risk att det hamnar 
hos kronofogden. Det leder till stor frustration och tar mycket energi av 
ungdomarna som oroar sig för konsekvenserna för framtiden. Det är lätt att 
ungdomarna försöker att på eget sätt att få fram pengarna. Det är ingen bra 
start på vuxenlivet att sitta med skulder. 

Ett obligatoriskt studiebesök hos kronofogden kan ge ungdomarna mer kunskaper om skulder, 

vad skulden innebär och framförallt vad ungdomen kan göra för att inte hamna i skuldfällan. 

Från har lagstiftarna sida man insett att böter inte ger någon positiv effekt på ungdomen, i 
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bästa fall ingen effekt alls om en ungdom döms till böter. Därför döms ungdomarna allt mer 

sällan till böter och istället får fler ungdomar ungdomstjänst.  

Intervjuperson 3: 

Nackdelen med om man inte gör ungdomstjänst och föräldrarna betalar böter i 
stället är att det kan komma upp när som helt när konflikter blossar upp. 
Ungdomen är skyldig sina föräldrar pengar och står i skuld till dem. Med 
ungdomstjänst som alternativ blir det ett sätt för ungdomarna att gå vidare och 
sätta punkt för någonting som har varit dåligt. 

Delanalys 

I de mål för sin programverksamhet som Huddinge- och Botkyrka kommuner beskriver ingår 

att den unge skall få insikt i vad brottet har fått för konsekvenser för den unge själv. 

Studiebesök ses av oss som ett led till denna insikt. Många unga döms än idag till böter som 

påföljd trots att böter enligt regeringens mening inte alltid är den mest lämpliga påföljden för 

unga lagöverträdare, då de riskerar att hamna i skuld och försvåra etableringen i vuxenlivet. 

Ett obligatoriskt studiebesök hos kronofogden har införts för att medvetandegöra skuldrisken 

för ungdomarna. 

Utgångspunkten i socialkonstruktionism är att vår sociala värld, liksom all vår kunskap om 

densamma, skapas i kommunikation och interaktionen mellan människor. Mening skapas och 

ges. Ett studiebesök kan eventuellt ges mening utifrån hur man förstår dess historiska, sociala 

och kontextuella inramning och dess betydelse för den unge. Det är alltså vad man väljer att 

göra av studiebesöken och hur man presenterar dem som blir det avgörande ur ett 

socialkonstruktionistiskt sätt att tänka på. Studiebesök kan tillskrivas mening av behandlaren 

som i sin tur förmedlar meningen till ungdomen. Vi tolkar det som att behandlaren kan hjälpa 

den unge att få en djupare insikt och kunskap om hur brottet kan generera i negativa 

konsekvenser. Språket ses återigen som en meningsbärare och om den unge och behandlaren 

har uppnått en välfungerande interaktion, en form av allians, så kan det leda till att den unge 

kan ta till sig mer utav studiebesöket genom kommunikation och interaktion med 

behandlaren, än att bara vandra i lokalerna hos exempelvis kronofogden. Om 

kommunikationen och interaktionen uteblir eller förmedlas på ett sätt som blir obegripligt för 

den unge kan detta i stället leda till en negativ förstärkning av hur man upplever myndigheter. 
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Den systemteoretiska vinklingen blir att studiebesöken är ett led i tanken att varje del i ett 

system fyller olika funktioner och de bidrar tillsammans till att upprätthålla systemet som 

helhet. Av detta följer att ett problem inte kan ses som en enskild individs problem, utan att 

alla personer runt den unge är inblandade. För att klargöra vår analys så menar vi följande. 

Den unge ingår i olika system bland annat familj, skola och samhället. De skulder han ådragit 

sin genom att bli dömd till böter gör honom en del i ytterliga fler system bland annat den 

samhällsekonomiska som tillhör makrosystem. Man kan tolka de obligatoriska studiebesöken, 

som i detta fall är hos kronofogden, som en början till att uppnå balansen som upprätthåller 

systemet som en fungerande helhet genom att lära sig vad samhället förväntar sig av honom, 

hur han lämpligast betalar av skulderna och hur till exempel kronofogden kan hjälpa honom 

med att lägga upp till exempel en plan på återbetalning.  

För att det kognitiva samspelet skall bära frukt är det viktigt att klienten är mottaglig för 

budskapet. Som vi skrev tidigare under teoriavsnittet så kan det vara av vikt att behöva 

påminna sig om att klienten ofta befinner sig i en situation där många tankar och känslor 

distraherar och stör. Ett av dessa distraktionsmoment kan vara just tanken på de böter man 

eventuellt blivit tilldömd. Intervjupersoner vi talade med beskriver just den oron som finns 

hos många unga lagöverträdare där straffet inneburit böter. De beskriver att dessa tankar 

övergår till frustration och är oerhört energikrävande. Ett studiebesök hos kronofogden kan 

stilla oron, om ungdomen får insikt i myndighetens arbetsförfarande, och därmed att 

ungdomen förhoppningsvis blir mer mottaglig för vidare samarbete. 

Intervjuperson 1 beskriver under intervjun sin oro för att ungdomarna på egen hand skall 

försöka återbetala skulderna för att snabbats möjligt bli av med dessa och detta kan förstås 

som en oro för att den unge skall begå även fler kriminella handlingar för att komma över 

pengar. Ur ett makteoretiskt perspektiv som syftar till att normalisera den unge är ett 

studiebesök hos kronofogden ett steg i den processen där man lär sig normer för rätt och fel, 

att man skall betala sina skulder och hur man gör detta på det lämpligaste, av samhället 

accepterade sättet.  

Samtalens uppbyggnad och syfte 

I Botkyrka använder behandlarna ibland en så kallad ADAD-intrevju där man går igenom 

olika områden, så som till exempel skola, alkohol, tobak, narkotika, socialt, familj, utbildning, 
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fritid och andra livsområden. Ungdomen får svara på frågor till exempel hur många gånger 

har han/hon blivit tagen av polisen senaste halvåret, eller, om han/hon trivs i skolan? Intervjun 

syftar till att kartlägga var ungdomen ser svårigheter men även att lyfta fram styrkor och 

positiva sidor i ungdomens vardag. I Huddinge har man valt att samtala utifrån olika teman 

som ser likadana ut för alla ungdomar. 

 Intervjuperson 3: 

Man har ett ark varje gång som man ska prata igenom med den unge. Sen kan 
man lägga betoningen lite olika beroende på vad som mest hakar i under det 
samtalet. Vi kan inte spinna vidare om ungdomen varit ledsen under förra 
samtalet. Sådant får de göra med sin socialsekreterare.  

Gemensamt för de båda kommunernas programverksamhet är att samtalen kretsar kring det 

begångna brottet. Vilka konsekvenser ger brottet? Hur påverkas omgivningen och vilka är det 

som påverkas?  

Intervjuperson 1: 

Vi pratar om hur brottsoffer reagerar på att bli utsatt för ett brott och vi pratar 
om vinster och förluster av kriminalitet, varför folk begår brott? Vad är 
baksidan av kriminalitet? Tittar på vinster/förluster på lång och kort sikt. Vi 
pratat om den unges självbild, hur de beskriver sig själva. Vilka är deras styrkor 
och svagheter? Bättre och sämre egenskaper? 

Att kriminaliteten har en positiv sida för ungdomarna håller intervjuperson 3 med om och 

detta tema ingår i programmet. Nedan beskriver hon hur en diskussion kring vinster kan låta:  

Intervjuperson 3: 

Nu ska vi vara ärliga, det är klart att det finns vinster med att begå brott annars 
skulle folk inte begå brott. Vad finns det för tänkbara vinster, inom vilka 
områden, vilka för - och nackdelar finns? Vi skriver ner dessa tillsammans med 
ungdomen. När vi kommer till slutet så tittar vi på vinsterna och ser vad det 
finns för alternativa vägar att nå dit som inte innebär att begå kriminella 
handlingar. Hur kan man uppnå spänning och kickar? 

Intervjuperson 3: 

Jag tycker att det frågandet, det individuella frågandet, jag tror mycket mer på 
det än på information. Alltså information om hur häkte fungerar och hur farligt 
droger är, det vet man att det inte är särskilt preventivt. Det är inte information 
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de här ungarna saknar. De saknar… Frågorna… Rota i sig själva. Vad tycker 
jag, vad är mina värderingar, vad tror jag händer med mig själv och min familj 
när jag gör de här valen? 

Intervjuperson 1 berättar om samtalen med ungdomarna: 

Man märker att ungdomarna är med och förstår tanken bakom det man 
diskuterar. Man möter varandra på en lagom nivå. Får inte vara föreläsning 
eller proppa dem fulla med information, då tar de inte med sig särskilt mycket 
när de går härifrån. Samtidigt så får man inte ligga på för låg nivå heller, prata 
om sådant som är självklarheter för dem, utan att hitta en lagom nivå där man 
ändå får med sig något nytt, någon tanke, något så som de inte hade i början av 
programmet. Jag brukar förklara det så för ungdomen och föräldrarna vid 
första träffen att min ambition inte är att förändra dig som person. Jag är med 
en väldigt kort period i ditt liv och vi kanske träffas någon timma i veckan under 
en begränsad period, så att jag inser att jag inte har sådan påverkan på dig. 
Men kan jag ge dig ett redskap, ett verktyg som du har med dig härifrån som du 
inte har idag som kan hjälpa dig att inte komma tillbaka hit på grund av nya 
polisanmälningar, då tycker jag att vi har gjort ett bra jobb… och just betona 
det här att det är ett samarbete, det är vi tillsammans, jag, ungdomen och 
föräldrarna som skall göra ett jobb under den här tiden.  

Samtalen syftar till att ungdomarna ska reflektera över sina handlingar och förstå dess 

konsekvenser men också att ungdomarna ska få med sig verktyg för att inte återfalla i brottslig 

verksamhet . 

Intervjuperson 3: 

Metodiken går ut på att inte tala om för ungdomarna vad som är rätt och fel. 
Dom får berätta själva, det handlar om deras värderingar… Första samtalet 
handlar om brottet, vad är brott och vad är bus? För dig, OBS, för dig? Jag 
tycker att ledordet ska vara att det är ungdomarna som ska tänka till. Vi är inte 
några poliser som står och talar om vad som gäller, vilket brott som ger vilken 
påföljd. Det är inte där krutet ligger utan det är att få dem att börja tänka själva 
och bli medveten om val av handlingar. 

Intervjuperson 1: 

Det handlar om att ungdomen ska få en tankeställare, att det inte fungerar att 
fortsätta på den här linjen som de är inne på, att brott inte lönar sig i längden. 
Ungdomarna ska förstå hur brott påverkar dem själva och närstående men 
också hur samhället och brottoffer påverkas av brott. Nå empatin hos dem, att 
sätta sig in i hur andra har drabbats och tänka ett steg längre om någon står 
inför valsituationer. Vi pratar mycket om att alla människor ställs inför olika 
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valsituationer. Vad får deras val konsekvenser för dem själva och för andra och 
vilka alternativa sätt finns det att agera i de här situationerna? 

Intervjuperson 2: 

Men man vill att ungdomarna ska reflektera själva och verkligen tänka till; så 
här tycker jag för att… och kanske ändra uppfattning.  Saker och ting händer ju 
inte bara, man tar beslut, man väljer. 

Intervjupersonerna fick frågan om vad de tycker är bra med programmet. 

Intervjuperson 1:  

Det som är bra tycker jag är att man inte har det här pekfingret, att inte stämpla 
ungdomar, jag vill inte stämpla. Det som jag tycker är viktigt, och som är 
grundstommen i programmet, det är att ungdomarna ska få upp ögonen att 
saker som de gör inte bara påverkar dem själva, för tonåringar är ju mycket 
självcentrerade och tänker väldigt kortsiktigt. Men det är också viktigt att få 
med föräldrarna och stärka dem i sin föräldraroll och ge tillbaka lite av kraften, 
få dem att komma upp ur uppgivenheten som föräldrarna har hamnat i för att 
orka fortsätta att vara gränsättade och tydliga. Ungdomen får tillfälle att prata 
med någon vuxen som inte går in och värderar det de säger. Jag värderar inte 
det ungdomen säger men jag försöker vrida och vända på saker och ting 

Intervjuperson 2: 

Jag tror att man sätter igång ungdomarna, att man ger dem möjligheten att 
tänka till utan att säga, utan att ge dem pekpinnarna. Själva upplägget skapar 
kreativitet…  

 

Intervjupersonerna återkom hela tiden till vikten av att ungdomarna förstår och reflekterar 

över konsekvenserna av sina brott. Intervjupersonerna beskriver hur många ungdomar tycker 

att det är svårt och jobbigt att reflektera över konsekvenserna men att det ingår i konceptet. 

Det ska vara tufft, det visar på att ungdomen har tänkt till menar intervjuperson 2. 

Intervjuperson 1 beskriver hur han gör för att nå fram till ungdomarna:  

Intervjuperson 1: 

Det tar några samtal att hitta alliansen, att lära känna varandra. Ungdomen 
inser att det inte var så farligt. Jag försöker göra det lite lustfyllt också, även om 
det är en påföljd.  Jag ser ingen vits med att sitta och fördöma eller trycka på 
”nu har du gjort fel, aja baja”. Istället bygga på det friska helt enkelt, de har 
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gjort dumma saker men de har så mycket frisk, så mycket bra i sig också. Jag 
förstärker det och förstärker inte det negativa. 

Programmen är avsedda att passa alla ungdomar, oavsett vilken typ av kriminell handling som 

har begåtts. Ibland uppstår vissa svårigheter att nå fram till ungdomen.  

Intervjuperson 3 ger exempel:  

Det skulle kunna bli en hake med just de här som är dömda men som påstår sig 
vara helt oskyldiga, eftersom de då är helt omotiverade.  Grundtanken är att 
man hela tiden kan återkomma till brottet. Jag tycker att hos de flesta kan man 
hitta eftertanken ändå, men det blir mer omständligt om det är någon som sitter 
och är väldigt anti. Som programledare är det väl också att bara gilla läget och 
göra det bästa av det, vi har den här tiden tillsammans oavsett. Ungen kommer 
att komma för att annars går det upp i rätten. Någonting kommer att fastna även 
hos den ungen som bara sitter och är tjurig och tänker sitta av sin tid. Då blir 
det mer att jag står och föreläser och att ungdomen är mindre aktiv. Men 
förhoppningsvis så… 

För personer med kognitiva funktionshinder, olika neuropsykiatriska diagnoser eller 

svårigheter i socialförmåga kan programmen vara mindre lämpliga. Till viss del går 

programmen att anpassa, behandlaren kan vara extra tydlig och ge lite mer utrymme till 

förklaringar. I dagsläget använder vare sig Botkyrka eller Huddinge av metoder som vänder 

sig till personer med ovanstående svårigheter. Intervjuperson 3 funderar kring att det skulle 

vara möjligt att skapa ett program som är mer anpassat för målgruppen. Aktuella hjälpmedel 

skulle kunna var bilder och annat visuellt material.  

Det kan även uppstå svårigheter med ungdomar som är inne i ett aktivt missbruk, menar 

intervjuperson 3, dessa ungdomar har ofta svårare att ta till sig det som diskuteras under 

träffarna. I övrigt är programmen anpassade för att passa så väl flickor som pojkar. Det är 

heller inte avhängigt språk eftersom det är möjligt att ha med en tolk under samtalen. 

Delanalys 

Det socialkonstruktionistiska synsättet betonar språkets betydelse och kontexten den unge 

befinner sig i, man menar att identiteter formas genom språk, det vill säga sättet vi talar om 

varandra och om oss själva utgör vår identitet. Ett socialkonstruktionistiskt perspektiv innebär 

inte bara att individen formar sin bild av den sociala omvärlden, utan att även synen på sig 

själv och sin roll i världen. Programverksamheten kan forma synen på den unges kontext eller 
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hur han uppfattar sig själv såsom en samhällsmedborgare eller kriminell om det vill sig illa. 

Den mänskliga konstruktionen av till exempel normalisering – som skapas i den kontext den 

unge befinner sig i - kan medvetet eller omedvetet påverkas i olika syften. Att framhäva en 

viss pedagogik, ett visst sätt att se på eller uppfatta ett ämne eller en händelse genom till 

exempel programverksamhet. I dess mest extrema former är det frågan om ren manipulation - 

fast på ett sofistikerat vis. 

Båda programmen talar om att få ungdomen komma just till insikten om att det man gör 

påverkar andra. Om man ser på det utifrån ett systemteoretiskt perspektiv så skall den unge 

beredas kunskap som han förhoppningsvis kan nyttja genom att programmet är tänkt att 

fungera som ett öppet system där den unge inhämtar kunskap över sin livsvärld och den 

kontext han befinner sig och kan nyttja sina nyförvärvade kunskaper i de olika system han 

ingår i. Detta förutsätter givetvis utifrån det systemteorietiska perspektivet att den unges 

övriga system är också öppna och inte slutna.  

Om man tittar på påföljdsprogrammens syfte och målsättning hos de båda kommunerna så är 

de relativt likartade och det framkommer även i intervjuerna att det behandlarna vill få 

ungdomarna att komma fram till är en insikt om kriminalitetens baksidor, hur det påverkar 

den unge och dess omgivning. De beskriver hur de inte vill föra samtalen i form av 

”pekpinnar” och förklara ”rätt och fel” utan frammana genom diskussion en djupare tanke 

som leder till att de reflekterar över sina handlingar. Som vi skrev tidigare under kognitiv 

teori så finns det en stor utmaning i att ge information så att den tas in, speciellt om samtalet 

kretsar kring ett ämne som klienten, i detta fall ungdomen, inte efterfrågat eller intresserar sig 

i. Man kan då lätt hamna i den situationen som vi valt att benämna ”att tala för döva öron”. I 

Botkyrka används Adad som ett verktyg för att kartlägga vad den unge själv finner som 

problematiskt i sitt liv. Som vi tidigare beskrivit så är bästa förutsättningen att komma fram 

till kognitiva insikter om informationen upplevs vara relevant och viktig för klienten. Med 

Adad kan man få fram, inte bara vad socialtjänsten, rättsväsendet och föräldrar anser som 

problematiskt i den unges liv utan också vad den unge själv upplever för problem och jobbiga 

situationer i sitt liv och därmed skapa en allians för vidare samarbete mellan ungdom och 

behandlare. 
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Det makteoretiska perspektivet och det Foucault säger om disciplineringen är att det 

representativa för disciplineringsprocess är att man riktar in sig mot människans psyke, 

hennes själ eller samvete och genom detta skapar en individ som underordnar sig makten. 

Samtalens syfte är enligt de målsättningar kommunerna satt upp att medvetande göra och ge 

insikt om bland annat den egna och offrets känslor och för att nå dithän så måste man ju 

beröra den unges psyke och samvete.  

Individanpassat? 

I Botkyrka individanpassas programmet efter den unges omständigheter. Hur ser den unges 

miljö, skola och nätverk ut? Vilken inställning har ungdomen till brottet? Hur hanteras 

situationen i hemmet? Frågorna vägs in i en bedömning och utgör grunden för hur 

intervjuperson 1 lägger upp programmet. Det är framför allt samtalen som styrs av 

individuella omständigheter.  

Intervjuperson 1: 

Jag kan inte exakt sätta fingret på det som avgör men det är utifrån erfarenhet 
och någon form utav fingertoppskänsla tänker jag. 

Huddinge håller mer strikta ramar. Programmet, de olika temadelarna, ska gås igenom med 

alla ungdomarna. Till viss del individanpassas samtalen utifrån ungdomens attityd. Det gäller 

att försöka nå fram till alla, även de som förnekar brott eller de som har kognitiva svårigheter.  

Intervjuperson 3:  

Givetvis kan det finnas individuella skillnader men våra underlag är att 
programmet handlar om brottet som är begånget, om konsekvenserna för 
ungdomen själv, samhället och eventuella brottsoffer. 

 

Delanalys 

Botkyrka och Huddinge kommun har något olika utgångslägen då de berättar om deras 

förhållningssätt till hur pass individanpassat programmet skall vara. Men båda programmen är 

ändå bundna till ett visst innehåll och vissa obligatoriska delar och teman som skall gås 

igenom. 
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Utifrån socialkonstruktionismen menar man att kunskapen, lärandet, är en aktiv process där 

delaktighet och ansvar är två faktorer som möjliggör skapandet av kunskap. Den unge ses inte 

som en passiv mottagare av kunskapsinformation.  Den unge tilldelas utifrån detta perspektiv 

ett eget, individuellt ansvar för sin egen process. Det gäller likväl som inom den kognitiva 

teorin som här att hitta den unges möjligheter att lära genom att använda en variation av 

uttrycksmedel och sinnen för att befästa kunskapen, det budskap som samtalen skall föra med 

sig. Därmed så blir samtalen, trots att de utgår ifrån statiska dokument, individanpassat.  

Som vi tidigare nämnt så är en av grundtankarna i systemteorin att betrakta individen i sin 

sociala kontext. Om individen tas ur sin sociala situation och endast betraktas genom sina 

individuella egenskaper så går mycket information förlorad. Ur ett systemteoretiskt perspektiv 

som används inom socialt arbete kan behandlaren få klarhet om relationerna i nätverket och 

systemteorin kan utgöra ett instrument i nätverksarbetet. Systemteori ser mänskligt handlande 

och mänskliga problem som något som sker och uppstår i ett samspel mellan människor och 

som inte kan förklaras av den enskilde individens inneboende egenskaper. Vi kan därav dra 

slutsatsen att ur ett systemteoretiskt perspektiv så är ett individanpassat påföljdsprogram något 

som hellre ersätts av samarbete mellan den unges mikorsystem (familjen) och det mesosystem 

som socialtjänsten utgör för den unge. 

Ur ett kognitivt perspektiv är det betydelsefullt att grundlägga den unges motivation tidigt, det 

vill säga motivationen att vilja lära sig saker och utvecklas. Den egna aktiviteten och 

nyfikenheten är avgörande för inlärningen. Ur ett kognitivt perspektiv är det inte det 

väsentligaste att varje enskild ung lagöverträdare ska ha sitt eget specialanpassade program 

utan att behandlaren hittar vägar att arrangera det material som skall genomgås på ett sätt så 

att den informationen som ges har en omfattning som är hanterbar för klienten och en 

komplexitetsgrad som är anpassad till klienten. 

Ur det makteoretiska perspektivet så är det ingen omöjlighet att individualisera och variera 

påföljdsprogrammen, teorin tar den närmast givet, i detta fall för att behålla socialtjänstens 

ideologi av att vara en rättskipade instans. Det är personalen som ger omdömen om de unga 

lagöverträdarna vilket påverkar straffets innehåll. För att tydliggöra så är det enskilde 

socialsekreteraren som bedömer och återrapporterar till åklagaren ifall den unge missköter 
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sina samtal eller inte samarbetar på ett sätt som upplevs adekvat. Det påverkar straffets 

innehåll och den unge kan komma att dömas till annan påföljd. 

Föräldrasyn 

I Botkyrka kommuns program har föräldrarna tilldelats en centralroll. Många föräldrar är med 

ca hälften av samtalen och ibland erbjuds föräldrarna egna samtal, utan att ungdomen 

närvarar. Samtalen kretsar då kring föräldrarollen. 

Intervjuperson 1: 

 Jag har insett vikten av att ha med föräldrarna på ett annat sätt. De behöver 
också stöd och har ett behov av att få prata med någon och resonera om 
föräldraskap och gränssättning. Det kan vara värdefullt att ha med föräldrarna 
i arbetet så de skall kunna fortsätta hemma att ge ungdomarna stöd och redskap 
efter att vi är klara.  

Föräldrarnas medverkan är frivillig men många kommer till samtalen. Det är också möjligt att 

bjuda med andra signifikanta vuxna. En del i samtalen med ungdomarna och deras föräldrar 

handlar om att normalisera, enligt intervjuperson 1, och framför allt lyfta fram positiva sidor 

hos så väl ungdom som förälder. Samtalen kan kretsa kring:  

Intervjuperson 1: 

Om besvikelser och vilka förväntningar man har på ungdomen och känsliga 
saker som inte blir av i vardagen annars. Då är det här vardagliga som man 
diskuterar ”ta och plocka upp dina kläder”, ”ta och duka undan efter dig” och 
sådana saker. När vi träffas här så kan man prata på ett annat sätt, kanske 
igenom mig. Föräldern kan säga saker till sitt barn som de normalt sätt inte 
säger och vice versa. 

För ett framgångsrikt arbete med ungdomarna beskriver intervjuperson 1 följande koncept:  

Viktigaste är någonstans att skapa den här alliansen med ungdomen och 
föräldern, att se det är vi tillsammans som skall göra ett jobb för att engagera 
ungdomen, göra dem delaktig. De känner att vi tillsammans som jobbar, att jag 
jobbar för dem. 

Även i Huddinge är föräldramedverkan valfritt och intervjuperson 3 berättar att hon saknar 

möjligheten att få fler föräldrar att engagera sig i ungdomarnas påföljd. Hon förklarar bristen 

på föräldramedverkan på följande sätt: 
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Intervjuperson 3: 

Det handlar om en tilldömd samtalsserie, ett straff, vilket gör att vi inte kan fläta 
in föräldrarna i arbetet på samma sätt som tidigare. Förut kunde vi tvinga 
ungdomarna att föräldrarna skulle vara med på något samtal, i alla fall ett 
samtal. Vid behov flera samtal. Det blir lite svårt när en 17 åring begått brott, 
att döma 17 åringen till att föräldrarna ska medverka. Det säger sig självt att 
domen måste gälla bara den som har gjort bort sig. 

Intervjuperson 3 ser en brist i att föräldrarna inte involveras mer. Hon anser att föräldrarna 

utgör en viktig grund för ungdomarna.  

Intervjuperson3: 

Det blir haltande när det har hamnat i fyrkantiga former, du är dömd och det 
här är ungdomstjänst. Jag saknar de här utsvävande verktygen, att släpa in 
föräldrarna när man tycker det behövs, att jobba med problemen direkt. 

Intervjuperson 3 poängterar ytterligare funktioner som föräldrarna uppfyller med sin 

medverkan i programmet:  

Jag måste på något sätt sanktioneras av föräldrarna för att ungdomen skall ta 
till sig något av det vi pratar om. Föräldrarnas samarbetsvilja får betydelse för 
hur jag når fram.  

Men föräldramedverkan är inte alltid oproblematisk, enligt intervjuperson 1. Han berättar att 

många föräldrar har svårt att ta till sig ungdomens brott, bagatelliserar eller förnekar brottet. 

Det är inte ovanligt att föräldrar håller en fasad gentemot myndigheter och förskönar 

omständigheterna kring ungdomen, beskriver välfungerande delar och utelämnar problematik.  

Intervjuperson 1: 

Det väldigt svårjobbat om man inte har med sig föräldrarna, om de inte inser att 
saker och ting kanske behöver förändras. Då är det väldigt svårt att nå fram till 
både ungdom och föräldrar. 

Delanalys 

Synen på föräldramedverkan i programmen skiljer sig något mellan Huddinge och Botkyrka. I 

båda kommunerna är föräldrarna välkomna på frivilliggrund. Ur ett socialkonstruktionistiskt 

perspektiv kan vi se att det främst handlar om språkbruk som skiljer sig mellan de båda 

programmen. Huddinge talar om programverksamheten som ett straff. Detta gör att de inte 
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anser sig kunna tvinga föräldrarna till att medverka. Orden straff och tvång blir 

meningsbärande och föräldramedverkan reduceras tydligt.  I Botkyrka har man i stället en 

annan infallsvinkel. Språkbruket är ett annat och intervjuperson 1 betonar att han arbetar för 

ungdomen och föräldrarna. I all sin enkelhet kan detta vara att sätta ett likhetstecken med att 

intervjuperson 1 erbjuder sina tjänster. Detta i sin tur kanske leder till en annorlunda inbjudan 

till föräldrarna jämte Huddinges inbjudan. 

Ur en systemteoretisk vinkel utgör ungdomens familj ett mikrosystem som har stor betydelse 

för ungdomen. Att stärka mikrosystemet och förbättra relationerna inom det ligger också i 

linje med tidigare forskning, som pekar på föräldrarnas vikt i arbetet i att rehabilitera 

ungdomar (Daleflod, 1996). Att endast jobba med ungdomen, enligt ett systemteoretiskt 

perspektiv, är inte meningsfullt. Systemet, familjens, utformning får stor betydelse i arbetet. I 

resultatet lyfter intervjuperson 1 fram svårigheter då föräldrarna förnekar sitt barns 

kriminallitet vilket skulle kunna tolkas som ett tecken på att familjen utgör ett slutet system 

och energiutbytet över gränserna saknas. Det slutna systemet gör det svårt för behandlaren att 

stötta föräldrarna och hjälpa till att utforma bättre relation mellan föräldrar och barn. Annars 

är det just detta som intervjuperson 1 försöker göra i sina möten med föräldrar och barn. 

Stärka relationer, få föräldrar och ungdomar att prata istället för att förmana.  

Om vi i stället väljer att se på föräldramedverkan inom programmen utifrån ett kognitivt 

perspektiv kan vi se att föräldrarnas medverkan kan bidra till en positiv utveckling. Både 

ungdomarna och föräldrarna stärks i sina roller. Deras kognition påverkas i en positiv anda 

om bra egenskaper lyfts fram. Kanske leder detta till att föräldern vågar vara mer 

gränssättande samtidigt som ungdomens bra sidor tydliggörs. Det vi ställer oss frågande till är 

de motsatta fallen, där föräldrarna inte medverkar. Vad gör det med den unges självbild? 

Vilka signaler sänder det till ungdomen? 

Frågorna leder oss in på maktperspektivet. När föräldrarna inte medverkar skiljs ungdomen ut 

från sin familj. Han eller hon ”normaliseras” utanför sin naturliga miljö vilket troligen 

påverkar ungdomens psyke i endera riktningen.  

Behandling och straff 

De båda kommunernas programverksamhet syftar till att få ungdomen att inte återfalla i brott. 
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Synen på programmen, om det sker i vårdande eller straffande syfte, skiljer sig dock mellan 

kommunerna. Ändå är intervjupersonerna överens om att det finns både straffande och 

vårdande inslag. Att programmen tilldöms den unge tyder på ett strafftänkande. Att 

ungdomarna förmås till att arbeta oavlönat ingår också i straffets ramar. Ungdomarna kan inte 

villkora straffet, blir de placerade att utföra sin samhällstjänst i ett stall är det tvingade till 

arbete där om det inte föreligger speciella omständigheter. På arbetsplatsen där de ska utföra 

samhällstjänst tilldelas ungdomen en handledare som återrapporterar till socialtjänsten om 

ungdomen missköter sig.  

 Intervjuperson 1 beskriver vilket syfte han först och främst tänker på inom 

programverksamhetens ramar: 

Intervjuperson1: 

Jag tänker nästan uteslutande på vård. När man är så pass ung så tror jag inte 
att det funkar att sätta en stämpel i pannan. Utan istället bygga på det friska 
som finns och skapa någon sorts hopp om framtiden och att, som sagt, ge dem 
redskap, tankar och nya erfarenheter i vår kontakt som de kan ha nytta av 
framöver. 

Intervjuperson 3:  

Vårdbehovet ligger utanför själva programverksamheten. Handläggaren, 
socialsekreteraren som gör yttrandeutredningen ska se om det finns ytterligare 
vårdbehov och om ungdomen är lämplig för ungdomstjänst eller inte. 
Socialsekreteraren måste ju fortfarande ta hänsyn till hur livssituationen ser ut 
och se om finns någonting som socialtjänsten behöver gå in och hjälpa till med. 
Sen kan domaren fortfarande välja att strunta i bedömningen. Utöver 
programverksamheten är man ju fortfarande fri att påbörja annan vård.  

Intervjuperson 2 är mån om att programverksamheten ses som ett straff:  

Det är någonting vi har fått på oss att vi ska verkställa och då ska vi också vara 
tydliga med vad det är vi gör. Och samtidigt så är det så är det är ungdomar 
som begår brott. Vi som jobbar med ungdomar har erfarenheten av att det ofta 
är knas på en del håll, allt ifrån skolan till hemmet. Så det är klart att vi vill 
något mer än bara straffa men för att inte blanda ihop begreppen är viktigt för 
mig att säga att det här är ett straff. Sen vill vi mer. Ja, avtjäna straffet men vi 
vill att de inte ska komma tillbaka vilket innebär att vi måste ge dem något mer. 

Intervjuperson 3 funderar ytterligare kring strafftänkandet: 
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Jag skulle säga så här att det är klart att det är ett straff, men att om det bara 
vore att man ville slå någon på fingrarna så skulle man inte bekymra sig om att 
erbjuda programmet. Då skulle man kasta dem åt hundarna eller ge dem 
piskrapp eller fängelsestraff eller något gammalt hederligt beprövat. Samhället 
har insett att man kanske måste ta hand om de kriminella på ett annat sätt, 
särskilt de unga och samtidigt jobba med att kunna hejda en 
kriminellutveckling. Det gör man inte genom att ge höga böter eller fängelse. 
Ungdomar kan inte betala böter och i fängelse lär de sig bara bus. 

Delanalys 

Än en gång kan vi utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv se språket som 

meningsbärande. Intervjuperson 2 vill poängtera att programverksamheten är ett straff, att det 

inte kan villkoras och att straffet är tilldömt för att ungdomen har begått en kriminellhandling. 

Däremot är intervjupersonerna överens om att programmet har vårdande inslag. Utan vård tror 

inte intervjupersonerna att ungdomen rehabiliteras, vilket också ligger i linje med tidigare 

forskning. Vidare ur ett systemteoretiskt perspektiv kan vi dessutom se att systemet måste 

vara öppet för att förändringar ska ske. Visst går det att påverka individen, som i sin tur 

påverkar systemet, familjen, kompisarna och et cetera.  

De vårdande inslagen i programmen handlar om att ge ungdomen nya redskap att hantera 

framtiden med. Redskapen bygger på kognition, att ungdomen utvecklar sina tankar och 

utvecklar sin empati. Ur det kognitiva perspektivet är det möjligt att förändra människors 

kognition, förutsatt att de har ett abstrakt tänkande.  

Behandling tycks vara samma sak som påverkan av kognitionen i en positiv riktning. Straff 

tycks å andra sidan mest handla om att arbeta oavlönat och passa tider.  Ur ett maktperspektiv 

gör vi följande tolkningar av Foucaults tankar: arbetet ska, förutom gottgörelsen, syfta till en 

bättring av individen. Dessutom är arbetet i sig disciplinärt utformat. Ungdomstjänst och 

programverksamheten är tidsbestämt och den unge får inte avsluta/avvika från programmet 

förrän strafftiden är slut. Han kommer att kontrolleras av sin handledare på arbetsplatsen som 

ser till att den unge befinner sig på plats. Om den unge beter sig olämpligt rapporteras detta 

vidare till socialsekreteraren som återrapporterar detta till åklagaren.  Förutom 

”dressyrfunktionen” har arbetet två andra funktioner. Det är symboliskt och producerande.  

Foucault skriver i Övervakning och straff (1993, s.203) att den fulländade disciplinära 

apparaten skulle vara så beskaffad att det var möjligt att med en enda blick ständigt se allt. 
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Nu kanske det är en alldeles för långsökt tanke att socialtjänsten skulle se allt med en enda 

blick men ändå har socialtjänsten den övergripande blicken. Deras roll skall inkludera att vara 

en samordnare och verkställare över den unges straffpåföljd, återrapporteringen till åklagare 

och tillse den unges individuella behov som fastställs efter en utredning.  Därmed är tanken 

inte allt för främmande att socialtjänsten har en enorm makt och insikt, över och av, den unge. 

Den unge är därmed underkastad socialtjänsten uppfattning om vad som är ett accepterat 

beteende, allt som avviker från regeln, allt som befinner sig inom den icke-

överensstämmandes oändliga område är straffbart. 

Socialtjänsten och straffrätten 

Det finns fördelar med att det är inom socialtjänsten och inte inom kriminalvården som 

ungdomar hamnar då de begått kriminella handlingar. Intervjuperson 3 beskriver styrkan med 

att socialtjänsten håller i programmet:  

Intervjuperson 3: 

Socialtjänsten har ett familjeperspektiv i yttrandeutredningarna och i allt… Om 
det skulle behövas så tror jag att man skulle vara snabbare att veva in både 
handläggare och föräldrar, sätta igång den apparaten som är runt ungdomar. 
Kriminalvården är mer för dem som är fullt ut vuxna och tar ansvar för 
konsekvenserna.  

Intervjuperson 1: 

Återigen det här att socialtjänsten skall ha ett vårdande perspektiv medan jag 
tänker att kriminalvården är mer av en straffande, mer repressalier instans. 
Ungdomar måste få begå sina misstag utan att stämplas. Jag tror att hamnar de 
inom kriminalvården så får de en stämpel i pannan att de är kriminella och det 
är lätt att de identifierar sig som kriminella och… går i någon sort kriminell 
identitet… 

Förutom risken med att ungdomar som hamnar inom kriminalvården befäster en kriminell 

identitet pratar intervjupersonerna om att kriminalvårdens koncept kanske inte är det bästa för 

ungdomar. Intervjuperson 3 ser studiebesök på exempelvis KRIS som direkt olämpliga, något 

som intervjuperson 2 håller med om. Hon anser även att det finns en risk att ungdomarna 

hamnar i ”vuxenfällan” där de blir behandlade som vuxna trots sin omogna ålder. Just 

ungdomarnas ålder har kommunerna lagt vikt vid då programmen utformades men 
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intervjupersonerna är tveksamma till om samma hänsyn skulle visas inom kriminalvårdens 

ramar. 

Intervjuperson 3: 

Man utför straffet men jag tänker att man ändå har något slags 
socialtperspektiv som jag ändå tror är bra när det handlar om barn. Det är barn 
vi pratar om. 

Lagstiftningens principer om förutsebarhet, proportionalitet och konsekvens är haltande enligt 

intervjupersonerna. Intervjuperson 3 berättar att hon upplever att åklagarna kan yrka på olika 

påföljder för samma brott. Att ungdomarna inte förutser konsekvenserna av sin handling 

vittnar intervjuperson 1 om:  

Förutsägbarhet bland ungdomar är möjligen i samband med att de blir kallade 
för att utredaren skall skriva ett yttrande. Då kan de börja se vad de kan dömas 
till, men i stunden då de begår ett brott så tänker de sällan på konsekvenserna. 

Även om inte domen är förutsägbar så finns det förutsägbarhet i påföljden. Programmen för 

de unga lagöverträdarna har en relativt fast ram och ser lika ut för alla, med några mindre 

individuella skillnader. Kring proportionalitet funderar intervjupersonerna att det handlar om 

hur många timmar som ungdomen tilldöms:  

Intervjuperson 1: 

Den nya lagen säger att det skall finnas ett program knutet till ungdomstjänsten. 
Det kan inte vara lika mycket samtal om ungdomarna är dömda till 20 timmar 
som om de är dömda till 150 timmar.  Vi diskuterat det här och kommit fram till 
att är de som är dömda upp till 60 timmar kortare program och därutöver får de 
köra hela programmet. 

I Huddinge ser man ett problem med att straffrätten är otydlig. Många ungdomar har svårt att 

förstå vad som händer under rättegången och även svårigheter att förstå påföljden. 

Intervjuperson 2 återkommer flera gånger till att domarna kan se så olika ut, att det är 

obegripligt för vuxna vilket gör det snudd på omöjligt för ungdomar att förstå den 

straffrättsliga konsekvensen av brottet. 

Delanalys 

Ur ett socialkontruktionisktiskt perspektiv kan vi se att socialtjänsten ser fördelarna med att de 
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verkställer straffet då de anser att deras förmåga att inbegripa den unges mikrosystem är bättre 

lämpad än kriminalvårdens.  

Intervjupersonernas funderingar kring socialtjänstens ansvar för ungdomar ligger i linje med 

prop. 2005/06:165 där man anser att ungdomar bäst tas om hand inom socialtjänsten och att 

de inte bör bli föremål för kriminalvården. Ur ett systemteoretiskt perspektiv antyder 

intervjupersonerna att de har bättre kompetens att se när det finns problem inom 

mikrosystemet och de kan därmed snabbare aktivera andra delar av socialtjänsten (som kan 

sägas utgöra ett mesosystem för dessa ungdomar).  

Ut ett kognitivtperspektiv kan man se hur den obegripligheten gällande konsekvens 

proportionalitet och förutsägbarhet är svårhanterlig för den unge då det är information som 

oftast är mycket detaljerad lagtext och ofta inte upplevs som personligt relevant. Det kan vara 

svårt för den unge att få grepp om exakt vad han har att förvänta och kräva, då begreppen är 

svårtydda även för de vuxna och kanske inte ens upplevs som konsekventa. 

Foucault beskriver hur makt och kontroll utförs inom samhällets olika former av institutioner. 

Han ger exempel på maktrelationen läkare- patient. Ungdomar rangordnas som mindre 

kriminella medan vuxna kanske rangordnas som mer kriminella. Rangordnas socialtjänsten i 

sin tur som en mildare enhet än kriminalvården? Lagstiftaren kräver hårdare tag mot 

ungdomar samtidigt som nyporna uppenbarligen inte får vara allt för hårda. Ungdomarna ska 

beredas vård inom socialtjänsten. En tolkning av detta är att kriminalvården endast utgör 

straff och ökar risken för att ungdomarna ska identifiera sig som kriminella. 

Intervjupersonerna talar om vuxenfällan vilket underförstått kan betyda att kriminalvården 

endast är lämplig för vuxna.  

Straffrättens grundprinciper om konsekvens, proportionalitet och förutsägbarhet är något som 

faller på eget grepp, enligt intervjupersonerna. Lagstiftarens intentioner är att döma alla lika 

utifrån vilken kriminellhandling de begått, något som tidigare forskning tar upp som 

problematiskt. En del av syftet med lagändringen i årsskiftet 2006/07 var just att få mer 

förutsägbarhet, proportion och konsekvens i påföljderna. Än är det för tidigt att säga om 

lagstiftaren nått målen men intervjupersonerna verkar vara överens om att programmets 

50 
 



Den Normaliserande Alliansen 
Anna-Karin Ejenström 
Marianne Kevin 
 
 
utformning är förutsägbar och delvis står i proportion till brottet då det finns både en kort och 

en lång variant.  

Sammanfattande Analys 

Programverksamhetens främsta syfte är att rehabilitera ungdomen och motverka att den unge 

återfaller i kriminallitet. Det handlar om att ge ungdomen verktyg för att vidmakthålla en 

positiv identitet. Detta sker genom en process där en mängd faktorer inverkar och samspelar 

med varandra. 

Det handlar främst om att skapa en allians med ungdomen. Behandlaren behöver finna en väg 

fram till ungdomen, få hans förtroende och tillit. Vägen dit kan vara krokig och bör inte 

innehålla förmaningar och pekpinnar. I stället bygger alliansen på att systemen är öppna och 

energiutbyte sker över gränserna. Detta avser så väl ungdomens mikrosystem som det 

mesosystem som socialtjänsten utgör. Tillgänglighet, är nödvändigt. Samtalet behöver vara 

anpassat så att ungdomen lätt kan ta till sig det som sägs och behandlaren bör vara tillgänglig 

för ungdomens tankar. 

När det finns en allians mellan ungdom och behandlare blir systemen öppna, om de inte redan 

var det, och behandlaren kan arbeta med ungdomens insikt och självmedvetenhet. Det handlar 

om att medvetandegöra ungdomens syn på sig själv och kanske påverka den i en eller annan 

riktning. Stärka ungdomen i en positiv identitet. Den positiva identiteten kanske handlar 

främst om att säga nej till kompisar inför ”bus” och att öka den empatiska förmågan. Att våga 

vara eftertänksam.  

Motivation tycks vara ett annat ledord i skapandet av en positiv identitet. Ungdomen måste 

motiveras för att förändra sitt leverne. Motivationen kommer främst utifrån samtalen där 

behandlaren strävar efter att få ungdomen att komma till insikt och vidga sitt perspektiv. Att 

förstå och inse att det som ungdomen gör påverkar andra, eller för att beskriva det ur ett 

systemteoretiskt perspektiv, ungdomen som en del i system påverkar andra system, så som 

familj och samhälle.  

Som ett led i att motverka att ungdomen återfaller i kriminalitet används normaliserande 

processer och kontroll. Inslag av straff finns då ungdomen mer eller mindre tvingas att arbeta 
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oavlönat på en arbetsplats. Kontroll sker genom att ungdomen bör följa regler från 

arbetsplatsen, passa tider och dylikt. Även ett överhängande hot finns med i bilden eftersom 

ungdomen återrapporteras till rättsväsendet om reglerna inte efterföljs. Allt detta tycks vara i 

enighet om att normalisera ungdomen till att följa samhällets regler och normer.  

Det närmsta systemet, familjen, och då främst föräldrarna tycks utgöra ytterligare en 

beståndsdel i ungdomens rehabilitering. Genom att ge föräldrarna verktyg för att fostra sitt 

barn skapas det förutsättningar för ungdomen att leva ett laglydigt liv. För att föräldrarna ska 

kunna ta till sig dessa verktyg och bli gränssättande och stödjande för sin ungdom krävs en 

allians med behandlaren. Alliansen skapas på liknande sätt som alliansen mellan ungdom och 

behandlare. Föräldrarna är mycket viktiga i ungdomens vidmakthållande av en icke kriminell 

identitet.  

Vi ser ytterligare en faktor som samspelar i processen och det är vilken kontext ungdomen 

sätts in i. Vilka ord som används i samtalen och hur behandlare och ungdomar samtalar. 

Språket skapar en gemensam förståelse för ungdomens situation och kan förhoppningsvis 

omtolkas genom att på gemensamma grunder vara noggrann med den språkliga innerbörden.  

Sammanfattningsvis vill vi lyfta fram några begrepp som har utkristalliserats under analysens 

gång. Programverksamheten tycks främst handla om: 

 

• Allians 

• Identitetsskapande 

• Normalisering 

• Vidmakthållande 

Diskussion 

Så här i slutet av uppsatsen skulle vi vilja knyta ihop våra empiriska resultat och kortfattat 

tydliggöra svaren på frågeställningarna utifrån empirin. Vi önskar även att diskutera våra 

analytiska tolkningar och fundera kring uppsatsens metodologiska uppbyggnad.  
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Empirisk sammanfattning utifrån  syfte och frågeställningar 

Ur empirin kan vi utläsa att programverksamheternas syfte är att vara preventiva, det vill 

säga, förhindra ungdomen att begå nya brott. Detta uppnås, förhoppningsvis, genom samtal 

som är strukturerade kring olika teman. Genom samtalen vill behandlaren nå fram till 

ungdomen och ge denne nya insikter i vad brott har för konsekvenser, både för den unge själv 

och för dess omgivning. Även studiebesöken syftar till att ge ungdomen nya perspektiv. 

Programverksamheten har utvecklats sedan start. I Botkyrka har föräldrarna tilldelats en 

aktivare roll i programmet medan Huddinge har valt att reducera föräldramedverkan (det 

sistnämnda jämfört med Huddinges tidigare verksamhet som hette ”Brottsamtal”).  

I båda verksamheterna finns det inslag av såväl behandling som av straff. Språkbruket skiljer 

sig mellan behandlarna i de olika kommunerna. Huddinge talar om programverksamheten 

som ett straff och att vårdbehovet ligger utanför programverksamheten. Samtidigt betonar 

Huddinges behandlare att ungdomarna behöver mer än straff för att inte återfalla i 

kriminalitet. I Botkyrka väljer man istället att betona vårdaspekten. Gemensamt för de båda 

kommunerna, som vi tolkat det, är att det preventiva i programmen tycks vara samma sak som 

påverkan av kognitionen i en positiv riktning. Straff tycks å andra sidan mest handla om att 

arbeta oavlönat och att passa tider. 

Intervjupersonernas bakgrund 

En skillnad mellan Botkyrka och Huddinges programverksamheter ligger i behandlarnas 

utbildning. I Huddinge är intervjupersonerna utbildade till fritidspedagog samt till 

fritidsledare medan i Botkyrka är intervjupersonen socialsekreterare. Möjligen har 

utbildningarna betydelse för programverksamhetens utformning men det skulle bli alltför 

spekulativt att diskutera kring det inom ramen för denna uppsats.   

 

Brist på evidensbaserat arbete 

Våra empiriska resultat ligger i linje med tidigare forskning som påvisar att 

programverksamheter ofta är utformade av enskilda socialsekreterare. Även om 

intervjupersonerna har sneglat på anda verksamheter så är metoden inte evidensbaserad. Detta 

skulle i sig kunna innebära, även fast det är att dra resonemanget långt, att ungdomar döms till 
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att genomgå programverksamhet för syns skull. För vem kontrollerar att programmen 

verkligen är fruktsamma? Programverksamheten skulle kunna tysta röster om att det inte görs 

något för kriminella ungdomar. När den dessutom är kopplad till samhällstjänst blir det tydligt 

för alla och envar att ungdomar straffas för sitt normbrytande beteende. Frågan är bara om de 

rehabiliteras? Detta är dock inga slutsatser som vi vill dra av empirin men vi vill ändå 

uppmärksamma läsaren på en del av problematiken som kan uppstå när kommuner arbetar 

utifrån program som saknar evidens.  

Hermeneutik och uppsatsens tillförlitlighet 

Våra resultat, både de analytiska och empiriska, bygger på en hermeneutisk och 

fenomenologisk ansats. Studien är kvalitativ och resultaten är analyserade ur ett 

socialkonstrutionistiskt perspektiv med delar av teorierna system, kognition och makt.  Ett 

tänkbart alternativ till hermeneutiken är i detta fall en diskursanalys. Vi intresserade oss tidigt 

för den språkliga användningen kring unga lagöverträdare. En diskursanalys skulle kunna 

lyfta fram den diskurs som råder blad dem som arbetar med ungdomarna. Vi valde dock 

hermeneutiken på grundval av att se en helhet i de båda programmen.  Ett annat alternativ 

skulle kunna vara en kvantitativ undersökning. Även detta valdes bort då vi var intresserade 

av fenomenet, av behandlarnas upplevelse av själva programmet.  

Vår uppsats har inte haft som uppgift att leverera absoluta sanningar eller påståenden. Uppsatsen 

skall ses som ett försök till att få människor som arbetar med ungdomarna i programmen att 

komma till tals och förhoppningsvis så ett frö av intresse för vidare analyser och tolkningar av 

programmen. Vår beskrivning av programmen är således en framställning ur ett flertal perspektiv 

och som lett till en viss form av meningsskapande. Vi har kunnat ge vår syn på programmen och 

försökt göra den begriplig men vi är väl medvetna om att det finns flera tolkningar och analyser 

som bara väntar på att bli upptäckta. Vi hoppas att våra förslag till vidare forskning manar till ett 

intresse att söka efter nya upptäckter.  

Analytiska resultat 

Vad betyder begreppen allians, identitetsskapande, normalisering och vidmakthållande för 

ungdomarna som genomgår programmet? Frågan har säkert tusen olika svar beroende på vem 

man frågar. Svaret som ges nedan bygger på våra reflektioner och antaganden, det är upp till 

läsaren att själv välja hur giltiga svaren är för honom eller henne.  
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Den bräckliga alliansen 

Begreppet allians bygger på att behandlare och ungdom når ett samförstånd. Detta begrepp 

tycks vara det mest grundläggande för hela programmet. Om inte en allians skapas finns det 

en ökad risk för att inte ungdomarna tar till sig programidén, det vill säga, att tänka på 

konsekvenserna för sitt beteende. När det handlar om att skapa en allians mellan ungdom och 

behandlare hamnar det främst på behandlarens ansvar att lägga grunden för alliansen, skapa 

trygghet och tillit. Det är inte alltid det går att uppnå den eftersträvade alliansen, ibland på 

grund av kognitiva svårigheter hos ungdom, ibland kanske på grund av personkemi. Oavsett 

anledning leder detta till att de verktyg som behandlarna vill förmedla vilar på en bräcklig 

grund. Kanske kan alliansen metaforiskt jämföras med en tunn tråd som måste tvinnas för att 

få bärighet? Om tråden brister riskerar ungdomen att falla (återfalla) ner i kriminalitet. Fallet 

skulle kunna dämpas om det fanns andra trådar som tog vid. En sådan annan tråd, menar vi, 

skulle kunna vara föräldrarna. I själva verket är det kanske föräldrarna som ska fortsätta 

tvinna tråden, skapa allians med sin ungdom, för att förhindra honom eller henne att återfalla? 

Samhällsinstitutionen hjälper till att forma ungdomens identitet 

 Alliansen syftar till att forma ungdomen i en positiv identitet. Detta leder i sig till frågorna 

vad som är en positiv identitet och för vem det är positivt? Vi kan inte annat än anta att 

ungdomens ”positiva identitet” är en förlängning av samhällets normer och krav på goda 

medborgare. För att ta ett exempel så kan programmen fylla en betydelsefull funktion för 

såväl samhället i stort som för den enskilde. Ungdomarna engageras i bland annat oavlönat 

arbete som är i linje med samhällets intressen av att normalisera och samtidigt disciplinera, 

vilket bidrar till en positiv utveckling av samhället och den enskilde unge. En stor del av 

programmen handlar om normalisering, unga människor blir laglydiga samhällsmedborgare 

då de anpassar sig till de sociala och kulturella värden, roller och handlingsmönster som 

samhället utgör. I och med detta anser vi att programmen är en samhällelig institution för 

överförandet av demokratiska värden och handlingsmönster som ett led i identitetsskapande 

hos den unge. Detta medför att alliansen kan skapa olika varianter av identitetsskapande inom 

programmet. Det som programmen syftar till är att skapa en icke kriminell identitet hos 

ungdomarna, men vi uppfattar det som att det i slutändan är upp till den unge att på egenhand 

skapa en identitet som faller inom lagen och samhällets normer med de verktyg som 

programmen erbjuder. Vi undrar dock ifall det är möjligt att man som ung kan konstruera en 
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egen identitet utifrån ett generellt program? Å andra sidan lockar behandlarna ungdomen till 

att tänka steget längre, reflektera över sina handlingar utan att behandlaren kommer med 

pekpinnar. Att reflektera över sig själv och ta ansvar för sina handlingar ses kanske generellt 

som positivt för de flesta individer, så också för ungdomar.  

Normalisering:  ett verktyg till att nå djupare insikt? 

Behandlingsarbetet handlar inte bara om att skapa en allians och en positiv identitet, det måste 

även finnas normaliserande inslag. I den sammanfattande analysen gör vi tolkningen att 

kontroll och hot är delar i processen normalisering. En annan del i normaliseringen kan 

utgöras av de obligatoriska studiebesöken. Under genomförandet av delanalysen studiebesök 

fastnade vi i en diskussion om det socialkonstruktionistiska samspelet. Studiebesöken kan 

med hjälp av den enskilde behandlaren, tillsammans med kronofogden, förmedla en djupare 

insikt hos den unge. Studiebesöken syftar till att koppla handling med konsekvenser. Man 

skall lära den unge att ta ansvar över sina handlingar och se mer bildligt vilka konsekvenser 

handlingarna kan få. Normen tycks hela tiden vara att tänka efter före, att lära sig att olika 

handlingsstrategier ger olika konsekvenser. Ungdomen behöver lära sig att finna de 

handlingsstrategier som ger minst negativa konsekvenser för samhället eller för att uttrycka 

det på ett annat sätt; finna de strategier som ligger i linje med samhällets normer.  

En stark tråd för en positiv framtid? 

Slutligen har vi några tankar kring hur ungdomen kan vidmakthålla sin positiva identitet när 

behandlingen är färdig. Metaforen om tråden som föräldrarna tvinnar starkare får vara talande 

även här. Vi tror att föräldrarna utgör en väldigt viktig grund för ungdomarna och vi hoppas 

att fler föräldrar får möjlighet att tillsammans med behandlare lära sig tvinna tråden stark. 

 

Vidare forskning; 

Det vore intressant ur ett forskningsperspektiv att undersöka ifall det verkligen förhåller sig så 

att de straffande inslagen i programverksamheten blir allt mer rådande istället för de 

vårdande/behandlande inslagen och vidare undersöka hur detta kommer sig och vad det 

betyder? 
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Utifrån våra intervjupersoners funderingar kring vart ungdomar lämpligast rehabiliteras 

(socialtjänst eller kriminalvård) undrar vi om det är det makteoretiska perspektivet om 

disciplinering och normaliseringsprocesser som man tycker är för stämplande inom 

kriminalvården, att det stärker den unges kriminella identitet? Men nu när socialtjänsten går 

mot allt hårdare strafftänk, hur skall de värja sig mot stämpling av ungdomar? Är det då ordet 

kriminalvård som är stämplande i så fall är ordet socialtjänst fritt från socialt stigma? Så vi 

skulle önska att någon besvarade frågan ifall programverksamheten kan stämpla den unge?  

Då vi diskuterat de straffrättsliga principerna med varandra, så börjar diskussionen i en 

trevande kritik att det är den enskilde behandlaren som ensam, bakom stängda dörrar, för 

dessa samtal med den unge och det är svårt att utröna om och på vilket sätt principerna 

efterföljs.  Nästa våg i diskussionen mynnar i en kritik att innehållet i programmet är statiskt 

och inte tar hänsyn till den enskildes behov och förmågor och vi ser att det nog är bra att den 

enskilde behandlaren påverkar programmen till sin bästa förmåga efter den unges kontext, 

mognad och förmåga. Sen så tar vår diskussion återigen en vändning och vi konstaterar att 

denna påföljd uppkom ju faktiskt för att ge principerna om förutsägbarhet, proportionalitet 

samt konsekvens en mer rättssäker grund. Vi önskar att någon kunde ta sig an frågan om man 

kan individanpassa ett program så pass att det faktiskt inte går att uppnå den straffrättsliga 

önskan om proportionalitet och förutsägbarhet?  

BRÅ har i vissa av sina rapporter tagit upp faktumet att flickor begår andra typer av brott än 

pojkar och av andra anledningar. Därför tycker vi att det vore högst intressant att ta reda på 

ifall man skall ta hänsyn till ett genusperspektiv i utformningen av programverksamhet? 
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Bilaga 1  

Generellt om programverksamhet för unga lagöverträdare 

Brottförebyggande rådet har i rapporten ”Vård för unga lagöverträdare” undersökt 

ungdomsbrottslighet och påföljder för ungdomar inom socialtjänstens ram. Gemensamt för de 

olika programmen för unga lagöverträdare är att de fokuserar på ungas brottslighet. I 

programmen ingår upprättandet av en tydlig vårdplan där antal träffar bestäms i förväg. 

Antalet träffar varierar stort mellan landets olika kommuner, allt från 3-23 tillfällen har 

förekommit. Vanligt är att flera av träffarna utgörs av studiebesök med fokus på brottets 

konsekvenser. Exempel på studiebesök är hos kronofogden, åklagare, anstalt eller 

akutavdelning på sjukhus (BRÅ-rapport 2005:13).  

Samtal med socialsekreterare utgör en viktig grund samt träffar med den unges föräldrar. 

Samtalen kretsar vanligtvis kring ett antal olika teman som tillexempel identitet, kriminalitet 

och/eller droger. Både individuella samtal och gruppsamtal förekommer även om 

gruppsamtalen är sällsynta. Syftet är att medvetandegöra ungdomarna om konsekvenserna av 

deras handlande. Programmen bygger ofta på systemteori och kognitiv beteendeterapi (BRÅ-

rapport 2005:13). 
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Bilaga 2 

Programverksamheten i Botkyrka och Huddinge kommuner 

Botkyrkas konsekvensprogram 

Vid träffarna går man igenom vissa teman, såsom att vara brottsoffer - hur påverkas man, 

konsekvenser av brott - vilka påverkas/berörs och vad händer när ett brott begås?  

Syftet med samtalen är att den unge och föräldrar ska få reflektera över hur saker som den 

unge gör påverkar honom själv och andra runt omkring på ett negativt sätt. 

Verksamheten utformas efter individen utifrån; 

• Brottets art 

• Eventuell tidigare kriminalitet 

• Ungdomens mognad 

Konsekvenssamtalens mål; 

• Att den unge skall få insikt i vad brottet har fått för konsekvenser för den unge själv, 

personer i hans närhet och för brottsoffret. 

• Att den unge inte skall återfalla i kriminalitet. 

• Ge den unge redskap/kunskap som kan hjälpa honom att inte begå fler brott. 

• Stötta föräldrarna i föräldrarollen. 

I dagsläget finns det en kortare variant på konsekvenssamtal som är på 10 - 60 timmar och en 

längre version på 70 - 150 timmar då man blivit dömd till Ungdomstjänst. Samtalen kan även 

komma till stånd när föräldrar, skola, polis eller socialtjänst är bekymrade för barnets 

kriminella utveckling. I vissa fall hålls även enskilda träffar med vårdnadshavare. I 

samtalsserien ingår även en träff med en polis, i syfte att den unge ska få en bättre bild av 

polisens arbete och roll i samhället och ett flertal nya studiebesök är på inplanering, till 

exempel ett obligatoriskt studiebesök hos Kronofogden. 

Huddinges programverksamhet 

Påföljden kan användas vid brott som har högre straffvärde och där den unge inte har ett stort 

vårdbehov. Vård går före ungdomstjänst. Även om ungdomstjänst är ett straff, så ska 
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ambitionen vara mer än att arbeta av straffet. Påföljden ska också, förutom det oavlönade 

arbetet, innehålla någon form av programverksamhet. I Huddinge kommun finns varianter av 

programverksamhet beroende på hur många timmar den unge blir dömd till. Det finns en kort 

variant på 20 - 60 timmar och en lång version som är på 70 - 150 timmar. Samtalen skall vara 

1 gång i veckan och varje tillfälle skall pågå mellan en och en halv timme. Samtal i 

programverksamhet syftar till att göra den unge medveten om sin handling och dess 

konsekvenser för den unge själv, brottsoffer och samhället. En viktig målsättning är att inte 

efter fullgjord ungdomstjänst återfalla i kriminalitet. Syftet är att; 

• Medvetandegöra ungdomen om brott och dess konsekvenser 

• Medvetandegöra ungdomen om de egna och offrets känslor 

• Medvetandegöra ungdomen om gruppmekanismer 

• Hjälpa ungdomen att se mer nyanserade sidor hos sig själv och sin omgivning 

• Ge ungdomen och föräldrarna förutsättningar att samarbeta med varandra kring brott 

• Hjälpa ungdomen att avhålla sig från brott genom att se alternativ (lyfta fram 

alternativen). 

Kommunen har också lagt in vissa för ungdomen obligatoriska studiebesök som kommunen 

tycker är viktiga. Ett exempel är kronofogden som blir obligatoriskt för alla.  
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Bilaga 3 

Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor: 

– Hur länge har du arbetat med ungdomar som är dömda till vård inom socialtjänsten? 

– Vad arbetade du med innan? 

– Vad får dig att fortsätta arbetet med ungdomarna? 

 
Berätta om konsekvensprogrammet 
 
– Vad är syftet med konsekvensprogrammet? (Har syftet förändrats genom åren?)  

– På vilka grunder beslutades det om att kommunen skulle ha ett konsekvensprogram? 

– Vad styr utformningen på programmet? 

– Ser programmet likadant ut för alla unga lagöverträdare som deltar i programmet eller 

finns det individuella skillnader?  I så fall beskriv skillnaderna, på vilka grunder, vad 

påverkar innehållet? 

 
– Hur hjälper programmet den unge? 

 
– Vad är bra med programmet? 

 
– Vad är mindre bra? 

 
– Ge exempel på ”fall” där programmet har varit bra. 

 
– Ge exempel på ”fall” där programmet inte varit bra. 
 
– När startade konsekvensprogrammet? 

 
– Har programmet förändrats genom åren och i så fall hur? 
 
– Vem har gett riktlinjerna för förändring?  
 
– Vilka ungdomar deltog i programmet då det var nytt? 

 
– Vilka deltar idag? 
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– Hur ser du på att den unge är dömd till att delta i konsekvensprogrammet? 

 
– Hur ser du på straffrättens mål om förutsebarhet, konsekvens och proportionalitet? 

 
– Hur värderar socialnämnden den unges vårdbehov kontra brottets straffvärde? 
– Är ovanstående förenligt med konsekvensprogrammet? 

 
– Vilka fördelar respektive nackdelar finns det med att unga lagöverträdare hamnar hos 

socialtjänst i stället för i kriminalvård?  
 

– Vilka vårdande insatser finns i programmet? Rehabiliterande?  
 

– Straffande? 
 

 

 

 

 

 

 

 

65 
 


	ABSTRACT
	Key Words
	Nyckelord

	Inledning och Bakgrund
	Syfte och frågeställningar
	Syfte 
	Frågeställningar

	Uppsatsdisposition 
	Centrala begrepp
	Unga Lagöverträdare
	Socialtjänstens ansvar


	Bakgrund
	Författarnas förförståelse

	Tidigare forskning
	Historik kring Unga Lagöverträdare
	Metod
	Vetenskapsfilosofisk position 
	Studiens avgränsningar
	Urval och datainsamling
	Intervjuernas genomförande
	Reliabilitet, validitet och Generaliserbarhet

	Teoretiska perspektiv
	Resultat
	Presentation av intervjupersonerna
	Programverksamhet för unga lagöverträdare 

	Sammanfattande Analys
	Diskussion
	Vidare forskning;
	Referenser
	Generellt om programverksamhet för unga lagöverträdare

	Bilaga 2
	Programverksamheten i Botkyrka och Huddinge kommuner
	Botkyrkas konsekvensprogram
	Huddinges programverksamhet


	Bilaga 3
	Intervjuguide


