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Abstract 
 
The essay investigates juvenile offenders experiences of the sanction ”ungdomstjänst” 
and how it may change attitudes towards committing criminal acts. The essay 
introduces qualitative interviews with four juvenile offenders, which have all executed 
”ungdomstjänst”. The juveniles experiences of features that can be a part of the attitude 
change have been analyzed with a model of the motivation process, called ”Fyra F”, and 
four elements of persuading, which can affect an attitude change. The result shows that 
the juveniles experience ”ungdomstjänst” as punishing in varying degree, dependent of 
the different parts of the sanction. Positive experiences of the sanction include that it 
gives them an opportunity to see things from a different perspective as well as help to 
get out on the employment market. The analyze shows that ”ungdomstjänst” contain 
several aspects of the above model and elements which can affect the juveniles attitude 
to committing crimes. It also appears certain aspects which could be improved by 
professionals within “ungdomstjänst” in order to increase the number of opportunities to 
affect the different types of juvenile offenders that they encounter. 
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Inledning 
 
En diskussion har väckts i många sammanhang om hur samhället ska hantera unga som begår 
brott samt vilka påföljder som lämpar sig för att motverka att ungdomar ska återgå i brott. 
Svensk kriminalpolitik har under århundraden använt olika förfaringssätt för att hantera 
ungdomsbrottsligheten. Två traditioner inom svensk kriminalpolitik har varit 
behandlingstänkandet med intentionen att förändra det brottsliga beteendet samt en 
straffrättslig tradition som betonar brottshandlingen och påföljden. Nutidens svenska 
kriminalpolitik betonar straffrättens betydelse, dock kan behandlingstänkandet ses i 
utformningen av påföljder för unga lagöverträdare (SOU 2004:122).  
 
Påföljden ungdomstjänst infördes som en fristående påföljd år 2007 för unga lagöverträdare 
under 21 år och regleras i 32 kap. 2 § Brottsbalken (1962:700). Ungdomstjänst består av ett 
visst antal timmar oavlönat arbete och en annan särskilt anordnad verksamhet. Ungdomstjänst 
är ett straff och är tänkt att fungera som en markering för ungdomarna att brott inte är 
acceptabelt. Samtidigt är intentionen att ungdomstjänst ska vara en pedagogisk och en 
vägledande påföljd. Pedagogisk i den meningen att ungdomen får sona sitt brott genom 
oavlönat arbete. Den särskilt anordnade verksamheten och handledaren på arbetsplatsen ska 
stå för de vägledande inslagen. Ungdomstjänst är en frivillig påföljd som unga lagöverträdare 
ska samtycka till (prop. 2005/06:165). Ungdomstjänst kan således ses som ett ”gränsland” 
mellan behandlingstänkandet och det straffrättsliga tänkandet.   
 
Som beskrivits ovan är ungdomstjänstens intention att markera att med brottsliga handlingar 
medföljer ett straff, men skall även präglas av pedagogiska och vägledande inslag (prop. 
2005/06:165). Intressant blir då att studera hur väl det pedagogiska och vägledande inslaget i 
ungdomstjänst fungerar för att motverka nya brottsliga handlingar. En aspekt för att studera 
detta är att se till hur ungdomar uppfattar ungdomstjänstens betydelse för en attitydförändring.  
 
Det finns ett flertal modeller och teorier som förklarar hur attitydförändringar uppstår. Ett sätt 
att skapa förutsättning för attitydförändringar är att de professionella, som är i kontakt med 
unga lagöverträdare, arbetar för att motivera dem till en förändring. Likaså poängterar Lardén 
(2002) det väsentliga med att arbeta motiverande kring unga lagöverträdare och främst för att 
ungdomarna själva inte alltid ser problematiken i sitt handlande. Detta leder till att kontakten 
mellan den professionella och ungdomen får en betydande roll. Ytterliggare en aspekt i denna 
kontakt som kan påverka en attitydförändring, är enligt Karlsson (2007) olika former av 
övertalning.  
 
Det är stor brist på forskning kring ungdomstjänstens betydelse för en attitydförändring hos 
unga lagöverträdare, varav vår studie kan bidra till att öka förståelsen inom området. Studien 
avser att presentera mer kunskap om hur de ungdomar som verkställt ungdomstjänst kan 
uppleva påföljdens betydelse för en attitydförändring till brottsligt handlande. Studien ämnar 
även ge en viss ökad förståelse för ungdomstjänstens bestraffande inslag och dess betydelse 
för en förändring av attityden. En ökad kunskap inom området är relevant för socialt arbete då 
hanteringen av unga lagöverträdare påverkar de enskilda ungdomarna och framtidens 
brottsutveckling. 
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Syfte och frågeställningar 
 
Det övergripande syftet med föreliggande studie är att beskriva och analysera hur ungdomar 
som verkställt ungdomstjänst resonerar kring påföljdens tänkbara betydelse för deras attityder 
till att utföra brottsliga handlingar. Särskilt intresse riktas mot vilka faktorer i ungdomstjänst 
som ungdomarna upplever är av betydelse för en attitydförändring, dessa faktorer relateras till 
ett par teorier om möjligheten att bedriva motivationsarbete i praktiken. 
 
Studiens syfte ska uppnås genom att besvara följande frågeställningar: 
- Hur upplever ungdomarna det oavlönade arbetets inverkan för en attitydförändring? 
- Hur upplever ungdomarna den särskilt anordnade verksamhetens inverkan för en 
attitydförändring? 
- Hur upplever ungdomarna ungdomstjänstens bestraffande inslag och vilken betydelse har 
den för en attitydförändring? 
 
Begreppsförklaring 
 
Attityd – Det finns olika definitioner av attityd. I vår studie använder vi Lardéns definition, då 
studiens teoretiska ansats grundar sig på den definitionen; ”Med attityder avses här positiva 
(för) eller negativa (mot) föreställningar eller antaganden om en handling eller händelse, ett 
objekt eller en person” (Lardén, 2002, s. 92). 
 
BAS - "I Stockholms stad svarar verksamheten Stockholms ungdomstjänst inom Bromma 
arbets- och studiecenter (BAS), Stockholm HVB, för det praktiska arbetet och samordningen 
av ungdomstjänsten för hela staden" (Webbdokument, A). 
 
Brott – I studien använder vi Brottsbalkens definition på brott, som lyder: ”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” (1 kap. 1 § BrB). 
 
Motivation - I studien använder vi nationalencyklopedins definition av motivation, som lyder: 
”Sammanfattande psykologisk term för de processer som sätter i gång, upprätthåller och 
riktar beteende. Teorier om motivation förklarar varför vi över huvud taget handlar och 
varför vi gör vissa saker snarare än andra” (Webbdokument, B).  
 
Straff – I studien använder vi Nils Jareborgs definition av straff, som lyder: ”straffet är ett 
lidande eller obehag som avsiktligen tillfogas en person” (Jareborg, 1995, s. 14). 
 
Ungdom – Det finns ett flertal definitioner på vad en ungdom är. För att dömas till 
ungdomstjänst ska man vara under 21 år (32 kap. 2 § första stycket BrB). Straffmyndig blir 
ungdomen vid 15 års ålder. I denna studie förhåller vi oss till definitionen ungdomar 15-21 år. 
 
Förkortningar  
 
BAS - Bromma arbets- och studiecenter 
 
BrB - Brottsbalken 
 
Brå - Brottsförebyggande rådet 
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IMS - Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete (Socialstyrelsen) 
 
Prop. - Proposition 
 
SoL - Socialtjänstlagen 
 
SOU - Statens offentliga utredningar 
 
Avgränsningar 
 
Studien avgränsar sig till de ungdomar som nått straffbarhetsåldern 15 år och till 21 år. 
Ungdomar i denna ålder kan bli dömda till ungdomstjänst. Vilka brott som respondenterna 
blivit dömda för tas inte i beaktelse i studien. Möjligtvis skulle detta kunna spegla deras 
tankar kring påföljdens betydelse för en förändring i attityd till att utföra brottsliga handlingar. 
Vi finner dock detta som alltför omfattande för den aktuella studien. Studien belyser inte 
heller om ungdomarna återfallit i brott efter avtjänat straff, då fokus är på ungdomarnas 
upplevelser av ungdomstjänstens betydelse för en attitydförändring. 
 
 
Behandling och straffrättsliga traditioner samt brottsprevention 
 
För att få en större förståelse bakom ungdomstjänstens intentioner redogörs nedan för två 
kriminalpolitiska traditioner som existerar i Sverige samt hur samhället använder sig utav 
straff för att förebygga brott.  
 
Behandling och straffrättsliga traditioner 
 
Stora delar av 1900-talet präglades av ett behandlingstänkande (Estrada, 2007). Tanken med 
behandling är att förändra det brottsliga beteendet, och inte i huvudsaklig mening att sona 
brottet, en individualpreventiv syn på straffets intention (SOU 2004:122). Hofer (2007) 
skriver att behandlingstänkandet kan märkas i den utveckling som skett angående val av 
påföljd. Han menar att utvecklingen har präglats av en humanare syn, vilket lett till att antalet 
och variationen av påföljder drastiskt ökat över en tid. Utvecklingen har även lett till ett 
förhållningssätt där unga lagöverträdare i allt färre omfattningar skall dömas till 
fängelsestraff.   
 
Kritik har riktats mot behandlingstänkandets fokus på personen bakom brottet istället för på 
själva gärningen. Det kan leda till bristande rättssäkerhet och mindre likhet inför lagen (SOU 
2004:122). Utöver rättsliga utgångspunkter har kritik riktats mot bristande effektivitet. Detta 
då det tidigare inte fanns några gemensamma riktlinjer för vilken typ av behandling som 
visade på positiva resultat. Istället fanns det en allmän syn att ingenting i behandlingsväg 
fungerade, ett så kallat ”nothing works” perspektiv (Dowden & Andrews, 2000). 
Utvecklingen av metaanalyser har dock kunnat konkretisera vilka behandlingsmetoder som är 
mer eller mindre effektiva, vilket lett till ett ”what works” perspektiv (Dowden & Andrews, 
2000 & Sarnecki, 2003).  
 
Den kriminalpolitik som Sverige har idag betonar straffrättens betydelse med fokus på bland 
annat brottshandling, följderna av brottshandling samt skuld. Vid val av påföljd framhålls de 
straffrättsliga principerna om proportionalitet, förutsägbarhet och konsekvens (SOU 
2004:122). Principen om proportionalitet innebär att valet av påföljd ska vara proportionellt 
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med brottshandlingen. Principen om förutsägbarhet betyder att en påföljd skall vara utformad 
på ett sådant sätt att det på förhand står klart för den dömde vad straffet kommer att innebära. 
Kravet på konsekvens innebär att den dömde skall följa de regler som ålagts denne (prop. 
1997/98:96).  
 
Trots en ny inriktning inom svensk kriminalpolitik, finns behandlingstänkandet kvar och då 
främst i utformningen av rättssystemet för unga lagöverträdare. Vid straffmätning och val av 
påföljd skall strafftänkandet vara i beaktelse, men hänsyn ska tas till den unge och hela hans 
eller hennes situation. För att motverka fortsatt brottslighet bland unga lagöverträdare, anses 
påföljder som vård och behandling inom socialtjänsten vara lämpligare än påföljder inom 
kriminalvården (SOU 2004:122). 
 
Brottsprevention 
 
För att förebygga brottslighet finns två olika effekter som man vill uppnå genom straffet, 
nämligen allmänpreventiva samt individualpreventiva effekter (SOU 2004:122).  
 
Allmänprevention syftar till att förebygga brottslighet i allmänhet. Allmänpreventiva effekter 
antas uppnås genom att lagstiftningen har en normbildande verkan som indirekt påverkar 
allmänhetens attityder till att inte begå brott. Lagstiftningen antas ha en direkt påverkan, då 
hotet om straff kan påverka allmänheten från att begå brott (Sarnecki, 2003).  
 
Individualprevention syftar istället till att förändra det brottsliga beteendet hos den enskilde. 
Detta kan uppnås genom inkapacitering, individuell avskräckning och behandling (Sarnecki, 
2003). Med inkapacitering menas att individens frihet begränsas, till exempel genom fängelse 
och därmed förhindras eller reduceras individens möjligheter att begå fler brott. Individuell 
avskräckning syftar till att avskräcka den enskilde från att begå fler brott. Avskräckningen 
sägs ha bäst verkan när en bestraffning kommer snabbt inpå den straffbara handlingen. 
Sarnecki (2003) menar att unga lagöverträdare i liten utsträckning beaktar det tänkbara hotet 
om straff. Därav är en snabb reaktion från samhällets sida särskilt betydelsefullt när unga 
lagöverträdare brutit mot lagen. Genom att använda behandling för att förändra det brottsliga 
beteendet hos lagöverträdaren försöker man från samhällets sida få till en förändring i 
personens situation, i hopp om att eliminera orsakerna till brottslighet. Behandlingen kan ha 
olika karaktär beroende på vad som anses vara orsaken till beteendet, till exempel behandling 
mot missbruk eller åtgärder för att lösa boendesituation, om dessa orsaker anses påverka det 
brottsliga beteendet. 
 
 
Översikt av ungdomstjänst 
 
Påföljden ungdomstjänst har förekommit i två former. Nedan redovisas den form som först 
tillkom genom 1999 års reform, samt den nuvarande formen av ungdomstjänst som tillkom år 
2007.  
 
Ungdomstjänst år 1999 
 
Den 1 januari 1999 genomfördes en påföljdsreform. Beslut gjordes att påföljden 
överlämnande till vård inom socialtjänsten skulle kvarstå för unga lagöverträdare och att de 
straffrättsliga principerna om förutsägbarhet, proportionalitet och konsekvens skulle 
förstärkas. I och med reformen tillkom ungdomstjänst som en tilläggssanktion till påföljden 
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överlämnade till vård inom socialtjänsten. Ungdomstjänst innefattade utförande av oavlönat 
arbete eller deltagande i en annan särskilt anordnad verksamhet, varav kommunernas 
socialtjänst ansvarade för utformningen (prop. 1997/98:96).  
 
Ungdomstjänst år 2007 
 
En utveckling av påföljdssystemet för unga lagöverträdare tillkom genom 2007 års reform, 
som nu är den gällande lagstiftningen. Den 1 januari 2007 lagstadgades ungdomstjänst som en 
ny och fristående påföljd för unga lagöverträdare under 21 år. En av tankarna bakom 
ungdomstjänst som en fristående påföljd, var att försöka begränsa tillämpningen av böter och 
korta frihetsberövanden samt skapa en påföljd för ungdomar utan ett vårdbehov. 
Ungdomstjänst är således ett alternativ till böter och ungdomsvård. Påföljden bör inte 
tillämpas om brottets värde överstiger ett års fängelse (prop. 2005/06:165). Påföljden är 
främst tänkt för ungdomar mellan 15 och 17 år. En ungdom som är över 18 år ska endast 
dömas till ungdomstjänst om särskilda skäl föreligger (32 kap. 2 § andra stycket BrB). 
Påföljden är ett straff som ungdomen ska samtycka till. Antalet timmar som en ungdom kan 
dömas till är lägst 20 och högst 150 timmar (32 kap. 2 § första stycket BrB).  
 

I förarbetena anges att ungdomstjänst bör verkställas så skyndsamt som möjligt för att 
tydliggöra för ungdomen att påföljden är en reaktion på brottet och på så sätt främja 
ungdomstjänstens pedagogiska funktion (5 kap. 1b § SoL & prop. 2005/06:165).  
 
Ansvaret för att verkställa påföljden ungdomstjänst ligger hos kommunernas socialnämnd och 
det är socialtjänsten som ska kontrollera att ungdomen sköter ungdomstjänsten (prop. 
2005/06:165). I och med det förenas socialtjänstlagens behovsprincip och de straffrättsliga 
principerna om proportionalitet, förutsägbarhet och konsekvens. Att personalen på 
ungdomstjänst ska arbeta utifrån ungdomens behovsprincip, samtidigt som de ska verkställa 
ungdomstjänst, som är ett straff, kan skapa dubbla roller. Detta kan således resultera i att 
ungdomarna som verkställer ungdomstjänst får problem att urskilja personalens roll (SOU 
2004:122).  
 
Ungdomstjänst innefattar oavlönat arbete samt medverkan i en annan särskilt anordnad 
verksamhet (32 kap. 2 § första stycket BrB). Nedan beskrivs de två delarna mer ingående. 
 
Oavlönat arbete 
 
I propositionen (2005/06:165) betonas att det finns ett pedagogiskt värde i att ungdomen sonar 
sitt brott genom oavlönat arbete. Med det understryks att arbetet inte enbart ska uppfattas som 
bestraffning. Dock bör det vara tydligt för ungdomen att det oavlönade arbetet är en reaktion 
på brottet, samtidigt som verkställandet av påföljden kan upplevas som meningsfullt. Det är 
främst de regionala förhållandena som avgör vilka arbetsplatser som är tillgängliga. Vid val 
av arbetsplats skall dock karaktären på ungdomens begångna brott beaktas. Genom det 
oavlönade arbetet kan ungdomen ges möjligheten att införskaffa sig yrkeserfarenheter samt 
tillfälle att umgås tillsammans med människor utanför hans eller hennes vardagliga 
umgängeskrets. Ungdomstjänstsamordnaren, den person som samordnar verkställandet av 
ungdomens påföljd, bör tillsammans med ungdomen utforma en arbetsplan så att 
verkställandet blir format utefter dennes livsförhållanden. På den arbetsplats där ungdomen 
avtjänar sitt straff skall han eller hon ha tillgång till en handledare som är avsedd att ge stöd. I 
propositionen anges att användningen av en handledare även kan ”stärka ungdomstjänstens 
vägledande funktion” (2005/06:165, s. 69). 
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En annan särskilt anordnad verksamhet 
 
Inom ungdomstjänst ingår även en annan särskilt anordnad verksamhet, som ska fylla ett 
mindre antal timmar av de utdömda timmarna. Vad den särskilt anordnade verksamheten ska 
innehålla ansvarar kommunerna för (prop. 2005/06:165). En vanlig benämning inom 
kommunerna för en annan särskilt anordnad verksamhet är påverkans- eller 
konsekvensprogram (Brå, 2008). Den kan bestå av inledande samtal med syftet att klargöra 
villkoren för ungdomstjänst. Programmen kan bestå av manualbaserade program eller ha 
formen av strukturerade samtalsserier som vanligtvis utgår från olika teman; som exempelvis 
självbild, värderingar, sociala relationer och brottsofferperspektiv. Avsikten med dessa 
program är att ungdomen skall reflektera över sina handlingar, attityden till brott samt sin 
livssituation i helhet. Vanligtvis hålls ett avlutande samtal med ungdomen där han eller hon 
kan få respons för hur ungdomstjänsten utförts (Brå, 2008 & prop. 2005/06:165). Utöver 
samtal kan programmen innehålla studiebesök med ett praktiskt syfte, till exempel besök hos 
kronofogden, hos polis och fängelse, med syftet att förändra ungdomens inställning till brott 
och kriminalitet (Brå, 2008). 
 
 
Tidigare forskning 
 
Syftet med detta avsnitt är att redovisa forskning om ungdomstjänst och dess betydelse för 
attitydförändringar. Våra eftersökningar har inte hittat någon framlagd forskning kring 
ungdomstjänst eller om den möjligtvis förändrar ungdomars attityd gentemot brott. 
Söderholm Carpelan, Andershed, Andershed, Brännström, Nyström och Ahlgren (2008) har i 
sin översikt om insatser för unga lagöverträdare, också konstaterat bristen på forskning om 
ungdomstjänst. I denna studie presenteras istället forskning som undersökt lagöverträdares 
upplevelser av påföljder och främst dess inverkan för attitydförändringar. Vi sökte i första 
hand forskning om unga lagöverträdares upplevelser, men våra eftersökningar fann inte 
tillräckligt med forskning kring dessa. Vi har fokus på kvalitativ forskning om 
attitydförändringar och inte kvantitativ forskning om återfall i brott. I brist på forskning om 
liknande påföljder som ungdomstjänst presenterar vi forskning om andra påföljder som visar 
på relevanta resultat utifrån vårt syfte och frågeställningar. En del påföljder kan bli svåra att 
generalisera till ungdomstjänst men vi väljer ändå att framställa dem, då studierna 
tillsammans visar på ett flertal gemensamma faktorer som kan vara betydande för att förändra 
lagöverträdares attityder och handlingar till brott.  
 
Påföljdens betydelse för attityd och beteendeförändringar 
 
Lane, Lanza-Kaduce, Frazier och Bishop (2002) har genomfört en kvalitativ studie med syftet 
att studera unga lagöverträdares upplevelser av påföljder inom straffsystemet för ungdomar 
och vuxna i Florida. USA har nämligen skilda domstolar för unga och vuxna lagöverträdare. 
Beroende på till exempel lagöverträdarens ålder, tidigare brottshistoria och straffvärdet på den 
brottsliga handlingen avgörs det i vilken domstol som ärendet skall avgöras (Coles & Kelling, 
2002 & Creekmore, 2007). Då ungdomstjänst är ett straff för unga lagöverträdare har vi valt 
att koncentrera oss på de delar av studien som riktar sig på upplevelserna av 
ungdomssystemet. I studien intervjuades 144 unga män i åldrarna 17-20 år, där cirka hälften 
hade överförts till det vuxna straff systemet och hälften var kvarvarande i ungdomssystemet. 
Under tiden som intervjuerna genomfördes var ungdomarna placerade på institutioner med 
program på nivå 8 och 10 (i Florida är programmen uppdelade efter nivå 2, 4, 6, 8, 10 varav 
de högsta präglas av mer fysisk säkerhet, intensivare tillsyn och längre strafftider än de 
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program på lägre nivåer). De flesta hade däremot erfarenheter av rättsliga varningar, 
skyddstillsyn för ungdomar eller program på nivåer 2-6. Författarna beskriver deltagarna som 
"seriösa" brottslingar då de flesta varit anhållna ett flertal gånger i ett tidigare skede och 
många var väldigt unga när de började begå brott (Lane m.fl., 2002). Flertalet av dessa 
ungdomar var under behandling när intervjuerna togs, vilket kan bidra till hur de besvarar 
intervjufrågorna. Aspekter som därav bör reflekteras över är om ungdomarna kände sig 
tillräckligt bekväma i situationen och svarade ärligt samt om de hade haft tillräckligt med tid 
för reflektion kring sina upplevelser. Ungdomarna hade även kommit olika långt i avtjänandet 
av sin påföljd, vilket möjligen kan påverka deras svar. Författarna beskrev deltagarna som 
"seriösa" unga lagöverträdare vilket kan påverka generaliserbarheten till vår studie, då vi inte 
känner till respondenternas brottshistoria.  
 
Lane m.fl. (2002) visar i sin studie att en majoritet av de ungdomar som hade fått en rättslig 
varning, dömts till skyddstillsyn, samhällstjänst eller placering i olika institutioner med 
program på nivåerna 2-4, ansåg att påföljderna inte haft någon större påverkan på deras 
brottsliga attityder och beteende. Flera ungdomar menade att de redan var ”bortom” de 
insatser som erbjöds, att påföljderna var inkonsekventa. Några ansåg även att påföljderna 
hade för lite tillsyn. En del ansåg att påföljden hjälpte till en viss del. Men även om 
ungdomarna tyckte att programmen fungerade bra ansågs programmen inte ha förändrat deras 
attityder och beteende väsentligt.  
 
Placeringar på programmens högsta nivåer ansågs ha högst inverkan på attityd- och 
beteendeförändringar (Lane m.fl., 2002). Även en studie av Wright & Mays (1998) indikerar 
att program med stort fokus på disciplin kan vara en fungerande påföljd för att minska återfall 
i brott. Syftet med studien var att undersöka om påföljden ”boot camp” förändrade 
lagöverträdares attityder och minskade antalet återfall i brott. Lagöverträdarna verkställde 
”boot camp” mellan 90 och 180 dagar. Påföljden präglades av stort fokus på disciplin och 
organisering samt utgick från ett program som kallas RID (Regimented Inmate Discipline). 
RID har sju huvuddrag som ska följas av deltagarna: fysisk träning, bestämda klädval, 
begränsad fri rörlighet, strukturerad fritid, begränsade personliga ägodelar, intensiv 
schemaläggning, hygien och skötselregler. Studien visar att påföljden "boot camp" inte 
minskar återfall i brott i högre utsträckning jämfört med andra påföljder som villkorlig dom 
eller fängelsedom. Däremot ser man vissa attitydförändringar, men att dessa kanske bara är 
tillfälliga eller att de inte är relaterade på ett meningsfullt sätt till återfallsprevention. 
Resultaten visar inga tecken på att ”boot camps” skulle ha större inverkan för att motverka 
återfall i brott jämfört med villkorlig dom eller en fängelsedom. Studiens resultat har inte 
jämförts med andra påföljder som exempelvis kombineras med behandlingsprogram, vilket 
hade varit intressant. Författarna tar även upp i sin slutdiskussion att de ”boot camps” som 
verkar mest framgångsrika i arbetet med återfallsprevention har arbetat behandlande (Wright 
& Mays, 1998).  
 
Bestraffning och dess verkan på återfall i brott 
 
Schneider och Ervin genomförde år 1990 en studie som kombinerar kvalitativa och 
kvantitativa metoder, med syftet att undersöka om kriminella ungdomars beteende 
förändrades efter att de erhållit bestraffning och verkställt denna. Dock framgår inte vilken 
eller vilka former av påföljder som studerats och om det fanns några skillnader mellan 
innehållet av dessa. Studien genomfördes i sex olika städer i USA och antalet respondenter 
var 876 stycken som medverkade i intervjuer. Dessa skedde efter att ungdomarna fullföljt sitt 
straff eller ett år efter att de fått sin dom. Under perioden 2-3 år efter det att intervjuerna hade 
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genomförts undersöktes statliga register för att se om ungdomarna hade återgått i brott. 
Studiens kvantitativa data visade att ungdomarnas benägenhet att begå brott inte minskade 
efter det att de en gång hade blivit dömda och straffade. Utifrån intervjuerna framkom att 
även om ungdomarna var medvetna om vilken konsekvens ett fortsatt brottsligt handlande 
skulle innebära, minskade inte detta deras benägenhet att begå brott. Gendrau, Cullen och 
Bonta (1994) tar upp i sin utvärdering av intensiva övervakningsprogram i USA att när en 
bestraffning är olämpligt använd, kan det få negativa konsekvenser och ibland även leda till 
en utvidgning av det beteende som blir bestraffat. Det är inte straffet i sig som skapar 
förändring utan det är själva utformningen på denna insats som kan skapa möjligheter för en 
förändring hos ungdomarna. Författarna menar vidare att rehabiliterande inslag har en mycket 
viktig roll i arbetet med att motverka återfall i brott.  
 
Betydande faktorer i påföljden för en attityd och beteendeförändring 
 
Hong Chui, Tupman och Farlow (2003) har studerat lagöverträdares upplevelser av ett 
projekt, ARC (Adressing Repeat Criminality). Detta startades i England med intentionen att 
minska kriminaliteten genom att identifiera och rehabilitera de individer som begick brott. 
Projektet var ett alternativ till fängelse och som lagöverträdarna var tvungna att samtycka till. 
Utöver samtycke fanns det fyra kriterier som behövde vara uppfyllda innan domstolen dömde 
lagöverträdaren till att medverka i projektet ARC: lagöverträdarens ombud skulle anse att 
ARC var för dennes bästa intresse, polis och ansvarig för skyddstillsyn behövde vara 
övertygade om att projektet var lämpligt för lagöverträdaren, ett rekommenderat 
behandlingsprogram för den enskilde skulle läggas fram vid rättegången och till sist behövde 
domstolen beakta kriterierna ovan för att besluta om påföljd. För att stödja lagöverträdarna i 
att ändra sitt kriminella beteende satsade projektet på att rehabilitera dessa genom att arbeta 
utefter individens behov. Till en början skulle de som medverkade rehabiliteras från sitt 
eventuella missbruk. Sedan fanns det personal som skötte skyddstillsynen, en övervakare samt 
en support med rollen att stödja lagöverträdaren med praktiskt stöd, till exempel med 
utbildning och arbete. I projektet medverkade 11 män mellan 20 och 26 år, varav flertalet 
hade en drogproblematik och blivit dömda för inbrott. Av dessa ställde 8 upp på 
semistrukturerade intervjuer. Drogproblematiken kan tänkas påverka respondenternas svar, 
vilket gör det svårt att generalisera till vår studie där ungdomarna som verkställer 
ungdomstjänst ska vara utan vårdbehov (prop. 2005/06:165). Vi finner ändå att studien 
belyser intressanta faktorer som möjligen kan generaliseras till de upplevelser som 
ungdomarna, som verkställt ungdomstjänst, beskriver.  
 
En frågeställning som Hong Chui m.fl. (2003) ville besvara var påföljdens inverkan på 
lagöverträdarnas attityder. Alla intervjuade svarade att deras attityder till att begå brott 
förändrades i en betydande omfattning trots att en del begick brott under projektet. Studien 
kunde urskilja ett flertal faktorer som var specifikt betydelsefulla för att påverka 
lagöverträdarnas förändringsprocess. En faktor var att lagöverträdarna mognade och kunde se 
konsekvenserna av sitt handlande genom att reflektera över sina handlingar tillsammans med 
supporten. Det ledde således till en attitydförändring gentemot att begå brott. Individuell 
motivation till att vilja förändra sin livsstil visade sig även vara en avgörande faktor för att 
hålla sig från kriminalitet. Något som även studier av Mincey, Maldonado, Lacey & 
Thompson (2008) och Lane m.fl. (2002) betonar betydelsen av. I studien av Lane m.fl. (2002) 
påpekades ytterligare några faktorer som var betydande för attityd och beteendeförändringar. 
Längre strafftid ansågs påverka att en del ungdomar fick den tid de behövde för att reflektera 
inför framtiden. Ungdomarna ansåg att det var betydelsefullt att erhålla livserfarenheter 
exempelvis erfarenheter inför framtida jobb och utbildning. Vidare upplevde ungdomarna att 
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de behövde bli motiverade och slutligen nämndes rådgivning exempelvis i form av 
ilskehantering som en väsentlig faktor.  
 
Personalens betydelse 
 
Personalens betydelse för lagöverträdarnas förändringsprocess har uppmärksammat i ett 
flertal studier, bland annat i en kvalitativ studie som genomfördes i Florida av Mincey m.fl. 
(2008), Hong Chui m.fl. (2003) samt Barry (2000). Mincey m.fl. (2008) samlade in data från 
9 respondenter mellan 19-23 år. Dessa hade tidigare genomfört sin påföljd på olika 
behandlingsprogram, nivå 4-10, där högre nivåer exempelvis motsvarar mer tillsyn och 
strängare disciplin, och erhöll eftergymnasial utbildning eller förvärvsarbete. Personalens 
beteende gentemot ungdomarna påpekades som en faktor till om ungdomarna återgick i brott 
efter behandlingen. Till exempel uttryckte en deltagare att personalen ständigt kritiserade 
honom. Först när han placerades på ett program där personalen uppmärksammade och 
arbetade utefter hans individuella behov, förändrades hans brottsliga beteende. Barry (2000) 
redogör för en intervjustudie på 96 villkorligt frigivna, villkorligt dömda samt lagöverträdare 
som avtjänat fängelsestraff, gjord i Skottland. Resultaten betonar innebörden av en trygg och 
god relation mellan den professionella socialarbetaren och lagbrytaren. Viktiga faktorer var 
exempelvis öppenhet, tillförlitlighet och uppmuntrande. Av de intervjuade framkom att en 
god relation kunde påverka lagöverträdarens personliga motivation till att förändra sitt 
beteende. Flertalet intervjuade av de villkorligt dömda ansåg att socialarbetarens roll var att 
”hålla dem borta från trubbel”, men näst intill var tanken att denne skulle stödja dem i deras 
problem samt att tillsynen skulle vara mer konstruktiv än straffande. Av de intervjuade som 
verkställt sitt fängelsestraff var det en allmän syn att socialarbetaren överbetonade betydelsen 
att lagöverträdarna skulle ta itu med sitt brottsliga beteende. Istället ansåg de att 
socialarbetaren bagatelliserade vikten av att få praktiskt stöd som till exempel hjälp med att 
erhålla ett arbete, stöd i sitt missbruk eller relationsproblem. Sistnämnda studien ser till vuxna 
lagöverträdare, dock kan relationen till den professionella anses särskilt viktig när det handlar 
om unga lagöverträdare. 
 
Sammanfattning av tidigare forskning   
  
Studierna ovan framhåller att behandling som påföljd är av betydelse för att förändra 
lagöverträdarnas attityder och beteenden till att begå brottsliga handlingar. Intervjustudien av 
Lane m.fl. (2002) samt Wright och Mays (1998) redogör för att det är programmen med högre 
tillsyn, disciplin och längre strafftid som har störst inverkan på lagöverträdarna. Schneider 
och Ervin (1990) anser att bestraffning i sig inte har någon effekt i att motverka återfall i 
brott. Även Gendrau m.fl. (1994) poängterar att straffet måste ha rehabiliterande inslag för att 
en skillnad ska kunna ske. Detta kan likställas med ungdomstjänst som enligt propositionen 
(2005/06:165) ska förmedla bestraffande och pedagogiska inslag. De pedagogiska inslagen 
består exempelvis i att ungdomen erhåller yrkesfärdigheter och vägledning för en attityd- och 
beteendeförändring. Likaså redogör Lane m.fl (2002) att behandlingsprogrammen bör 
innehålla praktisk färdighetsträning kombinerat med rådgivning. Rådgivningen bör 
exempelvis innehålla träning i ilskehantering samt tillfälle för lagöverträdarna att reflektera 
över sina handlingar (a.a.; Hong Chui m.fl., 2003). Ett flertal studier betonar även att 
personalens beteende gentemot lagöverträdaren är väsentlig för att skapa en attitydförändring 
(Barry, 2000; Hong Chui m.fl., 2003; Lane m.fl., 2002 & Mincey m.fl., 2008).  
 
Studierna ovan är främst internationella och bör därför påpekas att det finns skillnader mellan 
rättssystemet samt hur påföljderna ser ut i omvärlden jämfört med i Sverige. De består till 
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större del av kvalitativa studier och främst med ett litet urval, vilket gör det svårare att kunna 
dra generaliserande slutsatser till denna studie. Lagöverträdarna i de redovisade studierna 
skiljer sig från ungdomarna i vår studie. Bland annat ska de ungdomar som verkställt 
ungdomstjänst inte ha en pågående drogproblematik. De brottshandlingar som ungdomarna i 
vår studie och ungdomarna i de ovan presenterade studierna begått kan även vara av olika 
grad. Vidare kan ungdomarnas livssituation i övrigt skilja sig åt. 
 
 
Teoretiska perspektiv 
 
Studier av attitydförändringar är relevanta då ett av målen med ungdomstjänst, enligt 
proposition 2005/06:165, är att förändra ungdomarnas beteende och attityder till kriminellt 
handlande. Lardén (2002) skriver att unga lagöverträdare tidvis inte ser problematiken i sitt 
handlande och det kan resultera i att ungdomen saknar motivation till förändring. Därav blir 
det av vikt att arbeta med motivation kring unga lagöverträdare. Lardén (2002) illustrerar en 
modell över motivationsprocessen som kallas ”Fyra F”, vilken är skapad för unga män i 
behandling. De unga lagöverträdare som är i fokus i denna studie genomgår inte en 
behandling, men verkställer en påföljd där intentionen bland annat är att förändra beteende 
och attityd. De fyra faktorer som framträder i modellen är förtroende, feedback, förstärkning 
och förändring. Dessa fyra faktorer skall ständigt förekomma under hela 
motivationsprocessen. Utöver motivation kan en attityd påverkas av olika former av 
övertalning. Karlsson (2007) redogör för en modell med syftet att ändra någons attityd med 
hjälp av just övertalning. Modellen innehåller fyra faktorer som är väsentliga för att skapa en 
attitydförändring; sändarens betydelse, kommunikationens betydelse, attitydens funktion och 
slutligen skrämselpropaganda. 
 
Modell över motivationsprocessen ”Fyra F” 
 
För att en motivationsprocess ska inledas behöver ungdomen känna förtroende för påföljden 
och de professionella som administrerar ungdomstjänsten. Det kan exempelvis vara 
ungdomstjänstsamordnare, handledare på arbetsplatsen eller en person som har hand om 
påverkansprogrammet. Enligt modellen är det av vikt att den professionelle inte hamnar i ett 
motsatsförhållande till ungdomen. Lardén (2002) betonar att en bestraffande attityd från de 
professionella, kan medföra att ungdomen istället skapar attityd/beteende mot dem. 
Personalens dubbelsidiga roll på ungdomstjänst blir här väsentlig då de är verkställare av 
straff samtidigt som de ska se till ungdomars behov (SOU 2004:122). Ungdomarnas 
upplevelser av vilken roll de professionella har, kan utifrån modellen påverka deras möjlighet 
till att känna förtroende för dem. 
 
Att ungdomarna får feedback på sina framsteg är enligt teorin väsentligt. Feedbacken bör 
balanseras av positiv och negativ återkoppling. Det krävs en öppen kommunikation mellan 
den professionelle och ungdomen, där denne skall få upplysningar och bekräftelse vid 
funderingar. Detta antas bidra till att ungdomen bli mer öppen om sig själv och motiverar till 
att vilja förändras (Lardén, 2002). 
 
Lardén (2002) skriver att förstärkning innebär att ungdomen får något positivt eller undgår 
något negativt genom att engagera sig i behandlingen. Här blir modellen en aning svår att 
överföra till ungdomstjänst som är en påföljd och ska vara en reaktion på brottet. Däremot kan 
ungdomen få något positivt genom att engagera sig i ungdomstjänst. Tanken med 
ungdomstjänst, som vi beskrivit innan, är inte endast att ungdomen ska bestraffas, utan att det 
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ska kännas meningsfullt. Genom att ungdomen ges ett arbete som för denne kan kännas 
meningsfull eller att påverkansprogrammet förstärker en positiv känsla, kan begreppet 
förstärkning användas inom ungdomstjänst. Förstärkningen kan ges i olika former, till 
exempel med beröm eller olika poängsystem. Det är det önskade beteendet och varje steg i 
den riktningen som ska förstärkas. Personalen på ungdomstjänst bör uppmärksamma 
eventuella negativa attityder från ungdomarna gentemot påföljden för att inte förstärka den 
attityden.  
 
För att ungdomen ska fortsätta att engagera sig i ungdomstjänstens olika delar, måste han eller 
hon känna att påföljden leder till en positiv förändring (Lardén, 2002). Han menar att den 
positiva förändringen bör vara en naturlig verkan av behandlingen, exempelvis genom att 
ungdomen skapar nya kontaktnät. Men Lardén poängterar också att de professionella 
runtomkring ungdomen ska uppmärksamma och synliggöra de förändringar som denne gör så 
att ungdomen själv uppfattar förändringen. Ungdomstjänsten är utformad på liknande sätt där 
den ger möjlighet för ungdomen att till exempel knyta nya kontakter till arbetslivet och sitt 
dagliga umgänge (prop. 2005/06:165). Ungdomarnas inställning till att verkställa 
ungdomstjänst samt till att förändras kan tänkas påverka deras upplevelser om påföljden leder 
till en positiv förändring. 
 
Attitydförändring med hjälp av övertalning 
 
Karlsson (2007) klargör att det inte finns något enkelt sätt att förstå eller beskriva hur 
övertalning går till. Däremot finns det fyra faktorer som är viktiga att belysa. Till att börja 
med bör personen som ska försöka framkalla en attitydförändring verka trovärdig. Genom att 
vara insatt i ämnet kan personen föra fram sitt budskap på ett övertygande sätt. Alltså 
sändarens betydelse är väsentlig. Ungdomens kontakt med samtliga professionella inom 
ungdomstjänst är således av vikt för att möjliggöra en attitydförändring.    
 
Kommunikationen mellan den professionelle och ungdomen har betydelse för övertalning. 
Med detta menas på vilket sätt informationen från den professionelle framförs. Att endast föra 
fram ensidig information fungerar när man vill stärka en tidigare befäst attityd, eller om 
mottagaren inte känner till att det finns argument för och emot. Om mottagaren däremot är 
medveten om båda sidor av argumenten, eller är av en helt annan åsikt, bör sändaren framföra 
dubbelsidig information. Risken är annars att mottagaren uppfattar sändarens subjektivitet och 
börjar därmed formulera motargument (Karlsson, 2007). Personalen på ungdomstjänst kan 
därav framföra information och försöka skapa en attitydförändring genom att lägga fram 
argument av mer straffinriktad och/eller behovsinriktad art. Enligt modellen kan den alltså 
påverka ungdomarna olika, beroende på hur informationen framförs. 
 
Vidare har attitydens funktion betydelse för övertalning. Beroende av vilken funktion en 
attityd har för mottagaren, kan sändaren bestämma typ av övertalning. Karlsson skriver ”att 
när man angriper känsloattityder med känsloargument och förnuftsattityder med 
förnuftsargument, så tas argumenten emot som vore de personliga angrepp och framkallar 
därför häftig motargumentation. Om man istället angriper förnuftsattityder med 
känsloargument och känsloattityder med förnuftsargument, så skulle det vara lättare att 
påverka” (2007, s. 608f). Ungdomen som begår brott anses utifrån Karlssons (2007) modell, 
ha en attityd som antingen är förknippad med förnuftet eller med sina känslor. Beroende på 
vilken funktion dennes attityd har, bör de professionella bemöta ungdomarna utifrån denna 
aspekt.  
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Slutligen kan skrämselpropaganda verka för en attitydförändring. För att skrämseln inte ska 
resultera i motsatt effekt, bör det finnas en verklighetstrogen risk att det man skrämmer med 
kan inträffa, att konsekvenserna blir allvarliga och tro att det på något sätt går att undvika det 
skrämmande utan för mycket besvär (Karlsson, 2007).  
 
Teoriernas tillämpning 
 
I studien tillämpas en abduktiv förståelseansats då vi pendlar mellan teori och empiri för att 
belysa våra resultat (Alvesson & Sköldberg, 2008 & Larsson, 2005). Vi samlar in material 
som handlar om ungdomarnas upplevelser av ungdomstjänstens betydelse för 
attitydförändringar. Sedan ämnar vi att koda och analysera det insamlade materialet med 
fokus på begrepp och aspekter hämtade från ovan beskrivna teorier om motivation och 
övertalning. Beroende på vilka faktorer ungdomarna belyser används olika delar av teorierna i 
resultat och analys. Detta leder till att alla faktorer som beskrivs i teorierna möjligtvis inte kan 
kopplas till ungdomarnas upplevelser. Genom att analysera utifrån dessa två modeller ämnar 
vi skapa en större förståelse kring ungdomarnas reflektioner om påföljdens verkan för en 
attitydförändring. 
 
 
Metod 
 
Litteratursökning 
 
Då ungdomstjänst är ett relativt nytt fenomen i Sverige och att det inte finns någon direkt 
motsvarighet utomlands, har det varit svårt att hitta forskning specifikt om detta. Vi har då 
använt oss av angränsande forskning. 
 
Vi började söka vetenskapliga artiklar via Stockholm Universitets Bibliotek. Vi sökte i 
databasen CSA – Social Sciences Subject Area, där sökningen görs i ett flertal olika databaser 
exempelvis i Social Services Abstracts, Criminal Justice Abstracts, IBSS och PsycINFO. I 
dessa databaser görs sökningar på engelska så vi använde ett engelskt översättningsprogram, 
Tyda.se, via internet, för att på så sätt undvika misstag eller missförståelse. Där fann vi att det 
inte fanns någon direkt översättning för ungdomstjänst och därför användes sökorden 
”delinquency” , ”juvenile offender” och "community service". Till en början använde vi just 
sökorden delinque* or ”juvenile offender*” och fick då ett resultat av 31 317 artiklar som var 
kollegialt granskade. För att avgränsa och få ner antalet träffar lade vi till sanction*, 
"community service", experience*, deliquent*, interview*, juvenile delinq*, attitude*, 
offender*, rehabilitat* och "attitude change". Dessa sökord använde vi i olika kombinationer 
för att hitta relevant forskning för vår studie. Vi använde oss även av sökorden ovan i den 
svenska bibliotekskatalogen Libris. Vidare sökte vi på ungdomstjänst*, ungdomsbrottslig*, 
rehabilit*, "unga lagöverträdare", (påföljd eller straff) och attityd*.  
 
I litteraturen som vi hittade i de olika databaserna fortsatte vi att undersöka referenser för att 
hitta vidare relevant forskning som vi kunde använda oss av i studien. 
 
Sökningen resulterade i en del forskning om ungdomar som begått sexualbrott. Då studien 
inte fokuserar på en enskild brottsgrupp, utlämnades denna typ av forskning i uppsatsen. 
Mycket forskning inriktar sig på lagöverträdare med ett drogmissbruk. Den typen av 
forskning har begränsats i denna studie, på grund av att de ungdomar som blivit dömda till 
ungdomstjänst inte har ett vårdbehov. Vidare resulterade litteratursökningen i mycket 
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forskning kring riskfaktorer som anses påverka en brottslig utveckling. Detta är inte av 
intresse i studien, då fokus ligger främst på återfallspreventiva insatser.  
 
Kvalitativ intervjuundersökning 
 
Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud (2007) skriver att intervjuer särskilt lämpar sig 
när man ämnar studera ett relativt outforskat område, vilket ungdomstjänst är. Av den 
anledningen bedömde vi att användningen av kvalitativa intervjuer lämpar sig för att studera 
vårt problemområde. 
 
För att svara på syftet användes ett fenomenologiskt perspektiv som genomsyrar hela studien. 
En fenomenologisk ansats ämnar att ”förstå de sociala fenomenen utifrån aktörernas egna 
perspektiv” (Kvale, 1997, s. 54). Vidare har fenomenologin som avsikt att beskriva 
respondenternas upplevelser så precist som möjligt och försöker urskilja väsentligheter i 
utsagorna utan förutfattade meningar (a.a.; Olsson & Sörensen, 2007). Vi har således 
koncentrerat oss på respondenternas egna upplevelser och förutsatt att verkligheten är vad de 
uppfattar den som. 
 
Urval 
 
För att vi ska kunna besvara hur ungdomar som verkställt ungdomstjänst, resonerar kring 
påföljdens inverkan på deras attityder, blev vårt urval ungdomar som verkställt 
ungdomstjänst. Vi begränsade vår studie till Stockholms stadsdelar då de har ett stort antal 
ungdomar som genomgått ungdomstjänst, detta kan ha ökat sannolikheten att vi fick 
respondenter (Webbdokument, C). Vi tog kontakt med BAS som ansvarar för att organisera 
och verkställa ungdomstjänst åt Stockholms stadsdelar. Då det är ungdomstjänstsamordnare 
som har haft en längre kontakt med ungdomarna, valde vi med hjälp av dem att komma i 
kontakt med ungdomar som ingår i vårt urval. Vid urvalet av ungdomarna sammanställde 
samordnarna vid Stockholms ungdomstjänst en lista över alla som avslutade ungdomstjänst 
under 2009. Därefter lottade de slumpvis ut de ungdomar som skulle ingå i urvalet. Om 
ungdomen inte ville medverka i studien lottades ett nytt namn fram.  
 
För att ungdomarna skulle kunna relatera till ungdomstjänsten bör det inte ha gått för lång tid 
mellan verkställandet av påföljden och tillfället för intervjuerna. Detta lät vi ungdomarna 
själva avgöra genom att fråga om de kom ihåg sina upplevelser av påföljden. Detta resulterade 
i att vårt urval bestod av ungdomar som avslutat sin ungdomstjänst för 6-12 månader sedan. 
Vi planerade att genomföra sex intervjuer. På grund av svårigheter att få tag i ungdomarna 
samt motivera dem till att ställa upp i vår studie, fick vi fyra personer att intervjua, tre män 
och en kvinna.  
 
Genomförande 
 
Inför intervjuerna fick ungdomarna ta del av ett informationsblad per mail eller muntligt via 
telefon. I informationsbladet framgick syftet med vår studie och tillvägagångssättet för de 
intervjuer som vi planerade att göra. Detta gjorde vi för att vi ville vara öppna med vårt syfte 
gentemot ungdomarna samt att de skulle ha tid för reflektion innan intervjun.  
 
Kvale (1997) lyfter fram att under en intervju råder det maktaspekter. Vi ville inte förstora 
denna maktassymetri och därför intervjuade vi ungdomen enskilt. Intervjusituationen bestod 
alltså av en student och en ungdom. Vi genomförde två intervjuer var. Vi använde oss av 
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lokaler vid Stockholms Socialhögskola för samtliga intervjuer, men erbjöd även ungdomarna 
att komma med förslag på andra möjliga intervjuplatser för att de skulle känna sig trygga i 
situationen. 
 
Vi använde oss av en intervjuform som Kvale (1997) benämner som en halvstrukturerad 
intervju. Inför intervjuerna var vi förberedda med en intervjuguide som innehöll en del teman 
och huvudfrågor som vi ville belysa, men samtidigt var vi öppna för att intervjun emellanåt 
tog sidospår med ämnen som inte ingick i intervjuguiden. Genom att vara väl insatta i ämnet 
kunde vi hantera om sådana situationer uppstod. Intervjuformen var relevant eftersom den 
stämde överens med det fenomenologiska perspektivet som fokuserar och anpassar sig efter 
respondenternas, ungdomarnas upplevelser. Under intervjuerna förde vi enstaka anteckningar 
och spelade samtidigt in dem med bandspelare, för att på så sätt fullt kunna koncentrera oss på 
ungdomarnas berättelser. 
 
Analys av intervjuerna 
 
Efter att intervjuerna var genomförda transkriberade vi dem tillsammans med hjälp av 
programmet Express Scribe. Vid transkriberingen avlägsnade vi överflödigt material 
exempelvis utfyllnadsord och upprepningar som inte var väsentliga för intervjuernas 
innebörd. Efter en färdig utskrift gavs ungdomarna möjlighet att kommentera sin egen 
intervju.  
 
När transkriberingen var färdig använde vi oss av metoden meningskoncentrering. Metoden 
går ut på att långa uttalanden omformuleras till korta varav den huvudsakliga essensen ska 
kvarstå. Metoden är förenlig med studiens fenomenologiska ansats, då den strävar efter att 
finna det väsentliga i intervjuerna. Vi meningskoncentrerade i olika steg utefter en 
fenomenologisk analys. Det första steget var att läsa igenom utskrifterna för att få en 
helhetsbild, för att därefter fastställa meningsenheterna utefter hur respondenterna uttryckte 
sig under intervjun. Meningsenheterna kortades sedan ned till olika teman, och det skedde 
med intentionen att intervjuarens fördomar inte skulle inverka på val av teman. Till sist 
användes meningsenheterna och dess teman för att svara på syftet och analyserades utifrån 
studiens teoretiska ansats (Kvale, 1997). Studenterna meningskoncentrerade intervjuerna 
tillsammans för att få en enhetlig meningskoncentrering. 
 
Validitet 
 
Esaiasson m.fl. beskriver validitet som ”om vi empiriskt undersöker det som vi på den 
teoretiska nivån påstår att vi undersöker” (2007, s. 63). Som vi tidigare nämnt vill vi studera 
utifrån ungdomarnas perspektiv, vilken betydelse ungdomstjänst har för att påverka attityder 
gentemot att utföra brottsliga handlingar. Då intervjuerna genomfördes enskilt var det möjligt 
att samtalen skulle ta olika riktningar. För att vi skulle behålla någorlunda samma riktning på 
intervjuerna utgick vi från en intervjuguide som utformades utifrån studiens syfte och 
frågeställningar.  
 
Kvale (1997) lyfter fram att man som forskare ska vara så genomskinlig som möjligt. Syftet 
med det är att visa att forskaren inte lagt in egna värderingar och på så sätt minimerat 
feltolkningar i analysen. Som Kvale (1997) påpekar har vi genom att använda en 
fenomenologisk analys försökt att minimera detta. En annan aspekt som är viktig är vår egen 
erfarenhet att intervjua och hur denna kan påverka uppsatsens validitet samt reliabilitet. Vi har 
ganska liten erfarenhet av detta som begränsar sig till det som vi tidigare har tränat och lärt 
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oss under utbildningens gång. Detta kan då leda till att vi har missat att fånga upp flera olika 
aspekter som respondenterna vill få fram. För att motverka detta har vi avslutningsvis frågat 
alla respondenter; om det fanns något som de själva ville ta upp eller belysa som inte redan 
framkommit under intervjun. Vi har även försökt att använda oss av öppna frågor och utesluta 
ledande för att inte påverka ungdomarnas utsagor. 
 
På grund av etiska aspekter valde vi att gå genom Stockholm ungdomstjänst och inte kontakta 
ungdomarna själva. En aspekt att lyfta fram är vilka det är som väljer att medverka. Möjligtvis 
kan detta påverka att respondenterna blir en mer homogen grupp. Oavsett ville vi belysa 
ungdomarnas upplevelser vilket inte påverkas av den sammansatta gruppen, men möjligtvis 
dess riktning.  
 
Som tidigare angetts genomfördes intervjuerna i lokaler vid Stockholms Socialhögskola. Det 
kan diskuteras om detta är en miljö där respondenterna känner sig trygga i och om detta kan 
påverka deras svar. Vi gjorde detta val då vi hade tillgänglighet till enskilda rum samt att vi 
ville undvika att utföra intervjuerna i Stockholm ungdomstjänsts lokaler. Då detta skulle 
kunna riskera ungdomarnas anonymitet och kanske även påverka deras svar genom att de 
träffar sina tidigare samordnare. På detta sätt ser vi Stockholms Socialhögskola som en mer 
neutral plats.    
 
Denscombe (2000) menar att det är viktigt att ge respondenterna möjlighet att ta del av 
intervjumaterialet. Genom att ungdomarna gavs möjlighet att kommentera sin egen intervju, 
har vi försökt säkerställa att det är ungdomarnas upplevelser som framkom i intervjun. 
 
Reliabilitet  
 
För att det ska vara möjligt för andra forskare att genomföra en liknande studie som vår, har 
vi försökt att beskriva hur vi har gått tillväga vid val av urval, genomförande och analys av 
intervjuer samt hur vi använt studiens teoretiska modeller. Som vi beskrivit ovan består vårt 
urval av ungdomar som verkställt ungdomstjänst inom BAS och Stockholms ungdomstjänst. 
Eftersom kommuner utformar ungdomstjänsten på olika sätt kan ungdomars upplevelser av 
påföljden variera mellan kommunerna, vilket kan påverka resultatet om andra forskare gör 
samma studie i en annan kommun. Eftersom BAS och Stockholms ungdomstjänst 
genomförde studiens urval kan vi inte säkerställa hur tillvalet gick till. Däremot har vi försökt 
säkerställa att vi genomfört och analyserat intervjuerna på ett godtagbart sätt. Kvale (1997) 
skriver att tillvägagångssättet av intervjun kan påverka studiens tillförlitlighet. Därför 
genomförde vi intervjuerna på liknande plats, vilket ger samma förutsättningar för samtliga 
respondenter. Vidare ställde vi följdfrågor för att säkerställa att vi tolkade utsagorna på ett 
korrekt sätt. Vi ämnade även utesluta ledande frågor för att inte påverka respondenternas 
utsagor. För att transkriberingen ska vara tillförlitlig lyssnade vi på intervjuerna innan vi 
började transkribera. Vi jämförde även utskriften och inspelningen för att säkerställa 
överensstämmelsen dem emellan. Utöver det fick ungdomarna som vi skrivit om ovan, 
möjlighet att läsa igenom sin intervju för att kunna påpeka eventuella felskrivningar. För att ta 
mått på vår mätnoggrannhet valde vi att meningskoncentrera tillsammans utifrån en 
fenomenologisk analys. Genom att vi gemensamt kritiserade våra meningskoncentreringar har 
vi även minimerat en vinkling, en subjektiv godtycklighet.  
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Generaliserbarhet 
 
Kvale (1997) beskriver tre olika typer av generaliserbarhet: naturalistisk, statistisk och 
analytisk generalisering. Utav de olika modellerna anser vi att den analytiska är mest relevant 
för vår studie. Den innebär i vilken mån studiens resultat är tillämpbara i andra sammanhang. 
Ungdomstjänst kan vara utformad på olika sätt i kommunerna, vilket i sig kan påverka 
ungdomarnas upplevelser och därav försvåra möjligheterna att generalisera vårt resultat. Detta 
då vi endast intervjuade ungdomar som verkställt påföljden ungdomstjänst på BAS och 
Stockholms ungdomstjänst. Studien har inga ambitioner att generalisera sina resultat, utan 
som Esaiasson m.fl. (2007) menar att det är intervjupersonernas olika tankekategorier som är 
intressanta. Därav är ambitionen att belysa de faktorer som ungdomarna själva uppfattar 
betydelsefulla för en attitydförändring.  
 
Etiska aspekter  
 
Kvale (1997) skriver om ett antal etiska aspekter som forskaren bör ta hänsyn till vid en 
undersökning. Dessa är informerat samtycke, konfidentialitet och konsekvenser. Utöver dessa 
tre aspekter är etik inte en aspekt som man begrundar i början eller under något specifikt 
skede i undersökningen, utan snarare under hela processen. 
 
Informerat samtycke innebär att forskaren informerar deltagaren om vad syftet med 
undersökningen är, vilka risker och fördelar ett deltagande kan innebära samt hur upplägget 
ser ut (Kvale, 1997). Genom vårt informationsblad gav vi ungdomarna möjlighet att ta del av 
studiens syfte och frågeställningar innan intervjun genomfördes. Som Kvale (1997) 
poängterar informerade vi ungdomarna om att deras deltagande var helt frivilligt och att de 
kunde avbryta sitt samarbete när som helst. Vi upprepade även denna information vid 
intervjutillfällena.  
 
En annan viktig aspekt är konfidentialitetsaspekten som behandlar anonymitet (Kvale, 1997). 
Det innebär att vi inte skrev ut intervjupersonernas namn och eventuella omgivningar som 
nämndes. Då det endast var en ung kvinna i urvalet valde vi att benämna alla respondenter vid 
honom. För att minska möjligheten att identifiera ungdomarna valde vi även, att vid 
redovisandet av resultatet inte återkoppla ungdomarnas upplevelser till deras arbetsplats. Vi är 
medvetna om att vi eventuellt inte kan göra ungdomarna helt anonyma. Detta med tanke på att 
samordnare vid BAS ungdomstjänst hjälpte oss att hitta respondenter, och kan då känna igen 
ungdomarnas utsagor genom citat.  
 
Kvale (1997) för fram att fördelar med ungdomarnas deltagande ska uppväga de negativa 
konsekvenserna. Vi tänker att en fördel med att medverka i studien, är att ungdomarna får 
möjlighet att göra sin röst hörd inom ett område som ännu är relativt outforskat. En möjlig 
nackdel är, att det under intervjutillfällena kommer fram information som ungdomarna efteråt 
ångrar att de har sagt. För att minimera denna risk gav vi dem tillfälle att läsa igenom den 
transkriberade intervjun. 
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Resultat och analys 
 
Resultatet presenteras utifrån fyra huvudteman; det oavlönade arbetets inverkan för en 
attitydförändring, den särskilt anordnade verksamhetens inverkan för en attitydförändrig, 
upplevelser av ungdomstjänstens bestraffande inslag och dess betydelse för en 
attitydförändring och upplevelser av en fördröjning av ungdomstjänst. Varje huvudtema 
innehåller ett flertal specifika faktorer av betydelse för en attitydförändring. Dessa faktorer 
återknyts till propositionen för att jämföra ungdomstjänstens intentioner med ungdomarnas 
upplevelser. Vidare kopplas resultatet till tidigare forskning och analyseras utifrån begrepp 
och aspekter hämtade från studiens teorier om motivation, modellen ”Fyra F”, och 
attitydförändring med hjälp av övertalning.  
 
Beskrivning av intervjupersonernas arbetsuppgifter 
 
De fyra ungdomar som medverkar i studien hade blivit dömda till ungdomstjänst mellan 25 
till 120 timmar. De verkställde ungdomstjänst på olika arbetsplatser; hotell, matvarubutik, båt 
och restaurang. Arbetsuppgifter på hotellet var bland annat att hjälpa till på 
frukostavdelningen vilket innebar att plocka disk och fylla på frukost vid behov. En annan 
arbetsuppgift var att hjälpa till som vaktmästare, där ungdomen reparerade föremål efter 
behov på hotellet. I matvarubutiken fick ungdomen mestadels packa upp varor och städa.  På 
båten skulle ungdomen hjälpa till med renovering som exempelvis putsning. 
Arbetsuppgifterna på restaurangen var att arbeta som servitris.  
 
Det oavlönade arbetets inverkan för en attitydförändring 
 
Det framkom en del faktorer i det oavlönade arbetet som ansågs bidra till en attitydförändring. 
Främst belyser ungdomarna faktorer i det praktiska arbetet, kontakten med handledaren och 
med personalen på arbetsplatsen. Nedan presenteras de olika delarna var för sig.  
 
Det oavlönade arbetet  
 
Ungdomarna menar att det oavlönade arbetet kan vara en god grund för attitydförändring. 
Främst belyses att ungdomarna ges tillfälle att arbeta vilket bidrog till att de fick 
arbetserfarenhet och såg andra perspektiv, exempelvis att de i framtiden kan tjäna pengar på 
ett lagligt sätt. Ungdomarna ser även att det oavlönade arbetet kunde ge möjlighet till en fast 
tjänst. En av ungdomarna säger så här:  
 
”Men jag ville sköta mig för jag såg en möjlighet att i efterhand kunna få ett jobb där. Jag 
tänkte så hela tiden att desto bättre jag sköter mig desto mer tycker dem om mig.”  
 
Studien av Lane m.fl. (2002) poängterar att erhållandet av arbetserfarenheter är betydande för 
attityd och beteendeförändringar. Vilket även är i samstämmighet med propositionen 
(2005/06:165). Några ungdomar förklarar att det oavlönade arbetet bidrog till personlig 
mognad. En av dem säger specifikt att det oavlönade arbetet bidrog till en stor förändring i 
dennes liv:  
 
”Ja, det påverkade mig ju jättemycket, jag började ju ta tag i mitt liv. Framförallt, jag 
började ta ansvar, jag hatar ansvar men jag började ta det. Sen så ledde det till att jag 
började sköta timmar.” 
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Att ungdomen uppmärksammade sina framsteg med att ta ansvar och sköta sina timmar kan 
kopplas till motivationsmodellen ”Fyra F”. Ungdomen hade till en början svårt att ta ansvar. 
Genom det oavlönade arbetet krävdes det av ungdomen att ta sitt ansvar och sköta sina 
arbetstider. Med tiden uppmärksammade ungdomen att förändringen bidrog till en positiv 
utveckling, vilket skapar motivation och leder till att ungdomen upprätthåller den positiva 
utvecklingen (Lardén, 2002). Utöver att ungdomen uppmärksammar sina framsteg, är det 
väsentligt att även personalen synliggör en positiv utveckling. Genom att uppmärksamma och 
arbeta utefter lagbrytarens individuella behov skapas möjligheter till att förändra ett brottsligt 
beteende (Mincey m.fl., 2008). En ungdom beskriver att personalen såg till hans personliga 
utveckling och gav honom nya arbetsuppgifter med tiden:  
 
”De kunde be mig gå och göra saker som de visste att jag klarade av. Sen det som de vill få 
fram mest där var liksom att de ville lära mig saker.”  
 
Genom att uppmärksamma ungdomens framsteg medverkar personalen till att synliggöra 
framstegen för ungdomen och förstärker därav dennes positiva utveckling, vilket enligt 
Lardén (2002) stärker motivationen till att förändras. En av ungdomarna anser att 
ungdomstjänst gav honom en ärlig chans att inse sitt felaktiga agerande: 
 
”Istället för att sätta mig bakom lås och bom så fick jag en chans att inse det på ett annat sätt, 
att man lär sig sin läxa liksom.”  
 
Ungdomarna är inte helt positivt inställda till det oavlönade arbetets inverkan för en 
attitydförändring. Om det oavlönade arbetet inte bidrog till en positiv förändring resonerar 
ungdomarna i aspekter som att arbetsuppgifterna inte upplevdes meningsfulla eller att 
arbetsplatsen och arbetsuppgifterna kändes väldigt oorganiserade. Ännu en faktor till att det 
oavlönade arbetet inte upplevdes meningsfullt var om ungdomarna hade tidigare 
yrkeserfarenheter. En ungdom berättar följande: 
 
"Jag har ju haft andra jobb tidigare så det var liksom inte sån stor grej att komma dit och 
jobba liksom. Men hade det varit så att jag inte haft något tidigare jobb och sen hade fått 
börja jobba där. Då hade det ju varit ganska så betydande." 
 
Upplevelserna är en motsägelse till intentionen med det oavlönade arbetet, då verkställandet 
av påföljden ska upplevas som meningsfullt (prop. 2005/06:165). Om arbetet inte upplevs 
meningsfullt förstärker den inte heller en positiv känsla, vilket då inte motiverar en 
attitydförändring (Lardén, 2002). 
 
Handledaren på arbetsplatsen 
 
Ungdomarna beskriver olika erfarenheter kring deras relation med sin handledare. De redogör 
för betydelsen av en regelbunden kontakt med sin handledare, att handledaren var trevlig och 
hade ett bra bemötande samt att de kom bra överens. En ungdom berättar om en god relation 
med sin handledare: 
 
”Alltså, vi blev jättebra kompisar helt enkelt, det var inte så att hon bara var min chef där.”  
 
En annan ungdom berättar om en ganska regelbunden kontakt med sin handledare, där 
handledaren emellanåt säkerställde med ungdomen att allting fungerade bra samt gav beröm 
vid framsteg. Det överensstämmer med propositionen (2005/06:165) som beskriver att 
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handledaren ska stödja ungdomen. Att ungdomarna fick beröm för sina framsteg anses vara 
en faktor för attitydförändring. Att erhålla beröm tycks fungera som en förstärkning av det 
önskade beteendet och inverkar således på ungdomens motivation till att förändras (Lardén, 
2002).  
 
Några ungdomar upplever att kontakten med handledaren var distanserad. För en ungdom var 
det oklart vem som var handledare och några ungdomar berättar att de hade en oregelbunden 
kontakt med sin handledare. En ungdom berättar att han träffade handledaren en gång. Vidare 
beskriver en ungdom relationen med sin handledare så här:  
 
”Han var ju bara trevlig. Men han ville ju aldrig ha någon speciell relation så.”  
 
Ungdomarna upplever relationen med handledaren som en relation med sin arbetsgivare, 
handledarens roll var i stort sett att fördela arbetsuppgifter. Att handledarna inte var 
kontaktsökande med ungdomarna samt att handledarens roll jämställs med rollen av en 
arbetsgivare är inte förenligt med lagens intention. I propositionen betonas att tanken med en 
handledare på arbetsplatsen är att denne ska ”stärka ungdomstjänstens vägledande funktion” 
(2005/06:165, s. 69).  
 
Barry (2000) redogör i sin studie för betydelsen av en tillförlitlig, uppmuntrande och god 
relation mellan den professionella socialarbetaren och lagbrytaren. En god relation kunde 
påverka lagöverträdarens personliga motivation till att förändra sitt beteende. Som påvisas i 
denna studie har relationen sett olika ut mellan ungdomarna och sina handledare. 
Ungdomarna beskriver även olika upplevelser huruvida de kände förtroende för handledaren. 
De som hade en bra relation till handledaren kände även förtroende för denne. Modellen 
”Fyra F” menar att en god relation, fylld med förtroende och en öppen kommunikation, har en 
inverkan på ungdomens motivation till att förändras (Lardén, 2002). Även Karlsson (2007) 
betonar att en attitydförändring kan ske när sändaren, handledaren, är trovärdig.  
 
Ungdomarna berättar att handledaren i stort sett inte gav någon feedback på deras framsteg 
under tiden som de verkställde domen. Först när ungdomarna hade verkställt de timmar de 
blivit dömd till, fick de ett skriftligt omdöme. En av ungdomarna berättar följande: 
 
”Alltså inte förrän jag var klar. Det var först när han skrev omdömet. Annars så sa de 
ingenting.”  
 
Dock upplevs responsen på det skriftliga omdömet positivt av ungdomarna. Enligt modellen 
”Fyra F” är det väsentligt att ungdomen får feedback för sina framsteg för att motivera 
ungdomen till att förändras (Lardén, 2002).  
 
Personalen på arbetsplatsen 
 
Ungdomarna upplever i stort sett att de fick ett bra bemötande från övrig personal på 
arbetsplatsen. För att påverka en attitydförändring belyses en god kontakt med 
arbetskamraterna.  
 
”Att folk är trevliga mot en, alltså ska jag vara trevlig mot någon som sitter och gapar åt mig 
eller har värsta attityden mot mig..nej.”  
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Personalens bemötande har även poängterats i studien av Mincey m.fl. (2008), där resultatet 
visar att personalens beteende gentemot ungdomarna är en faktor till om de återgick i brott 
efter behandlingen. Likaså, som ungdomen ovan beskriver, är det av vikt att de professionella 
inte hamnar i ett motsatsförhållande till ungdomen. En dålig attityd från personalen kan 
medföra att ungdomen istället skapar en attityd mot dem. Det främjar inte motivation till en 
attitydförändring, utan befäster istället den oönskade attityden (Lardén, 2002).  
 
I denna studie reflekterar flera ungdomar kring hur personalens bemötande kunde påverkas av 
att ungdomarna var där för att de blivit dömda till ungdomstjänst. En reflektion beskrivs där 
en ungdom hade förförståelsen att arbetskamraterna skulle hålla sig från honom. Personalen 
uppträdde däremot annorlunda, de tog istället hand om honom och var trevliga att prata med. 
En annan reflektion kommer från en ungdom som upplevde att stämningen var lite besvärlig 
just på grund av att han själv inte jobbade på arbetsplatsen och för att arbetskamraterna visste 
vad han hade blivit dömd till. Mot slutet kände han däremot att kamratstämningen lättade.  
 
Några av de intervjuade berättar att det på arbetsplatsen fanns andra ungdomar som 
verkställde ungdomstjänst eller vuxna lagöverträdare som verkställde samhällstjänst. En 
ungdom berättar följande:  
 
”Och sen så var det en annan kille som gjorde ungdomstjänst samtidigt som mig, så han och 
jag höll väl ihop lite. […]Meningen med ungdomstjänst är kanske liksom inte att alla som har 
gjort ungdomstjänst ska gå ihop i en liten jävla grupp och umgås med varandra....haha...det 
kanske inte är så jävla bra, jag vet inte.”  
 
Ungdomen i fråga upplever att det var ganska besvärligt att ha en arbetskamrat i en liknande 
situation. Ungdomen kände att det kanske förväntades av honom att han skulle bete sig mer 
socialt mot denne än till övriga arbetskamrater. I själva verket kände han för att vara i fred 
och avtjäna sitt straff. En annan ungdom reflekterar angående relationen med arbetskamrater 
som verkställde sin dom på samma arbetsplats:  
 
”Det var kul att träffas liksom, men det är inte ställe där man skaffar vänner på, så måste 
man tänka.”  
 
Den särskilt anordnade verksamhetens inverkan för en attitydförändring 
 
Ungdomarna belyser främst två faktorer inom den särskilt anordnade verksamheten som 
möjligen kan bidra till en attitydförändring. Dessa är upplevelsen av den särskilt anordnade 
verksamheten och kontakten med samordnaren.   
 
Den särskilt anordnade verksamheten 
 
Respondenterna berättar att den särskilt anordnade verksamheten innehöll ett inledande 
samtal där ungdomen fick klarhet över vad ungdomstjänst innebar och vad som förväntades 
av denne. Därefter nyttjades tiden till planering och samtal med sin samordnare vid BAS och 
Stockholms ungdomstjänst. Samtalen kunde bland annat handla om ungdomarnas känslor och 
tankar kring de handlingar som de blivit dömda för, men också deras framtidsplaner och mål 
med livet.  
 
De flesta ungdomar upplever den särskilt anordnade verksamheten som något positivt. De 
uppfattar den främst som ett sammanhang där de kunde rensa sina tankar och få nya 
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perspektiv. Vidare upplever respondenterna att samtalen bidrog till reflektion om sitt 
umgänge och över sitt brottsliga beteende.  
 
”Även om jag kände att jag hade reflekterat ganska mycket kring det tidigare så när man 
sitter ihop med någon så blir det ju mer konkret.” 
 
En ungdom uttrycker specifikt att han behövde prata ut om sina brottsliga handlingar med 
någon utomstående som inte tillhörde familjen eller umgängeskretsen. En annan respondent 
insåg under samtalen med samordnaren, att hans beteende skulle kunna sätta hinder för 
framtiden och att påföljderna skulle påverka hans liv och dem i hans närhet:  
 
”Det kostar ju mer och mer och till slut. Om man vill ha en familj och villa och sådant så kan 
det kosta himla massa, då måste det till en förändring.”   
 
Enligt Hong Chui m.fl. (2003) kan ungdomarna genom att samtala om sina handlingar inse 
dess konsekvenser, vilket kan förändra deras attityd till att begå brott. Gendrau m.fl. (1994) 
menar också att det är viktigt med rehabiliterande inslag i påföljden för att motverka återfall i 
brott.  
 
Ungdomarna belyser även faktorer som betraktas mindre positivt i den särskilt anordnade 
verksamheten. Främst belyser de att vissa delar upplevdes som meningslösa, som exempelvis 
att de fick svara på många frågor om sitt beteende samt att frågorna ofta upprepades vid flera 
tillfällen. Då ungdomarna inte förstod syftet med påföljdens olika inslag kan det försvåra en 
attitydförändring. Lardén (2002) belyser vikten av att ungdomarna har förtroende för 
påföljden för att en motivationsprocess ska kunna inledas.  
 
Oberoende av hur många timmar som ungdomarna var dömda till bestod den särskilt 
anordnade verksamheten av fem timmar. I lagen står det inte hur många timmar den särskilt 
anordnade verksamheten ska bestå av, men att den ska fylla ett mindre antal timmar av de 
utdömda (prop. 2005/06:165). Lane m.fl. (2002) poängterar i sin studie om att längre strafftid 
kan påverka en attityd och beteendeförändring. En ungdom upplever att mängden av timmar 
var för få för att bidra till en attitydförändring:   
 
”Jag menar om mina föräldrar och socialen har haft problem att påverka mig i flera år. Vad 
ska han lyckas göra på 5 timmar?”   
 
Kontakten med ungdomstjänstsamordnaren 
 
Ungdomarna beskriver olika upplevelser om hur kontakten såg ut med samordnaren på 
ungdomstjänst. Några jämställer denna kontakt med en vän, andra beskriver kontakten som 
mer distanserad. Ungdomarna upplever i stort att kontakten fungerade bra. En av ungdomarna 
säger så här: 
 
”Jag trivdes med tanke på att han var så schyst mot mig. Så var det, det var lite roligt att 
träffas och prata med honom.”   
 
En annan ungdom upplever att samordnaren försökte lära känna honom för att de på så sätt 
skulle komma bättre överens. Ungdomen kände att han fick en mer personlig och nära kontakt 
med samordnaren, jämfört med handledaren på arbetsplatsen. De flesta ungdomar upplever 
således att kontakten med samordnaren fungerade bra, vilket påverkade att ungdomarna även 
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kände förtroende för samordnaren. Utifrån modellen ”Fyra F” poängterar Lardén (2002) att 
ungdomen behöver känna förtroende för samordnaren för att bli motiverad till att förändras. 
Barry (2000) understryker också betydelsen av en god kontakt mellan lagöverträdaren och 
socialarbetaren. En tillitsfull kontakt kan inverka för en attitydförändring. En ungdom påpekar 
att förtroendet kunde påverkas av att samordnaren arbetade på ungdomstjänst och menar att 
han på grund av detta inte kunde anförtro sig om allting: 
 
”Ja men förtroende kände jag väl för honom, men det kanske inte var jättestarkt, just för att 
han jobbade där ändå.” 
 

Som Lardén (2002) förklarar utifrån modellen ”Fyra F”, påverkas ungdomens möjlighet att 
känna förtroende till samordnaren, beroende på vilken roll ungdomen upplever att 
samordnaren har.  
 
Ungdomarna upplever att de fick feedback från samordnaren, främst under den avslutande 
delen. En respondent påpekar att han fick positiv feedback från samordnaren angående sina 
framsteg på arbetsplatsen. Det bidrog till att han blev glad och mer positiv till att fortsätta 
göra bra ifrån sig på arbetet. Detta beskriver Lardén (2002) som förstärkning, ett önskat 
beteende hos ungdomen förstärks och denne blir mer engagerad i påföljden. Det kan leda till 
att ungdomen blir motiverad till att förändra sin attityd.  
 
Ungdomarna anser att samordnarna var tydliga och att kommunikationen fungerade bra 
mellan dem. Detta upplever ungdomarna som något positivt. En respondent beskriver hur 
hans kontakt hade sett ut med samordnaren. Till en början var det samordnaren som pratade 
mest och informerade honom om påföljdens olika inslag och straffets innebörd. Längre fram i 
denna kontakt blev deras samtal mer som vänskapliga diskussioner, om ungdomens beteende 
och tankar. Som beskrivits ovan väljer samordnaren att till en början betona den bestraffande 
sidan av påföljden, vilket positionerar honom i en maktposition gentemot ungdomen. För att 
sedan ha en kontakt som är mer likställd, liknande en vän. Karlsson (2007) betonar betydelsen 
av kommunikationen mellan ungdomen och samordnaren, genom att framföra denna 
dubbelsidiga information anser han att det skapar större möjligheter för att påverka en 
attitydförändring. Vid framförandet av ensidig information ökar risken att ungdomen istället 
argumenterar mot samordnaren, vilket skulle kunna försvåra att påverka en attitydförändring. 
Detta är ett exempel på hur samordnare hanterar den konflikt som ungdomstjänst består av, då 
den är ett straff men samtidigt ska vara pedagogisk (prop. 2005/06:165).  
 
Vidare upplever ungdomarna att en viss grad av kontroll från samordnaren kunde bidra till en 
attitydförändring. En ungdom berättar att samordnaren hade uppsikt över honom och den 
kontakten hjälpte honom att fortsätta sköta sitt oavlönade arbete. En annan ungdom upplever 
att kontakten med sin samordnare påverkade honom genom att han kände ett ansvar inför 
honom: 
 
”Jo men visst det påverkar. Att man vet att det finns ytterligare en människa runt sig som man 
ska stå till svars för påverkar en och att man är tvungen att prata om det och själv reflektera 
över det, det påverkar ju en i slutändan också.”  
 
Deltagarna i Barrys (2000) studie hade en liknande uppfattning att socialarbetarens roll var att 
hålla dem borta från trubbel samt stödja dem i deras problem. Otillräcklig tillsyn kan i sin tur 
leda till att insatsen inte påverkar deltagarnas attityd i lika stor grad som den annars hade 
kunnat göra (Lane m.fl., 2002).  
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Upplevelser av ungdomstjänstens bestraffande inslag och dess betydelse för 
en attitydförändring 
 
Ungdomarna reflekterar kring ungdomstjänstens bestraffande inslag och dess möjlighet att 
påverka en attitydförändring. Ungdomarna belyser även några behandlande inslag i 
ungdomstjänst. 
 
Ungdomstjänstens bestraffande inslag 
 
Ungdomarna har olika tankar om ungdomstjänst uppfattades som bestraffande. Framkomna 
faktorer som påverkade en känsla av bestraffning, var att känna sig tvingad att arbeta, arbeta 
utan lön samt om man hade tidigare yrkeserfarenheter. För att ungdomstjänst skulle kännas 
mindre bestraffande, upplystes aspekter som arbetsplats och arbetsuppgifter. Viss typ av 
arbete kunde nämligen upplevas som mer eller mindre bestraffande. Exempelvis kunde arbete 
som innebär mer grovjobb upplevas som bestraffning. I propositionen (2005/06:165) betonas 
dock att arbetet inte enbart ska uppfattas som bestraffning.  
 
En ungdom beskriver att lagom ansträngande arbetsuppgifter skapar tid för reflektion kring 
sin attityd och sitt beteende. Längden på strafftiden påpekas som en faktor, en lång strafftid 
kunde bringa en känsla av regelbundenhet och då upplevas mindre bestraffande.  
 
”Ja alltså det är ju ett straff men för mig, jag upplevde det inte så. Det var de första gångerna 
kanske när man fortfarande hade det i huvudet vad man hade gjort och så. Men sen så med 
tiden med tanke på att det var en rätt så lång tid som jag jobbade de där två dagarna i 
veckan, så med tiden såg jag det som att, ja på söndagar då går jag till mitt jobb.” 
 
I studien av Lane m.fl. (2002) framkom också att längre strafftid påverkade att en del 
ungdomar fick den tid de behövde för att reflektera inför framtiden, vilket i sig var betydande 
för attityd och beteendeförändringar.  
 
Det bestraffande inslagets betydelse för en attitydförändring 
 
En ungdom resonerar kring att för hårt arbete inte bidrar till en attitydförändring, istället 
framkallar det en motsatt effekt. Gendrau m.fl. (1994) rapporterar också i sin utvärdering av 
intensiva övervakningsprogram att när en bestraffning är olämpligt använd, kan den ibland 
leda till en utvidgning av det beteende som blir bestraffat. En annan ungdom resonerar 
däremot att arbetsuppgifterna bör vara hårda. Om arbetsuppgifterna är av sådan art att 
ungdomen ”brinner” för dem eller tycker att de är roliga, gör de ingen påverkan:  
 
”Det ska inte vara så jävla roligt, helst ska man stå vid vägrenen och plocka skit ute vid 
motorvägen. Det tycker jag ska vara ungdomstjänst. Lätt att säga nu i efterhand. Men det 
skulle väl bita tag i en lite mer. Att verkligen få göra något riktigt skit. Men så är det inte 
riktigt, man får väl i princip göra vad man vill.”  
 
För att en attitydförändring ska ske menar ungdomen att det oavlönade arbetet ändå bör vara 
så pass hårt att det inte känns värt att begå brott och avtjäna ungdomstjänst en andra gång. Det 
är i samstämmighet med studien av Lane m.fl. (2002) som redovisar att påföljder med hög 
grad av fysisk säkerhet och intensiv tillsyn, har stor inverkan på attityd- och 
beteendeförändringar. Vidare kan ungdomarnas reflektioner kring ungdomstjänstens 
bestraffande inslag kopplas till Karlssons (2007) modell om övertalning. Att försöka ändra 



 

  24 
 

 

någons attityd med hjälp av skrämsel kan jämföras med ungdomstjänst, som är ett straff med 
intentionen att påföljden bland annat ska upplevas bestraffande (prop. 2005/06:165). Karlsson 
(2007) menar att skrämsel kan verka attitydförändrande, men även skapa motsatt effekt 
beroende på hur realistisk skrämseln upplevs. Om det oavlönade arbetet uppfattas 
bestraffande, samtidigt som ungdomen inte finner någon funktion med den bestraffande 
känslan, kan det skapa en motsatt effekt varav det brottsliga beteendet stärks. Om ungdomen 
däremot uppfattar ungdomstjänstens funktion som att bestraffa, kan det skapa en 
attitydförändring.  
 
Behandlande inslag i ungdomstjänst 
 
De flesta respondenter upplever den särskilt anordnade verksamheten mer som behandlande 
än bestraffande.  
 
”Ja det var ett straff men i behandlingsform.”  
 
Exempelvis upplever en respondent att samtalen kändes som att gå i terapi, en annan upplever 
att samtalen kunde likställas med att prata med en psykolog. Detta framkommer även i studien 
av Barry (2000), där en del respondenter uppfattade att socialarbetarens roll bland annat var 
att säkerställa att tillsynen skulle vara mer konstruktiv än bestraffande. Ungdomarna 
uppfattade ändå den särskilt anordnade verksamheten som ett ”måste”, något som man var 
tvungen att göra, vilket ungdomarna upplevde som jobbigt. Då ungdomarna upplever den 
särskilt anordnade verksamheten mer som en behandlande insats istället för en bestraffande, 
kan det enligt Gendrau m.fl. (1994) bidra till en minskning av återfall i brott. Schneider och 
Ervin (1990) har i deras studie likaså kommit fram till att bestraffning i sig inte behöver 
minska återfall i brott. Ytterligare en behandlande faktor i ungdomstjänst påpekas av en 
ungdom som anser att ungdomarna sågs som ett problem som skulle behandlas:  
 
”Att man hela tiden känner sig just så reducerad till att bara vara ett problem, det tror jag 
kan påverka ens egen identitet eller attityd. […] Så jag kan tänka mig att det kan förstärka det 
beteende som gjorde att man först hamnade i den situationen.”  
 
Sarnecki (2003) skriver att ett syfte med individualprevention är att behandla det brottsliga 
beteendet. Ungdomens upplevelse av att vara ett problem, kan förklaras med 
ungdomstjänstens individualpreventiva syfte att behandla beteendet. Liknande tendenser kan 
beskådas i studien av Barry (2000), där respondenterna ansåg att socialarbetaren överbetonade 
betydelsen att lagöverträdarna skulle ta itu med sitt brottsliga handlande. Vidare resonerar 
ungdomen kring hur det straffbara beteendet kan förstärkas då personalen endast försöker 
reducera det. Genom att argumentera med ensidig information förklarar Karlsson (2007) 
utifrån sin modell att den tidigare attityden befästs. Alltså genom att de professionella endast 
försöker behandla det brottsliga beteendet, motiveras inte ungdomen till att förändras, utan det 
brottsliga beteendet och attityden kan istället bibehållas.  
 
Upplevelser av en fördröjning av ungdomstjänst 
 
Ungdomarna anser att det tog lång tid innan de fick påbörja ungdomstjänst och att 
verkställandet kunde upplevas utdraget. 
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Lång tid till att ungdomstjänst påbörjades och verkställdes 
 
Ungdomarna beskriver att det tog lång tid, från det att de samtyckte till ungdomstjänst, till att 
de fick börja verkställa sitt straff. Då ungdomarna får vänta en längre tid innan straffet 
verkställs förlorar påföljden en del av sitt pedagogiska syfte. Tanken är att påföljden ska 
verkställas så skyndsamt som möjligt för att ungdomen ska inse att straffet är en reaktion på 
sitt handlande och på så sätt motverka återfall i brott (prop. 2005/06:165). Sarnecki (2003) 
skriver också att bestraffningen bör komma snabbt inpå den straffbara handlingen, för att 
avskräcka lagöverträdaren. Ungdomstjänsten upplevs som att den var lång och utdragen men 
att det var ett av påföljdens syfte: 
 
”Det jag reagerade mest på var väl det att det var så utdraget. [...] Alltså det var ju för jävla 
jobbigt rent ut sagt. [...]Att behöva ha det som något som ligger och trycker på en hela tiden. 
Men det gör ju ett större intryck än vad det skulle ha gjort om det inte var så länge.”  
 
Detta poängterar även Lane m.fl (2002) som visade på att längre strafftid påverkade vissa 
ungdomars attityd, då de fick den tid som de behövde för att reflektera inför framtiden. Något 
som respondenterna i vår studie påpekar, är att påföljden borde utföras snarast efter det att 
man blivit dömd. En av ungdomarna upplever att han redan hade förändrats innan 
ungdomstjänst påbörjades. En annan ungdom menar att om unga direkt ser att deras brottsliga 
handlande får konsekvenser, kan det motverka att de återfaller i brott:   
 
”Man måste ju märka någon respons från samhället, om nu samhället ska kunna förvänta sig 
någon form av förändring. [...]Om den processen hade gått snabbare då tror jag att man 
hade nog snappat upp ganska många som bara tippar igen.” 
 
 
Diskussion 
 
Resultatdiskussion 
 
Syftet med uppsatsen var att studera ungdomars upplevelser kring ungdomstjänstens tänkbara 
betydelse för deras attityder till att utföra brottsliga handlingar. I resultatet har vi presenterat 
ungdomarnas upplevelser samt analyserat hur de framkomna faktorerna präglats av praktiskt 
motivation och attitydförändringsarbete. 
 
Ungdomarna belyste ett flertal intressanta faktorer kring ungdomstjänstens betydelse för en 
attitydförändring. Det oavlönade arbetet ansågs kunna bidra till arbetserfarenheter, möjlighet 
till anställning och personlig utveckling, varav alla aspekter ansågs inverka på en 
attitydförändring. Lane m.fl. (2002) visar också betydelsen av att erhålla arbetserfarenhet för 
att påverka en attityd. Om ungdomarna i vår studie däremot hade arbetserfarenhet sedan 
tidigare, ansågs inte det oavlönade arbetet betydelsefullt för en attitydförändring. Resultat och 
analys visar att det praktiska motiverande arbetet är av betydelse ur ett flertal aspekter. Främst 
meningsfullheten i arbetsuppgifterna, de professionellas förmåga att synliggöra ungdomarna 
positiva framsteg samt en god kontakt med ungdomstjänstsamordnaren, handledaren och 
övrig personal på arbetsplatsen.  
 
Ungdomarnas relation med sina handledare på arbetsplatsen beskrevs väldigt olika. De 
poängterade betydelsen av ett bra bemötande och en regelbunden kontakt. Ungdomarna 
likställde handledarens roll med en arbetsgivare. De menade att handledaren fördelade 
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arbetsuppgifter och gav i stort sett ingen feedback till ungdomarna för deras framsteg. 
Intentionen med handledaren är att denne ska fungera vägledande för ungdomen (prop. 
2005/06:165). Tidigare forskning visar också betydelsen av en god kontakt mellan 
lagöverträdaren och den professionella (Barry, 2000; Hong Chui m.fl., 2003 & Mincey m.fl., 
2008).  Resultat och analys visar att det finns utrymme för att använda handledaren mer aktiv 
i arbetet för att skapa en attitydförändring. De kan arbeta med mer praktiskt motivationsarbete 
och försöka skapa en attitydförändring. 
 
I resultatet framkom att några ungdomar arbetade på samma arbetsplats tillsammans med 
andra lagöverträdare som avtjänade sitt straff. I propositionen (2005/06:165) framkommer 
inte huruvida andra lagöverträdare bör arbeta på samma arbetsplats. Däremot betonas att en 
positiv följd av det oavlönade arbetet är att ungdomarna ges tillfälle att skapa nya kontakter. 
Ungdomarna reflekterade kring det pedagogiska i att arbeta med andra lagöverträdare. De 
tänkte själva att det inte är några kontakter de borde skapa och någon upplevde det som 
besvärligt. Även vi ställer oss frågande till om de nya kontakterna med andra lagöverträdare 
är i samstämmighet med påföljdens pedagogiska och vägledande avsikter. 
 
De flesta av ungdomarna ansåg att den särskilt anordnade verksamheten var ett positivt inslag, 
där de fick chans att reflektera över sitt tidigare beteende. Dock ansågs det att antalet timmar 
var för få för att kunna påverka en attitydförändring, om det inte redan var så att de själva 
hade bestämt sig för att förändras. Som tidigare forskning visar kan längre strafftid vara 
betydelsefullt för en attitydförändring (Lane m.fl., 2002). Som framkom i resultatet bestod 
den särskilt anordnade verksamheten av fem timmar, oberoende av hur många timmar 
ungdomstjänst ungdomarna var dömda till. Alla respondenter beskrev att denna del av 
påföljden hade inslag av planering och samtal med samordnaren. Det kan tänkas att somliga 
ungdomar har större behov av att samtala med en professionell, medan andra kanske behöver 
andra inslag för att det ska kunna påverka en förändring. Som vi har tagit upp tidigare anser 
Lardén (2002) att ett större fokus på individens aktuella behov kan motivera ungdomen till en 
attitydförändring i en högre grad. Det skulle kunna betyda att antalet timmar inom den särskilt 
anordnade verksamheten borde variera beroende på ungdomen. Ett annat exempel är att 
påföljden kan ta andra former än samtal med samordnaren, till exempel gruppsamtal med 
andra ungdomar eller studiebesök. För att samordnaren ska skapa sig en förståelse av vad som 
lämpar sig bäst för varje ungdom blir kommunikationen mellan dem viktig. Kontakten mellan 
ungdomen och samordnare kan även bidra till att höja motivationen. Detta var något som vi 
noterade i resultatet då de respondenter som hade en mer nära kontakt med sina samordnare 
också var mer engagerade samt positiva till ungdomstjänst. 
 
Resultatet visar att det finns meningsskiljaktigheter kring ungdomstjänstens bestraffande 
inslag och vilken betydelse den har för en attitydförändring. Ungdomarna uppfattade att en 
viss typ av arbete och arbetsuppgifter samt att arbeta utan lön kunde skapa en bestraffande 
känsla. Några menade att dessa bestraffande faktorer skapar en attitydförändring. Andra 
ungdomar upplevde att det var de mindre bestraffande inslagen, som erhållande av 
yrkeserfarenhet och lagom ansträngande uppgifter som skapar tid för reflektion, som inverkar 
på attityden. Tidigare forskning är inte heller enig kring bestraffandets betydelse för 
attitydförändringar. Antingen skapar bestraffande inslag tid för reflektion, vilket kan skapa en 
attitydförändring, eller så kan det leda till att det brottsliga beteendet utvidgas (Gendrau m.fl., 
1994 & Lane m.fl., 2002). Vidare upplevde ungdomarna att den särskilt anordnade 
verksamheten uppfattades som mer behandlande än bestraffande. Dessa 
meningsskiljaktigheter kan förklaras utifrån ungdomstjänstens komplexitet, gällande 
påföljdens bestraffande, pedagogiska och vägledande inslag. Resultatet visar således att 
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ungdomarna uppfattade ungdomstjänstens komplexitet och att personalens dubbla roller 
påverkar ungdomarnas upplevelser av påföljdens betydelse för en attitydförändring. 
 
En ytterligare aspekt som bör belysas är att ungdomarna ansåg att det tog för lång tid innan de 
fick börja verkställa ungdomstjänst. Ungdomarna beskrev att det kunde påverka deras 
inställning till påföljden samt deras motivation till en förändring. Det kunde även leda till att 
ungdomarna redan hade reflekterat över sina handlingar och börjat förändra sin attityd. Vilket 
kan påverka ungdomarnas upplevelse av påföljden. Om ungdomarna redan har förändrats får 
det pedagogiska inslaget ingen verkan men däremot kvarstår det bestraffande inslaget och kan 
då bli mer påtagligt.  
 
Metoddiskussion 
 
På grund av svårigheter att få tag i ungdomar som genomgått ungdomstjänst, genomfördes 
fyra intervjuer, vilket är ett ganska litet antal för att studien ska kunna generaliseras till andra 
fall. Önskvärt hade varit att genomföra fler intervjuer, för att få ett bredare empiriskt material 
och nå teoretisk mättnad. Esaiasson m.fl. (2007) menar att det är intervjupersonernas olika 
tankekategorier som är intressanta, istället för själva individen. Det innebär att vi kunde ha 
vänt oss till andra kommuner för att få fler respondenter. Då utformningen av ungdomstjänst 
kan variera i kommunerna, valde vi att inte göra detta.  
 
Vid bestämmandet av studiens rampopulation togs inte det brott som ungdomarna blivit 
dömda till i beaktelse. Vilket bidrog till att vårt urval bestod av ungdomar som blivit dömda 
till ungdomstjänst mellan 25 till 120 timmar. Utöver det var de på olika arbetsplatser och hade 
olika arbetsuppgifter. Detta kan möjligen ha påverkat deras upplevelser av ungdomstjänst och 
dess betydelse för en attitydförändring. I studien kan ifrågasättas hur väl urvalets upplevelser 
motsvarar målpopulationens upplevelser. Resultatet visar att det finns en del 
meningsskiljaktigheter bland ungdomarna, men vi vet inte hur väl studiens 
resultat motsvarar målpopulationens upplevelser. Eventuellt kan det vara så att de ungdomar 
med mer negativa upplevelser inte vill medverka i lika hög grad, särskilt eftersom det var en 
ungdomstjänstsamordnare som frågade om de ville medverka i studien. Oavsett svårigheter att 
generalisera kan studien ändå ses som värdefull, då den belyser ungdomarnas upplevelser och 
bidrar på så sätt med mer kunskap inom området.  
 
Utformningen av intervjuguiden påverkar studiens validitet. Intervjuguiden var ett stöd under 
intervjun för att bibehålla fokus på studiens syfte. Det finns dock vissa brister avseende 
validiteten, då vi missade att vara konsekventa med att följa upp ungdomarnas uttalanden. Det 
kan resultera i att vissa upplevelser blev missförstådda.  
 
I studien användes en abduktiv ansats, varav vi utgick från Lardéns (2002) motivationsprocess 
om ”Fyra F” och Karlssons (2007) modell om övertalning, för att analysera ungdomarna 
utsagor. Med en induktiv eller deduktiv ansats hade studiens resultat och analys sett 
annorlunda ut. Antingen genom att forskaren först närmade sig respondenternas utsagor utan 
teori, för att sedan i analysen koppla till teorier som är relevanta. Eller att det skulle vara ännu 
större fokus på teorierna och bara framställa de upplevelser som kunde relateras till dessa. I 
studien hade även andra teoretiska ansatser kunnat användas, exempelvis kognitiv teori. 
Teorin hade möjligen skapat en djupare förståelse till varför ungdomarna begår brott och hur 
man kan arbeta för att ändra det brottsliga beteendet. Kritik kan riktas mot en av studiens 
valda teori, då Lardéns (2002) motivationsprocess är utvecklad för unga män i behandling. I 
vår studie består urvalet av tre unga män och en ung kvinna varav de verkställde en påföljd. 



 

  28 
 

 

Vi anser dock att studiens valda teorier har skapat en större förståelse för hur de faktorer som 
ungdomarna upplevde var av betydelse för en attitydförändring präglats av praktiskt 
motivationsarbete. 
 
Förslag till fortsatt forskning 
 
Studien uppmärksammar intressanta, men begränsade resultat. För att få en större förståelse 
för problemområdet finns det flera aspekter att studera vidare inom. Det vore tänkvärt att 
knyta ungdomarnas upplevelser till deras brottshistorik samt om de återfallit i brott efter 
avtjänat straff, för att då få en större förståelse för ungdomstjänstens inverkan på en 
attitydförändring. Det vore även intressant att koppla upplevelserna till antalet timmar som 
ungdomarna blir dömda till. Därefter studera om ungdomarnas upplevelser skiljer sig åt 
mellan olika kommuner, för att kunna se hur upplevelserna påverkas av kommunernas 
varierande utformning av ungdomstjänst. Avslutningsvis vore det av intresse att komplettera 
med en kvantitativ undersökning. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1 
 
Informationsbrev 
 
Hej! 
 
Vi är två studenter som studerar till socionomer på Stockholms universitet och ska under 
våren 2010 skriva en c-uppsats. Uppsatsen kommer att bli färdig och presenteras i juni 2010.  
 
Studien kommer att inrikta sig mot att öka kunskaperna om ungdomar som har genomgått 
påföljden ungdomstjänst. Fokus i studien kommer att vara på om och i så fall hur 
ungdomstjänsten kan ge några effekter på ungdomars attityder till att utföra brottsliga 
handlingar.   
 
För att få fram material till vår studie kommer vi att intervjua sex ungdomar som har fullföljt 
och avklarat ungdomstjänst. Intervjuerna planerar vi att genomföra under vecka 14-16. 
Intervjupersonerna kommer att vara anonyma under hela studien. Namn och personuppgifter 
kommer alltså inte att användas. För att vi ska kunna ta till oss så mycket som möjligt av 
intervjuerna kommer dessa att spelas in med hjälp av en bandspelare. Efteråt kommer vi att 
skriva ut intervjuerna i textformat. När arbetet är avslutat kommer de inspelade banden och 
texter med de intervjuades namn att förstöras. Som intervjuperson kommer Du att få chans att 
kommentera sin utskrivna intervju för att vi studenter inte ska använda material som kan vara 
känsligt för den intervjuade. 
 
Intervjuerna kommer att genomföras på Socialhögskolan i Stockholm som ligger på Sveaplan. 
Adressen är: Sveavägen 160-162, 106 91 Stockholm. 
 
Vi hoppas att ni kan och vill ställa upp i vår studie och som tack för att ni deltar får ni en 
biobiljett. Ni får gärna höra av er om ni har några frågor om studien. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
Teddy Demén och Nadya Kuusela 
 
 
Teddy Demén Nadya Kuusela  
Telefonnr: XXX- XX XX XXX Telefonnr: XXX- XX XX XXX 
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Bilaga 2 
 
Intervjuguide 
 
Ålder 
 
Tjej/kille 
 
Mail 
 
Vad hade du för tankar om ungdomstjänst innan du påbörjade den?  
 
 
Hur upplevde du det oavlönade arbetet? 
 
Arbetsplats, arbetsuppgifter, antal timmar? 
 
Hur upplevde du arbetsuppgifterna?  
 
Hur upplevde du kontakten med din handledare?  
 
Hur såg kontakten ut?  
 
Hur upplevde du din handledares roll? 
 
Hur upplevde du kontakten med övriga arbetskamrater? 
 
Hur upplevde du arbetsplanen? 
 
Hur upplevde du det oavlönade arbetet, med beaktelse av lagens bestraffande inslag? 
 
 
Hur upplevde du det oavlönade arbetets inverkan för en attitydförändring? 
 
Finns det något som skulle kunna ha gjorts annorlunda för att skapa bättre villkor för en  
förändring? 
 
Vilken betydelse har det oavlönade arbetet för en attitydförändring, med beaktelse av lagens 
bestraffande inslag? 
 
 
Hur upplevde du den särskilt anordnade verksamheten? 
 
Antal timmar? 
 
Hur var den utformad? 
 
Hur såg kontakten ut mellan dig och ungdomstjänstsamordnaren? 
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Hur upplevde du den särskilt anordnade verksamheten, med beaktelse av lagens bestraffande 
inslag? 
 
 
Vilken betydelse anser du att den särskilt anordnade verksamheten har för en 
attitydförändring? 
 
Finns det något som skulle kunna ha gjorts annorlunda för att skapa bättre villkor för en 
förändring? 
 
Vilken betydelse har den särskilt anordnade verksamheten för en attitydförändring, med 
beaktelse av lagens bestraffande inslag? 
  
 
Vilken betydelse anser du att ungdomstjänst kan ha för en attitydförändring? 
 
Kan ungdomstjänst motverka en attitydförändring? I så fall på vilket sätt? 
 
Vilken attityd hade du till att begå brottsliga handlingar innan du verkställde ungdomstjänst 
och kan den ha påverkat din upplevelse av ungdomstjänst? 
 
Finns det något som skulle kunna ha gjorts annorlunda för att skapa bättre villkor för en 
förändring? 
 
Är det någonting annat än det vi tagit upp ovan som du tänker kan ha en inverkan på 
attityden? 
 
 
Är det något vi har missat eller någonting annat du vill ta upp? 
 
 
Får vi kontakta dig för vidare frågor? 
 
 
 


