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Abstract 
 
Authors: Louise Hansson and Maria Kristensson. 
Title: “He said that I had a too dark history... it doesn't say anything about who I am”. A 
qualitative study on youths' experience of the probation service (translated title). 
Supervisor: Gunilla Lindén 
Examiner: Bodil Rasmusson 
 
The purpose of this paper was to examine how youths, age 18-20, experience the verdict to 
the probation service and how it affects their lives. We have examined the relation between 
youths and the probation service from a youth perspective, what kind of support and 
intervention they receive and how their surroundings react and respond on the verdict.  
 
Our research was based on a qualitative method consisting of individual interviews with eight 
youths and one interview with a social worker from the probation service. We have used Urie 
Bronfenbrenner's “the Ecology of Human Development” as our main theory and the 
conseptions labeling, participation and the key terms adversity and protective environment to 
analyse and comprehend the material.  
 
We found that all eight youths were satisfied with the probation service and the help they had 
received. Partly as a result of the verdict and intervention, many of the youths had made 
positive changes in their lives. Several of them had changed their friends, as well as made 
new plans for their future. A common fear that the youths expressed was their concern that the 
verdict would have a negative influence on their future labour market.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Key words: probation service, youthperspective, relation, change, experience 
Nyckelord: frivård, ungdomsperspektiv, kontakt, förändring, upplevelse 
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Förord 
Vi skulle först vilja rikta ett stort tack till de ungdomar som ställt upp som respondenter till 

vår undersökning. Utan dessa hade vår undersökning ej varit möjlig. Vi vill även tacka de två 

frivårdskontor som gett oss tillgång till fältet, ställt upp för oss och hjälpt oss att finna 

ungdomar att intervjua. Vi vill också tacka den handläggare vi intervjuade som gav oss en 

inblick i hur arbetet med ungdomar kan se ut. Vi vill även tacka vår handledare Gunilla 

Lindén som gett oss råd och stöd under arbetets gång.  

 

Då vi är två författare till denna uppsats har vi stundvis delat upp arbetet mellan oss. Vi har 

dock alltid låtit den andre läsa igenom det vi gjort samt komma med ändringar så att båda har 

varit aktiva i varje del av uppsatsen. Som huvudförfattare till problemformulering, tidigare 

forskning gällande frivården, teoridelen utvecklingsekologi samt risk- och skyddsfaktorer, 

bakgrund gällande frivården samt empiriteman 3-5 står Louise Hansson. Som huvudförfattare 

till metodkapitlet, tidigare forskning gällande ungdomar, teoridelen stämplings- och 

delaktighetsbegreppet, bakgrund gällande kriminella ungdomar samt empiriteman 1-2 står 

Maria Kristensson. Vi har dock som ovan skrivet alltid låtit den andre läsa igenom samt göra 

ändringar i våra texter. Övriga delar av uppsatsens innehåll har vi tillsammans skapat.  

 

Genom denna uppsats har vi fått en inblick i hur frivårdens arbete kan se ut samt hur det 

upplevs av de berörda ungdomarna. Vi hoppas att uppsatsen kan komma någon till godo, 

åtminstone till handläggarna på de berörda frivårdskontor att reflektera över och ha i åtanke i 

deras framtida arbete med ungdomar.  

 

Vi anser att vårt arbete tillsammans flutit bra och vill därför även tacka varandra för ett gott 

samarbete! 

 

Louise Hansson och Maria Kristensson 

Lund 2008 
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Problemformulering 
Under vår femte termin på Socialhögskolan, vår praktiktermin, där en av författarna var på en 

skola och en på ett frivårdskontor, kom vi i kontakt med ungdomar som var i behov av olika 

stöd från samhället. Ungdomarna vi mötte på våra olika praktikplatser var bland annat 

ungdomar som hade fastnat i ett destruktivt beteende, hade ett dåligt kamratumgänge där de 

som höll ihop gjorde detta på grund av liknande beteende och gemensamma ointresse för 

skolan, skolkade från skolan eller som utförde kriminella handlingar. Vi kom båda att undra 

över hur ungdomarna upplever att samhället hjälper, bemöter och ser dem. Det var dessa 

tankar som ledde fram till vårt gemensamma intresse att undersöka om och hur en 

frivårdspåföljd kan påverka en ungdoms liv. Hur ungdomen upplever själva påföljden samt 

hur ungdomen upplever samhällets syn, attityder och bemötande mot henne/honom som 

dömd.  

 

Enligt ”Kriminalvård i Sverige” (2006) är den största klientgruppen som döms till 

skyddstillsyn mellan 18 och 30 år. Texten redovisar även att återfallsrisken bland de yngre 

klienterna är stor. Detta då de ofta både har missbruksproblem och en svag social förankring. 

Många av de ungdomar vi mötte på våra praktikplatser hade just en svag social förankring. 

Flera var inne i ett umgänge där det enda gemensamma var att de hade samma intressen för 

bland annat kriminella tankar och handlingar eller liknande ointresse för skolan. Skolan har 

enligt Thomas Ekbom, Gunnar Engström och Birgitta Göransson (2006) stor betydelse för 

socialisationen för barn och ungdom. Detta då det är här normer och regler införlivas. Enligt 

studier som Ekbom et al (2006) redovisade är det endast 90 % av kriminalvårdens klienter 

som har fullgjord grundskola. Endast 20 % har gymnasial utbildning, detta jämfört med 

riksgenomsnittet som är 47 %. Många av ungdomarna vi mötte under praktiken behövde 

oftast ett vuxet stöd, någon utanför den egna kretsen, som kunde hjälpa och guida dem. En 

vuxen som till exempel en kurator på skolan eller en handläggare på frivården som kan stödja 

dessa ungdomar att till exempel bryta med sitt umgänge och som hjälpte dem in på ”rätt väg” 

igen. Att ha en ”andra vuxen” som kan stödja ungdomen är, menar Ekbom et al (2006) viktigt. 

Detta då ungdomen annars blir beroende av det ungdomsgäng de umgås med som blir en 

slags förälder.  

 

Frivården har en övergripande målsättning och denna målsättning och metoderna som 

används är enligt Kriminalvårdens författningssamling KVFS 2006:26 följande; ”Frivårdens 
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övergripande målsättning är att verka för att den övervakade inte återfaller i brott och att 

dennes anpassning i samhället även i övrigt främjas. De medel som används är kontroll, 

motivations- och påverkansarbete samt förmedling av stöd och hjälp”. Vi är intresserade av 

att se hur denna målsättning ser ut för ungdomar inom frivården, hur deras anpassning i 

samhället främjas och hur medlen som används uppfattas av ungdomarna. Vi har valt att i 

undersökningen lägga fokus på hur ungdomar uppfattar att domen till frivårdspåföljd påverkar 

dem och deras framtida liv. Vi har även valt att undersöka om ungdomar är nöjd med den 

kontakt de har med frivården eller om det är något de önskar förändra i denna kontakt.  

 

Perspektivval och avgränsningar 
Vi har valt att avgränsa vår empiriska undersökning till ungdomar mellan 18 och 20 år. Detta 

då vi anser att ungdomar särskilt under dessa år står mellan barndomen och vuxenlivet. I 

resterande avsnitt såsom bakgrund har vi valt att inkludera ungdomar ner till åldern 15. Detta 

då det finns begränsat med litteratur gällande åldersgruppen 18-20 år.  

 

Vi ämnar utifrån ungdomens perspektiv med fokus på deras upplevelse av frivårdspåföljd 

undersöka hur de upplever att samhället bemöter dem. Här har vi valt att som omgivning 

inräkna familj, vänner och arbetsmarknad. Vi har valt att ej se till ungdomens etnicitet eller 

socioekonomiska status, även om det hade varit intressant. Detta då vi måste göra vissa 

begränsningar i vår undersökning på grund av tidsfaktorn. 

 

Vår undersökning har vi avgränsat till två frivårdskontor i Skåne. Detta bland annat på grund 

av vår tidigare kontakt med dessa och att vi fick deras tillstånd att utföra undersökningen på 

deras frivårdskontor. Det geografiska avståndet till dessa har dessutom varit en fördel för vår 

datainsamling.  

 

Då vi i vår undersökning även intervjuar en handläggare från ett av frivårdskontoren, har vi 

fått med en handläggares perspektiv på arbetet med ungdomar. Detta för att vi ska få en insikt 

i hur arbetet inom frivården är upplagt. Dock kan informationen från en handläggare ej säga 

något om hur övriga arbetar, men genom att intervjua en handläggare får vi en viss inblick 

över hur arbetet kan bedrivas. 
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Syfte 
Syftet med uppsatsen är att ur berörda ungdomars perspektiv undersöka hur en frivårdspåföljd 

påverkar dem och om de anser att frivårdens insatser förändrat något i deras liv. 

 

Frågeställningar 
1) Hur har ungdomen upplevt kontakten med frivården? 

2) Har kontakten med frivården inneburit någon förändring i ungdomarnas liv och i så 

fall hur? 

3) Anser ungdomarna att frivårdens insatser är tillräckliga eller är det något i kontakten 

med frivården som de skulle vilja förändra? 

4) I vad mån upplever ungdomarna att omgivningens syn på dem förändrats genom 

domen som föranledde kontakt med frivården? 

5) Vilket innehåll kan frivårdens arbete med ungdomar ha? 

 

Definition av begrepp 
Nedan kommer vi kort förklara några begrepp som förekommer i vår undersökning. 

 

• BSF-samtal (Beteende Samtal Förändring) – är motivationssamtal till att göra en 

förändring i sitt liv (se vidare i information om program under kapitel Bakgrund).  

• Frivård – frivård är kriminalvård i frihet och innebär kontroll och stöd.  

• Intensivövervakning – ett sätt att verkställa ett fängelsestraff om högst sex månader 

utanför anstalt med en så kallad fotboja. 

• Kontraktsvård – istället för att dömas till fängelse kan en missbrukare av 

narkotika/alkohol dömas till behandling. En förutsättning är dock att den dömde 

frivilligt genomgår denna. 

• Lekmannaövervakare – klienterna inom frivården har personliga övervakare. 

Övervakarens uppgifter är att stödja, vägleda och uppmuntra klienten i dess 

ansträngningar att inte återfalla i brott. Övervakaren ska också kontrollera så att 

klienten uppfyller de villkor som gäller för övervakning. Övervakaren är 

rapportskyldig gentemot frivården och ska rapportera om eventuella misskötsamheter.   

• LUL – Lagen om unga lagöverträdare (1964:167)  

• LSU – Lagen om sluten ungdomsvård (1998:603) 



 9

• Personutredning – social utredning som görs på personer misstänkta för brott. 

Yttrande till domstol skickas in.  

• Samhällstjänst – Skyddstillsyn kombineras med oavlönat arbete på den dömdes fritid. 

Minst 40 och högst 240 timmar på sådana platser som annars bedrivs i frivilliga 

föreningar eller organisationer.  

• Skyddstillsyn – skyddstillsyn är kriminalvård i frihet. Den dömde får en prövotid på tre 

år och ställs under övervakning i ett år. Övervakningen kan förlängas vid behov. 

Skyddstillsynen innebär regelbundna kontakter med frivården. Kan kombineras med 

samhällstjänst, kontraktsvård eller fängelse. 

• Villkorligt frigiven – när man får friges från anstalt tidigare än utdömt fängelsestraff. 

Personen ska därefter ha regelbunden kontakt med frivården i syfte att inga nya brott 

begås.  

• VSP – Verkställighetsplan. Här skriver man tillsammans med klienten ner vad man 

ska arbeta med under verkställigheten (övervakningsåret). Det kan till exempel vara 

att klienten ska kontakta arbetsförmedlingen.  

• Åtalsunderlåtelse – åklagaren beslutar att ej väcka åtal trots misstanke. Sker oftast då 

den misstänkte är under 18 år eller då ett mindre brott begåtts innan personen döms för 

ett grövre. 

 

Metod 
Metodval 
För att kunna undersöka hur ungdomar upplever en frivårdspåföljd har vi valt att använda oss 

av kvalitativ metod. Det vi ämnar undersöka är emotioner, erfarenheter och känslor vilket 

kräver en insamlingsteknik som ger nyanserat material. Kvantitativ metod lämpar sig bäst för 

okomplicerade faktafrågor (Denscombe 2000). Vi har valt att använda oss av intervjuer vilket 

tillåter oss att utforska ungdomarnas upplevelser och känslor detaljerat och på djupet. Även 

när det man undersöker kan innehålla känsliga frågor anses även intervjuer lämpa sig bäst, då 

det kan kräva en del ”övertalning” för att få respondenten att våga öppna sig och vara ärlig. Vi 

använde oss av semistrukturerade intervjuer, vilket innebär att vi hade utarbetat en färdig lista 

med ämnen vi ville behandla men var flexibla i ordningsföljden (se bilaga 5 och 6). Det 

innebär även att den intervjuades svar och utvecklingen av dessa var i fokus under intervjun. 

Vi använde även semistrukturerade intervjuer för att försöka undvika att vår förförståelse 
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skulle påverka under intervjun. I utformandet av vår intervjuguide använde vi oss av öppna 

frågor för att försöka undvika att vår förförståelse skulle påverka under intervjun (ibid.).  

 

Att intervjua ansikte mot ansikte kan även höja validiteten, då vi som forskare kan kontrollera 

empirins riktighet och relevans under själva intervjun. Intervjuer är en flexibel metod för 

insamling av data där man kan justera, utveckla och förändra undersökningens inriktning 

under själva intervjun. Dock är det även en tidskrävande metod som har en tendens att 

producera icke standardiserade svar, vilket gör databearbetningen längre och tyngre för 

forskaren. För att kunna få en fullständig dokumentation av intervjuerna har vi valt att 

använda oss av bandspelare. Att använda sig av en bandspelare kan å andra sidan ha en 

hämmande effekt på respondenten, även om de flesta människor slappnar av efter ett tag. 

Även personen som intervjuar kan ha en inverkan på respondenten. Intervjuareffekten innebär 

att respondentens uttalanden kan påverkas av intervjuarens identitet (ibid.). I undersökningens 

start gjorde vi ett försök med att använda oss av en mindre enkätundersökning för att belysa 

ämnet på ett bredare plan. Dock fick vi inte ihop tillräckligt många enkäter för att kunna 

använda oss av detta material.  

 

Urval 
Vi har valt att intervjua åtta ungdomar mellan 18 och 20 år, som är dömda till skyddstillsyn 

inom frivården på två av Skånes frivårdskontor samt en handläggare på ett av dessa kontor. 

För att kunna få kontakt med ungdomar som är aktuella på frivården var vi tvungna att 

överlämna urvalet av ungdomarna till handläggarna på frivården. Detta tillvägagångssätt 

skyddar deras identitet även mot författarna till uppsatsen, innan de gett klartecken till om de 

vill delta i undersökningen. Vi tror även att detta kan ha förstärkt ungdomarnas möjlighet till 

frivillighet att ställa upp på intervju. På så sätt blev ungdomarna subjektivt utvalda av 

handläggarna på kontoren för intervju (Denscombe 2000). Det gjorde även att vi inte kunde 

vara särskilt aktiva i att leta respondenter utan fick istället vara aktiva i kontakten med 

handläggarna.  I uppsatsens start var tanken att komplettera vår kvalitativa empiri med en 

bredare undersökning i form av kvantitativ empiri – enkäter. Vi delade ut 20 enkäter och 

introduktionsbrev gällande enkäter (se bilaga 2 och 4) till vartdera frivårdskontor som vi 

använde oss av, men vi fick endast in 7 enkäter och vi behövde få in minst 25 stycken för att 

kunna använda oss av denna empiri. Därför föll denna del bort och istället utökade vi antalet 

intervjuer. Även bland dessa respondenter som först givit samtycke har vi haft bortfall, då 
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flera ungdomar inte dök upp till avtalad tid för intervju. Det har resulterat i att flera ungdomar 

utgick ur undersökningen och vi har istället fått boka nya tider med nya respondenter.  

 

Genomförande 

När vi fick klartecken om tillträde till fältet hade vi möte på bägge frivårdskontoren, där vi 

presenterade vår uppsatsidé genom ett introduktionsbrev och hur vi behövde handläggarnas 

hjälp (se bilaga 1). När en ungdom gett sitt klartecken för intervju till sin handläggare samt 

fått ett introduktionsbrev inför intervjun (se bilaga 3) fick vi dess uppgifter och kunde därefter 

kontakta dem för att boka ett möte. Alla intervjuer med ett undantag tog plats i frivårdens 

besöksrum, som är avskilda och ostörda. En ungdom kunde inte komma till frivården de tider 

som det var öppet för besök och efter att ha letat efter andra möjliga platser som var ostörda 

och säkra, valde vi till sist att ta intervjun över telefonen istället. Detta kan ha haft en inverkan 

på intervjun men är svårt att spekulera om. Dock gav ungdomen en jämförbar intervju med 

resterande ungdomar i undersökningen vilket gör att vi tror att intervjun ej i så hög 

utsträckning blev påverkad, trots att den skedde över telefon. Vi använde oss av bandspelare 

under intervjuerna för att kunna få en fullständig dokumentation av intervjuerna och kunna 

fokusera på ungdomen i intervjun (Denscombe 2000). Vi valde även att utföra intervjuerna 

med respondenterna med endast en intervjuare, vilket innebär att vi har utfört 4 intervjuer var 

för sig. Intervjun med handläggaren utförde vi tillsammans då vi ansåg att denna intervju inte 

var lika känslig, där informanten skulle kunna känna sig i underläge med två intervjuare. 

Däremot hade en av oss huvudansvaret för intervjun och följde intervjuguiden, medan den 

andre kompletterade med frågor när hon ansåg det behövas.  

 

Vårt tillvägagångssätt under empiriinsamlingen har underlättats av att en av författarna gjorde 

sin praktik på ett av frivårdskontoren och fortfarande har viss klientkontakt genom BSF-

samtal. Hon har även tidigare gjort ett antal externa personutredningar åt det andra 

frivårdskontoret vi använt oss av och har efter uppsatsens start erhållit en halvtidsanställning 

som utredare på detta frivårdskontor. Detta har sannolikt ej varit något som påverkat vår 

undersökning, då de ungdomar vi intervjuade redan blivit dömda och de arbetsuppgifter 

författaren har är att utreda personer endast misstänkta för brott. Om vi fått klartecken att göra 

vår uppsats på dessa frivårdskontor, även om författaren inte haft dessa tidigare kontakter, är 

svårt att spekulera om. Vår kommunikation och vårt samarbete under uppsatsens gång med de 

båda kontorens handläggare har varit lätt, vilket vi ser som en koppling till författarens 
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kontakt med dessa. Men även hennes halvtidsanställning har gjort att vi har haft tillgång till 

deras besöksrum och frivårdens datasystem, vilket gjort att vi kunnat få tag i alla handläggares 

e-postadresser och då kunnat e-posta och påminna dem om behovet av respondenter. 

 

Bearbetningen och analys 
Varje intervju transkriberades efterhand som de blev genomföra. När alla intervjuerna var 

färdiga och transkriberade delade vi upp empirin i olika teman som är uppbyggda utifrån 

frågeställningarna. Därefter sammanställde vi allt material för att kunna analysera likheter och 

skillnader mellan ungdomarna. Vi deltog båda i alla stegen i empiribearbetningen, en process 

som var särskilt tidskrävande och ansträngande, men vi ansåg att det var av stor vikt att vi 

båda tog del i helheten. Vi delade upp materialet efter olika teman som representerade de fem 

frågeställningar vi valt. Redan när vi bearbetade materialet hade vi våra teoretiska glasögon 

på vilket underlättade analysen. Under analysen deltog vi båda i alla stegen trots att det även 

var en tidskrävande process. Vi analyserade empirin genom att applicera utvald teori och 

teoretiska begrepp för att göra materialet mer förståligt. Ur analysens färdigställda material 

kunde vi urskilja fyra lämpliga teman som kapitlet därmed är indelat efter. Vilket betyder att 

vi inte följt frågeställningarna som i empiriavsnittet utan har vävt ihop materialet i analysen 

när det varit lämpligt. De fyra teman var; kontakten med frivården, föranledde kontakten med 

frivården någon förändring, förändringar i omgivningens bemötande och skola..  

 

Resultatens tillförlitlighet 
Eftersom vi båda författare praktiserat med ungdomar som behövt stöd och hjälp och sett hur 

deras liv kan se ut, gick vi självfallet in i vår undersökning med en förförståelse. En av 

tankarna vi hade kring ungdomar aktuella inom kriminalvården var att deras skolgång och 

betyg skulle vara bristande. Detta då den ena författaren varit på en skola och bland annat sett 

att några av de ungdomar som behövde samhällets stöd även hade ofullständiga betyg. Den 

andra författaren som var på ett frivårdskontor mötte även ungdomar som hade bristande 

betyg eller inga betyg alls. Vi hade även en bild av att ungdomar eller personer dömda till en 

kriminalvårdspåföljd skulle se domen och frivårdspåföljden som något negativt. Vi hade en 

tanke att en den endast skulle ses som ett hinder i livet och ej kunna ses som en tillgång. Vi 

har strävat efter att inte styras av vår förförståelse i allt för hög grad under intervjuerna. 
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Trots att vi använt semistrukturerade intervjuer är det inte möjligt att undgå påverkan av 

intervjuareffekten. Denna innebär att människor svarar olika beroende på hur de uppfattar 

personen som ställer frågorna (Denscombe 2000). Hur mycket information en person är villig 

att ge och hur pass ärlig den är i sin information påverkas framförallt av intervjuarens ålder, 

kön och etniska tillhörighet. Dock ska man komma ihåg att det inte är vår identitet i sig själv 

som påverkar, utan vad vår identitet betyder för just den personen som intervjuas. Både 

intervjupersonen och intervjuaren går in i intervjun med sina egna preferenser och förutfattade 

meningar vilket påverkar möjligheten att utveckla en god relation och tillit under intervjun 

(ibid.). Intervjuareffekten har särskilt stor betydelse när det man undersöker innehåller 

känsliga frågor eller sådant som kan uppfattas som relativt personligt. Vår undersökning 

innehöll till stor del känsliga frågor kring ungdomens privatliv och deras tankar kring sina 

erfarenheter. Det är därför högst sannolikt att någon eller några av de ungdomar som vi 

intervjuade blev påverkade av vår identitet.  

 

Det är svårt att spekulera kring hur var och en av ungdomarna blev påverkade. Det är lika 

möjligt att någon ungdom höll tillbaka i vilken information den ville dela med sig av, som det 

är att någon ungdom fann trygghet genom våra identiteter och vågade berätta mer. Båda 

författarnas identitet är av det kvinnliga könet och är även relativt nära i åldern till de 

ungdomar vi intervjuat. Att ha varit i nära ålder och av det kvinnliga könet kan ha påverkat 

någon ungdom till att ha vilja imponera på någon av oss. En ungdom frågade skämtsamt i 

slutet av intervjun om den kunde få intervjuarens telefonnummer och sa sedan direkt efter att 

den endast skämtade. Av den frågan kan man ändå urskilja något av vad den intervjuarens 

kön hade för betydelse för just denna ungdom. Om intervjuaren hade varit av det manliga 

könet hade ungdomen antagligen inte blivit påverkad av intervjuarens identitet. En annan 

faktor som då kan ha haft betydelse för respondenterna är vår medelklasstillhörighet och vårt 

svenska ursprung. Vi var även studenter från Lunds Socialhögskola som snart ska examineras 

och börja arbeta på arbetsplatser såsom frivården och socialtjänsten. Två myndigheter som 

flera av de intervjuade ungdomarna hade mycket erfarenheter av. Om deras erfarenheter av 

yrkesverksamma socionomer inom dessa myndigheter har varit negativ, kan det ha påverkat 

hur mycket de vill berätta för oss intervjuare om de förde med sig fördomar kring vår 

yrkestitel. 

 

Att ungdomarna blev subjektivt utvalda av handläggarna för intervju kan ha påverkat urvalet 

av ungdomar som deltog i undersökningen. Det är möjligt att de ungdomar som har en negativ 
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syn och ett icke fungerande samarbete med frivården inte ville ställa upp i undersökningen. 

Det kan även vara så att de ungdomar som blev tillfrågade var de som har en positiv syn och 

bra samarbete med frivården. Detta är dock något vi endast kan spekulera om.  

 

En annan faktor som kan ha påverkat resultatens tillförlitlighet är de lånade bandspelarnas 

ljudupptagning. På vissa ställen har enstaka ord fallit bort då de inte gick att höra men 

sammanhanget i meningarna är dock enligt vår mening korrekt uppfattade.  

 

Etiska överväganden 
Vid varje intervju betonade vi starkt för ungdomarna deras anonymitet i uppsatsen och att allt 

inspelat material kommer att förstöras när uppsatsen är klar. Det var flera ungdomar som 

menade att vi gärna fick skriva ut deras namn, eftersom de stod för vad de sagt. Vid dessa 

tillfällen tryckte vi ännu mer på vikten av anonymitet för deras eget bästa. Av detta kunde vi 

se att flera av ungdomarna inte insåg de möjliga framtida risker med att ha varit med i en 

undersökning där deras namn står med. Så även om det fanns några ungdomar som hade ställt 

upp i undersökning med namn, så garanterade vi att hela undersökningen är anonym för deras 

egen skull.  

 

Vi har även följt det humanistiska - samhällsvetenskapliga forskningsrådets etiska principer 

(Socialhögskolan vid Lunds universitet 2007). Dessa principer är öppenhetskravet, 

självbestämmandekravet, konfidentialitetskravet och autonomikravet. Öppenhetskravet 

innebär att man ska inhämta samtyckte från dem som berörs av undersökningen. För att få 

tillgång till fältet fick vi först tillfråga båda frivårdskontoren om vi kunde genomföra vår 

undersökning bland deras klienter och med handläggarnas hjälp. Självbestämmandekravet 

innebär att de personer som deltar i undersökningen ska ha rätt att bestämma om, hur länge 

och på vilka villkor de medverkar. De ungdomar som deltagit i undersökningen blev först 

tillfrågade av sina handläggare, vilket vi tror kan ha ökat deras valmöjlighet att själv välja om 

de ville delta. Det kan även vara så att ungdomen kände sig tvingad till att ställa upp på 

intervju då det var deras handläggare som frågade. Vi informerade även om att de själva valde 

hur mycket de ville svara på våra frågor, och att de när som helst kunde avbryta intervjun. 

Konfidentialitetskravet innebär att de personer som deltar ska försäkras största möjliga 

anonymitet (ibid.). Ungdomarna blev först informerade om sin anonymitet av handläggaren 

vid förfrågan om intervju. När vi sedan ringde för att boka intervjutillfället upprepade vi deras 
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anonymitetsrättigheter och vi betonade återigen anonymiteten även innan själva intervjun. 

Autonomikravet innebär att de insamlade uppgifter om personer som deltagit i 

undersökningen endast används för forskningsändamålet (ibid.). Vi informerade ungdomarna 

om att allt material kommer att förstöras när undersökningen är färdig. 

 

Vi gjorde även en övervägning huruvida vi skulle lämna ut våra telefonnummer till 

respondenterna. Som forskare är de lämpligast att lämna ut sina telefonnummer, då 

respondenterna ska kunna nå en vid frågor eller annat viktigt. Men med tanke på en av våra 

författares bakgrund inom frivården och nuvarande anställning tog vi beslutet att 

respondenterna inte skulle ha tillgång till våra telefonnummer. Vi valde att ge ut våra e-

postadresser istället, och om ungdomarna behövde kontakta oss snabbt kunde de ringa sina 

handläggare, som sedan i sin tur kontaktade oss. Detta sätt ansåg vi fungerade bra under 

datainsamlingen, då handläggarna var engagerade i att respondenterna dök upp till sina 

inbokade intervjuer. Beslutet att inte lämna ut våra telefonnummer var även något som 

frivårdskontorens handläggare och chefer ansåg, då de själva inte lämnar ut sina privata 

telefonnummer. 

 

Källkritik 
Under litteratursökningen fann vi att det finns påtagligt lite forskning kring ungdomar i 

frivården. Vi har i vår undersökning använt oss av flera tillförlitliga källor såsom BRÅ som 

arbetar på uppdrag av Svenska regeringen, Kerstin Svensson som är docent inom socialt 

arbete, Thomas Ekbom, Gunnar Engström och Birgitta Göransson vilka har lång erfarenhet 

inom kriminalvården, Gunvor Andersson som bland annat är professor i socialt arbete och 

Bengt-Erik Andersson som är professor i pedagogik. 

 

Pontus Petterssons C-uppsats är en källa vi använt oss av då den var lämplig att jämföra våra 

resultat med. Pettersson undersökte hur ungdomar som döms till samtalskontakt inom 

socialtjänsten upplever denna kontakt. Dock var Petterssons studie relativt liten och går inte 

att dra några generella slutsatser kring. Gällande frivården finns det mycket forskat av Kerstin 

Svensson men hennes forskning bidrar endast till en liten del att fylla denna kunskapslucka 

kring ungdomar inom frivården. Vi anser att denna övergång från barn till vuxen kräver mer 

fokus än vad det hittills fått inom ämnet.  
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Bakgrund 
Bakgrund gällande kriminella ungdomar 
År 2006 anmäldes 1 225 000 brott till polis, tull och åklagare. 1950 började Sverige föra 

nationell brottsstatistik och sedan dess har antalet anmälda brott i Sverige ökat kraftigt (BRÅ 

officiella hemsida 2007). Även om antalet anmälda brott har ökat, behöver det inte betyda att 

den faktiska brottsligheten har ökat. Dock pekar resultaten av offerundersökningar och olika 

specialstudier enligt Brottsförebyggande rådet i samma riktning. Det finns flera olika faktorer 

som kan bidra till ökning av antalet anmälda brott, men den huvudsakliga förklaringen är 

förbättrade levnadsvillkor enligt Brottsförebyggande rådet. Detta innebär en ökad tillgång på 

stöldbegärliga varor i kombination med minskad social kontroll människor emellan, vilket i 

sin tur skapat fler tillfällen till brott (ibid.). Människors benägenhet att anmäla brott kan även 

påverka brottsstatistiken.  

 

Drygt 14 000 brott klarades upp år 2005 enligt den officiella kriminalstatistiken, där 

gärningsmannen/männen var yngre än 15 år (BRÅ rapport 2007:16). Samma år var nära 

19 000 personer under femton år misstänkta för brott enligt Brottsförebyggande rådet (ibid.). 

Men inte alla brott upptäcks, anmäls eller registreras, och därför är det svårt att få en 

fullständig och omfattande bild av ungdomars brottslighet genom den officiella 

kriminalstatistiken. Den kriminologiska institutionen vid Stockholms Universitet har 

genomfört en självdeklarationsundersökning, som kan komplettera denna bild mellan 1995 

och 1997 (BRÅ rapport 2006:07). De genomförde en riksrepresentativ enkätundersökning 

bland ungdomar i årskurs nio vilken Brottsförebyggande rådet sedan tog över 1999 och 

fortsatte genomföra vartannat år fram till 2005 (ibid.). Undersökningen utfördes vartannat år 

från 1995 fram till 2005. Resultatet av denna undersökning visar att omkring hälften av 

ungdomar i årskurs nio uppger att de begått någon stöldrelaterad handling under de senaste 12 

månaderna. Omkring en av tio ungdomar har begått någon narkotikarelaterad handling, och 

omkring sex procent av ungdomarna uppger att de har slagit någon utanför familjen så denne 

behövt sjukvård i någon form (ibid.). Under denna undersökta tidsperiod kunde man se att 

andelen ungdomar som uppger att de begått någon av ovan nämnda brottsliga handlingar har 

minskat successivt från 1995 till 2005. Den brottshandling som ungdomar uppgav att de 

begått mest, stöld, var även den som hade den största markanta minskningen. Undersökningen 

visade att majoriteten av ungdomarna som uppgett att de begått en brottslig handling gör detta 
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endast vid något enstaka tillfälle. Resultaten visade även att andelen av de ungdomar som inte 

begått något brott ökar och att det är ett mindre antal ungdomar som begår många brott (ibid.). 

 

Överlämnande till vård inom socialtjänsten och dagsböter är de två vanligaste påföljderna för 

ungdomar som åtalats och lagförs genom dom (BRÅ rapport 2000:7). Under 1990 talet 

minskade användningen av åtalsunderlåtelse för unga lagöverträdare delvis som en följd av 

lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (LUL). Istället döms 

allt fler unga till överlämnande till vård inom socialtjänsten. LUL gäller i första hand 

ungdomar i åldrarna 15-17 år, men vissa bestämmelser gäller även för ungdomar i åldrarna 

18-20 år (ibid.). 

 

Bakgrund gällande frivården 
Frivården är den största delen av kriminalvården, där även verksamheter på häkte och anstalt 

ingår. Frivårdsverksamheten bedrivs vid ett 40-tal frivårdskontor. Verksamheten är i 

huvudsak inriktad på övervakning av villkorligt frigivna, skyddstillsynsdömda med eller utan 

kontraktsvård (behandling för missbruk istället för fängelse)/samhällstjänst (oavlönat arbete 

på ideell verksamhet istället för fängelse) och intensivövervakning (fotboja). Frivården gör 

även personutredningar på uppdrag av domstolar (Kriminalvårdsstyrelsen 2003).  

 

Ekbom et al (2006) tar upp frivårdens mål beskrivna i 26 § i Brottsbalken. Här menas att 

frivårdspåföljden ska vara tydlig och välstrukturerad. Innehållet i påföljden ska vara klart för 

alla inblandade, det vill säga handläggare, klient och övervakare. En fungerande kontakt 

mellan frivården och klienten ska under övervakningsåret etableras och vidmakthållas. Under 

övervakningstiden är det meningen att klienten ska komma till insikt om bland annat 

konsekvenser av brott och missbruk samt att få kunskap om vilka andra alternativ det finns till 

detta. Klienten ska också uppnå en vilja och en förmåga att kunna leva samhällsanpassat samt 

kunna utveckla en förmåga att kunna förstå dem som drabbas av brott och utveckla viljan att 

göra rätt för sig.  

 

Enligt regeringens mål för 2006 ska varje frivårdsklient vara föremål för sådana åtgärder som 

främjar en återanpassning i samhället. Detta utifrån de bedömningar av behov och 

förutsättningar som kriminalvården gör. Enligt mer preciserade direktiv från 
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generaldirektören ska en fortsatt utveckling inom kontraktsvård och samhällstjänst samt inom 

de olika program som finns inom frivården göras (ibid.).  

 

Personer dömda till skyddstillsyn står under övervakning i ett år och med en prövotid på tre 

år. Vid misskötsamhet kan övervakningstiden förlängas. Övervakning innebär att det finns en 

särskild övervakare utsedd till varje klient. Den som ställs under övervakning har rätt att själv 

föreslå lekmannaövervakare samt att yttra sig över valet av lekmannaövervakare om frivården 

är den som valt ut lekmannaövervakare. Den övervakade har även rätt att överklaga frivårdens 

beslut av övervakare (Kriminalvårdsstyrelsen 1999). Syftet med övervakningen är att 

kontrollera och se hur klienten har det bland annat gällande bostad, försörjning och hur denne 

använder sin fritid. Men även motivera den dömde till ett liv utan brott och missbruk 

(Kriminalvårdsstyrelsen 1999, 2003). Lekmannaövervakarens roll är även att visa att man 

bryr sig om, försöka hindra återfall och vara en slags länk ut i samhället. 

Lekmannaövervakaren ska kontinuerligt rapportera till frivården om hur det går för klienten 

samt att vid misskötsamheter meddela frivården (Kriminalvårdsstyrelsen 1999). Under 

övervakningen är klienterna skyldiga att hålla en tät kontakt med sin övervakare. De är även 

skyldiga att följa den verkställighetsplan som är upprättad och planen ska kontinuerligt följas 

upp och revideras. Under verkställigheten erbjuds även klienten stöd och hjälp för att kunna 

återanpassas till samhället (Ekbom et al 2006).  

 

År 2005 erhöll sammanlagt 19 450 personer någon form av frivårdspåföljd. Av dessa var det 

6303 som blev dömda till skyddstillsyn (övervakning)( Ekbom et al 2006). Enligt statistik 

från kriminalvården var 1207 ungdomar mellan 18 och 20 år dömda till skyddstillsyn år 2006 

(Kriminalvården 2007). Av dessa var 254 ungdomar dömda för misshandel och 61 ungdomar 

för grov misshandel. 391 ungdomar var dömda för stöld, 101 ungdomar dömda för brott mot 

allmän verksamhet och 161 ungdomar var dömda enligt narkotikastrafflagen. Bland dem som 

påbörjade sin övervakning 2006 fanns det även 98 ungdomar som var 17 år, 35 ungdomar 

som var 16 år och 5 ungdomar som var 15 år (ibid.).  

 

Man har i svensk kriminalpolitik sedan slutet av 1990-talet betonat vikten av tidiga 

brottsförebyggande insatser. Ett nationellt brottsförebyggande program startade 1996, där 

utgångspunkten i programmet är att de samhällsproblem som brottsligheten innebär måste 

angripas på bred front. Orsakerna till brottsligheten ska angripas lokalt, där problemen finns, 

och större krav sätts på att förhindra brott (Ekbom et al 1999). Ekbom et al (2006) menar att 



 19

genom insatser i bostads- och familjepolitiken, skolan, missbruksvården, arbetslivet och 

fritidsverksamheten så kan förutsättningar för att förebygga brott skapas. 

 

Program inom frivården 
Programmen som frivården kan erbjuda ungdomar kan bland annat vara nedan uppräknade 

program: 

 

• ART (Aggression Replacement Training) – Art är ett program som riktar sig till 

personer med utåtagerande, aggressivt beteende, dömda för våldsbrott, eller som själva 

upplever sig ha problem med sin aggressivitet. Programmet har en kognitivt 

beteendeterapeutisk utgångspunkt, där tanken är att ett våldsbeteende i huvudsak är 

inlärt och går att förändra. Deltagaren arbetar med att höja sin förmåga till 

självkontroll, reducera sin ilska och finna andra alternativ. Samtalen bedrivs i grupp 

och pågår under 10 veckor med tre träffar om tre timmar varje vecka 

(Kriminalvårdsstyrelsen a 2005). 

 

• BSF (Beteende Samtal Förändring) – BSF är ett program där syftet är att motivera 

klienter att genomföra en förändring. Genom att öka motivationen ökar därmed även 

sannolikheten för att klienten själv fattar ett beslut att förändra sitt liv. Man kan se 

BSF som en förberedelse för ett längre brotts- eller missbruksrelaterat program men 

man kan även enbart använda sig av BSF. Programmet består av 5 möten samt ett 

förmöte och bedrivs individuellt mellan handläggaren och klienten 

(Kriminalvårdsstyrelsen b 2005).  

 

•  OTO (One-to-One) – One to One är ett program för att minska återfall i brott och 

bedrivs i individuella samtal mellan handläggaren och klienten. Programmet är ett 

kognitivt och beteendebaserat program och är manualstyrt. Det består av 20 möten 

samt ett förmöte. Syftet med detta program är att ge deltagaren kunskaper och 

färdigheter genom övning då de menar att det är effektivare att öva in beteenden än att 

enbart prata om dem (Kriminalvårdsstyrelsen c 2005).  

 

• PRISM (Programme for Reducing Individual Substance Misuse) – PRISM är ett 

program som riktar sig till missbrukare av alkohol, narkotika och/eller tabletter och är 



 20

ett kognitivt beteendebaserat program som vilar på social inlärningsteori. Detta är ett 

program där klienten individuellt samtalar med sin handläggare kring sitt 

drogberoende. Det består av 20 möten samt ett förmöte där klienten bland annat får 

lära sig nya färdigheter för att kunna hantera olika situationer samt repetera dessa 

färdigheter under programmets gång (Kriminalvårdsstyrelsen d 2005).  

 

Tidigare forskning 
Ungdomar 
Pontus Pettersson (2004) har i sin c-uppsats undersökt påföljden ”samtalskontakt med 

socialtjänsten” och ungdomars och socialarbetares upplevelse av denna samtalskontakt. 

Undersökningen är avgränsad till ungdomar mellan 15 och 18 år. Enligt Pettersson var 

samtliga ungdomar som deltog i undersökningen nöjda med insatsen som påföljd och menade 

att de inte upplevt den som ett straff. Däremot varierade socialarbetarnas syn på vad 

”samtalskontakt med socialtjänsten” är, ett straff eller hjälp. Pettersson menar att det kan ha 

inverkan på insatsens effekt huruvida socialarbetaren ser samtalskontakten som ett straff eller 

som en hjälp. Författaren ansåg sig inte kunna dra någon generell slutsats av denna inverkan, 

men spekulerade i att det kunde påverka behandlingen i negativ riktning. Vad som kändes 

viktigt att få prata om i samtalen varierade mellan ungdomarna. Enligt Pettersson kände alla 

medverkande ungdomar att de kunde vara öppna mot socialarbetaren och att två av fyra kunde 

det på grund av att de kände ett förtroende för sin socialarbetare. Även socialarbetarna menar 

att den främsta orsaken till att en ungdom vågar öppna sig är förtroende. Pettersson ansåg det 

fanns två krav för att en förändring skulle kunna ske hos ungdomarna i samtalskontakten. Den 

första var att klienten var medveten om syftet med behandlingen och den andra att klienten 

var motiverad till en förändring. Syftet med samtalskontakten var att det skulle leda till en 

förändring i ungdomens kriminella beteende, vilket alla berörda ungdomar även ansåg, med 

undantag för en. Två av de fyra ungdomar som författaren intervjuade ansåg också att om 

samtalskontakten ska ha avsedd verkan kräver det att klienterna är motiverade. Samtliga 

ungdomar anser att kontakten på något sätt har ändrat deras sätt att tänka och att de blivit mer 

konsekvensmedvetna om sina handlingar. Två av ungdomarna menar att de upplevde denna 

förändring som något positivt, då de numera slipper hamna i problematiska situationer.  
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Pettersson (2004) anser att den främsta ingrediensen i insatsen ”samtalskontakt med 

socialtjänsten” är själva samtalet. Samtalskontakten innefattar att ungdomen och 

socialarbetaren träffas och pratar men även i en del fall gör övningar. Vad samtalen kan bestå 

av är individuellt, men främst kretsar de kring ungdomens hemförhållanden, fritid, skola och 

ungdomens kriminalitet. Socialarbetarna som Pettersson intervjuade använder kognitivt 

inriktad arbetsmodell i samtalen med ungdomarna.  

 

De intervjuade socialarbetarna har olika idéer om vad i samtalskontakten som är verksamt. 

Bekräftelse och beröm, ömsesidig respekt, krav på att passa tider och fungera som en neutral 

vuxen för ungdomen var några av de faktorer som socialarbetarna ansåg vara viktiga 

komponenter (ibid.). En av socialarbetarna ansåg att den viktigaste komponenten för 

förändring var att skapa en reaktion i mötet med ungdomen, det vill säga få ungdomen att 

reagera och att inse allvaret i sin situation.  

 

Frivården 

Kerstin Svensson, docent i socialt arbete och även tidigare yrkesverksam inom frivården, 

skriver i sin text ”Kunskap om frivård” (1996) att forskningen om frivård är begränsad. Något 

Svensson tar upp är att mycket av den forskning som bedrivits inom frivården är forskning 

kring hur effektiv påföljden varit, det vill säga man har sett på antalet återfall. Svensson 

menar att sådan forskning ej är tillförlitlig och ej kan ses som ett mätinstrument för frivårdens 

resultat. Detta då det finns faktorer runtomkring den dömde som påverkar och dessa faktorer 

påverkar varje individ på olika sätt. Hon menar att frivårdens klienter lever under varierande 

förhållanden, övervakningen för klienterna ser olika ut bland annat beroende på vilken klient 

det är men också vilken handläggare som arbetar med klienten. Frivården är även en 

verksamhet som hela tiden står i samspel med det övriga samhället såsom socialtjänsten men 

även de privata personerna kring klienten. Detta är också en bidragande faktor till hur 

resultaten av en frivårdspåföljd kan se ut (ibid.). 

  

Svensson (1996) redovisar en studie från 1992 gjord av Pavel Chylicki, där han i sin 

doktorsavhandling i sociologi kommit fram till att de som slutar att begå brott skiljer sig från 

dem som fortsätter när det gäller uppväxt, social situation, relationer och straffets betydelse. 

Han framför, enligt Svensson, att de som slutar begå brott har bättre uppväxtförhållanden, 

bättre grundtrygghet och bättre relationer.  
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Att en persons bakgrund har betydelse är även något som Thomas Ekbom 

(utbildningsansvarig vid Stockholms kriminalregion), Gunnar Engström 

(kriminalvårdsdirektör) och Birgitta Göransson (leg psykolog, leg psykoterapeut, 

kriminalvårdsdirektör) framför. I sin text ”Människan brottet följderna” (2006) menar de att 

forskningsresultat i allmänhet visar att ju mer problematisk bakgrund man har, desto större är 

risken att man begår brott. Ett annat samband som Ekbom et al (2006) kan se är sambandet 

mellan brottsbelastning och skolbetyg. De menar att elever med lågt betyg har en större 

brottsbelastning. Författarna tar i sin text upp att skolan har stor betydelse för socialisationen 

och införlivandet av regler och normer. De redovisar en studie gjord av Håkan Stattin och 

David Magnusson, båda professorer i psykologi, där man följt barns utveckling från födelsen 

och upp i 40-års ålder. Undersökningen visade bland annat att det fanns samband mellan 

beteendeproblem redan i ung ålder och framtida registrerade brott. Undersökningen visade 

även att de som i tidig ålder hade beteendeproblem anpassade sig sämre i skolan tidigt med 

skoltrötthet och dåliga betyg som resultat. Dock menar Ekbom et al (2006) att det största 

sambandet med brottsbelastning är en ungdoms attityd till brott, där de framför att ungdomar 

som är toleranta till brott också begår fler brott än de som tar avstånd från brott.  

 

I en studie gjord av Ulla Bondeson 1977 som Kerstin Svensson (1996) redovisar i sin text 

framkommer det att klienternas och handläggarnas åsikter och attityder kring övervakningens 

påverkan i klienternas liv skiljer sig. Då handläggarna anser att övervakningen är ett litet 

ingrepp i klienternas liv menar klienterna istället tvärtom, att det är ett stort ingrepp i deras 

liv. Svensson tar upp i sin doktorsavhandling ”Istället för fängelse” (2001) att den vanligaste 

formen för kontakt mellan frivården och klienten är telefonkontakt. Dessa sker oftare än 

personliga möten. I sin avhandling har hon intervjuat 20 respondenter som bland annat 

berättar om sin relation till och uppfattning av frivården. En respondent uttryckte det så att 

hans möten med frivården inte består av så mycket mer än att man kommer dit och berättar 

hur det går, och han är tillfreds med detta. Dock fanns det respondenter som uttryckte 

besvikelse över att frivården skötte kontakten per telefon och verkade ha ont om tid (ibid.).  

 

Sundsvallsprojektet var ett projekt som sträckte sig över 8 år och startade 1972 och är enligt 

Svensson (1996) den största kriminalpolitiska undersökningen i Norden. I denna framkom det 

att klient och övervakare i genomsnitt träffas 14 timmar per år. Detta menas vara för lite tid 

för att en påverkan ska ske. Då frivård bland annat bygger på social kontroll krävs det att 
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kontakten mellan klient och övervakare är mer frekvent och enligt rapporten helst ska ske i 

klientens naturliga miljö. Rapporten betonar vikten av rätt övervakare till klienterna och ett 

bra samarbete med andra myndigheter.  

 

Svensson (2001) beskriver i sin text de olika klientuppfattningar som finns. Det finns de 

klienter som inte ser sig som klienter, detta då de har så lite kontakt med frivården. En 

respondent berättade för henne att han under sitt övervakningsår endast varit på frivården fyra 

gånger, och att han därför ej kände sig som en klient. Någon beskrev frivården som en publik 

för sitt framträdande. Att han bara gick dit, de studerade honom och sedan skrev i sitt 

protokoll hur han hade förändrats sedan förra gången. Några resonerade att det bara var att 

göra som frivården sa, så det blev så lite problem som möjligt. Och så fanns det de som såg 

klientrollen som en möjlighet att få hjälp och stöd och som regelbundet var på frivården för 

möten och programverksamhet.  

 

De klienter Svensson (2001) talade med inför sin avhandling och som hade en gles kontakt 

med frivården var klienter som antingen levde under socialt ordnade förhållanden eller var 

under någon annan behandlande organisations kontroll som till exempel på ett 

behandlingshem eller hade mycket kontakt med socialtjänsten. I de fallen menar Svensson att 

handläggaren kan hålla sig i bakgrunden så länge alla vet om övervakningen och så länge 

övervakningen sköts.  

 

Teoretisk referensram 
Utvecklingsekologiska teorin 
Utvecklingsekologi är benämningen på en teori om mänsklig utveckling, där man menar att 

utveckling sker i ett sammanhang, i ett samspel och genom interaktion mellan olika faktorer 

och miljöer kring en individ. Den amerikanske forskaren Urie Bronfenbrenner utvecklade 

denna teori och menar att utveckling är något som sker hela livet (Andersson, Gunvor 2002). I 

figuren nedan kan man se hur den utvecklingsekologiska teorin kan åskådliggöras.  
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Figuren tagen ur Andersson, Gunvor i ”Perspektiv på sociala problem” (2002). 

 

 

I figuren ovan ser man individen i samspel med dess omedelbara närmiljö, som även kallas 

mikronivå. Dessa närmiljöer kan bland annat vara familjen, vänner, grannskapet eller skolan. 

Mellan de olika närmiljöerna kan ett samspel pågå. När dessa samspelar med varandra bildas 

det system som kallas mesonivå. Det är endast då individens närmiljöer på mikronivå 

samspelar med varandra som denna nivå uppstår. Det kan till exempel vara hur 

samspelet/relationen mellan familjen och skolan ser ut, och hur detta i sin tur påverkar 

individen. Det kan också vara hur barnets erfarenheter i skolan kan påverka relationen med de 

i hemmet, familjen. Bengt-Erik Andersson (1982) som är professor i pedagogik, och var den 

som presenterade den utvecklingsekologiska teorin i Sverige, menar att ju mer kontakter det 

finns mellan de olika närmiljöerna desto större betydelse får det för barnets utveckling. Detta 

under förutsättning att närmiljöerna stödjer och kompletterar varandra (ibid.). Dock kan man 

även se att brist på kontakt mellan de olika närmiljöerna även då har en stor inverkan på 

barnets utveckling, en negativ sådan då barnet riskerar att bli isolerat. På exonivå kan vi se hur 

till exempel lokal politik, föräldrarnas arbetsplats eller kommunala resurser indirekt påverkar 

individen. Dessa är enligt Gunvor Andersson (2002) professor i socialt arbete något som 

ligger utanför den direkta vardagen men ändå är något som påverkar individen. Det vill säga 

barnet har ingen direkt kontakt med dessa miljöer men blir ändå påverkad av dem. De olika 

miljöerna kring individen på mikro-, meso- och exonivå samspelar med de normer, 

värderingar och samhällsförhållanden som finns på makronivå. Det kan till exempel vara 

lagstiftning eller hur politiska beslut gällande utformningen av barnomsorgen ser ut och hur 

det sedan påverkar individen. Gunvor Andersson, men även Bronfenbrenner och Andersson 
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B-E, menar att miljön inte endast verkar på individen utan individen kan även påverka delar 

av sin miljö (ibid.). 

 

Då ovan presentation har barnet som central punkt i mikronivån, vill vi här kort åskådliggöra 

hur denna modell ser ut för en ungdom som är mer aktiv i de olika miljöerna. Då det gäller en 

ungdom är det ej föräldrarnas arbetsplats eller bostadssituation det gäller utan ungdomens 

egen. Arbets- och bostadsmarknaden ligger på exonivå och påverkar ungdomen indirekt, detta 

så länge ungdomen ej har en nära relation till någon på sin arbetsplats eller har en egen 

lägenhet. Men då det handlar om en personlig kontakt hamnar dessa istället på mikronivå. 

Frivården som myndighet ligger på exonivå och påverkar individen indirekt. Då ungdomen 

har en personlig kontakt med frivården som med till exempel sin handläggare eller 

lekmannaövervakare sker detta samspel på mikronivå. 

 

Risk- och skyddsfaktorer 
Ett annat forskningsområde som forskare inom utvecklingsekologin ofta hänvisar till är, enligt 

Andersson (2002), forskningen om utsatta barns sårbarhet och motståndskraft, i samspel med 

riskfaktorer och skyddsfaktorer – utvecklingspsykopatologi. Här menas det att 

utvecklingsbefrämjande relationer till andra än föräldrarna, samt tillgång till kompenserande 

miljöer såsom skola kan vara skäl till att vissa barn klarar sig mot alla odds. Andersson lyfter 

fram vikten av skyddande faktorer i en individs miljö där det i närmiljön kan finnas många 

riskfaktorer (ibid.). 

 

Riskfaktorer kan till exempel vara en alkoholiserad förälder eller fattigdom i familjen. En 

risks effekter kan enligt Goodyer (se Lageberg & Sundelin 2005) skilja sig åt i barns olika 

åldrar. Effekterna hänger samman med barnets åldersspecifika sårbarhet. Barnets sårbarhet 

kan även vara knuten till barnets kön, psykiska hälsa, tidigare erfarenheter eller andra 

förhållanden. Goodyer menar att riskens styrka bland annat är beroende av antalet 

ogynnsamma faktorer, utsatthetens intensitet samt riskens varaktighet. Bland riskfaktorer för 

kriminalitet nämner Loeber et al (se Lagerberg & Sundelin 2005)  
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• impulsivt beteende  

• låg intelligens (här menar författarna att låg intelligens leder till frustration, 

misslyckande och förödmjukelse i skolan. Dessa erfarenheter kan leda ungdomar till 

kriminalitet).  

• personlighetsfaktorer som lätthet till negativa känslor, låg hämning, avsaknad av 

skuldkänslor 

• bristande tillsyn från familjens sida  

• socialbidrag som försörjningskälla 

 

Lagerberg och Sundelin (2005) menar även att kriminalitet hos föräldrar tillhör riskfaktorer 

för uppförandeproblem hos barn som sedan kan följas av vuxenkriminalitet. Detta då det 

bland annat kan finnas bristfälliga uppfostringsmetoder. Andra riskfaktorer kan även vara som 

ovan skrivet ungdomens kön. Lagerberg och Sundelin (2005) menar att pojkar har ett mer 

utåtriktat reaktionssätt vid skolproblem vilket kan bli en riskfaktor för framtida kriminalitet 

och asocialt beteende.  

 

Lagerberg och Sundelin (2005) tar i sin text upp att skyddande faktorer bland annat kan vara: 

 

• barnets egna personliga egenskaper 

• förmåga att använda sin begåvning 

• närvaron av minst en annan engagerad vuxen som tycker om barnet 

• att det finns människor som ser och hör barnet och betraktar det som en individ 

• kärleksfull relation mellan barn och förälder 

• en känsla av sammanhang, begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet 

 

En skyddande faktor i ett barns liv menar Gunvor Andersson (2002) kan vara skolmiljön. 

Detta då skolan kan vara en trygg och förutsägbar miljö med uttalade gränser och vara det 

som ”håller” barnet, när allt annan runtomkring kan vara kaos.  

 

På mikronivån i den utvecklingsekologiska modellen har vi valt att koppla två teoretiska 

begrepp som vi anser kan öka förståelsen av individens utveckling i samspel med de andra 

nivåerna. Att använda sig av andra teoretiska begrepp för att fördjupa sig inom varje nivå i 

den utvecklingsekologiska modellen är något som Gunvor Andersson (2002) menar kan öka 



 27

djupet i analysen. Den stora helheten i utvecklingsekologiska modellen är viktig men ibland 

kan det vara nyttigt att även studera någon nivå på ett bredare plan. De två begrepp som vi 

anser kan nyansera individens samspel är stämpling och delaktighet. Genom att applicera 

dessa två begrepp i mikronivån kan man fördjupa analysen kring individens utveckling. 

Stämplingsbegreppet avser vi att använda för att förtydliga hur en ungdom kan påverkas av de 

övriga nivåerna i modellen. Delaktighetsbegreppet avser vi att använda för att tydliggöra 

vikten av ungdomens förmåga att kunna påverka det som berör den själv.  

 

Stämplingsbegreppet 
Stämpling är ett viktigt begrepp som kan bidra till förståelse av kriminellt beteende. I 

stämplingsteorins synsätt ser man inte avvikelse som en egenskap hos en person eller en 

grupp utan som ett samspel mellan icke-avvikare och avvikare (Giddens 2003). I samspelet 

får de som är avvikande en stämpel eller en etikett av de icke-avvikande. Först och främst 

avgör lag och ordning vilken moral människor ska följa och är därför den största källan till 

stämpling i samhället. På så sätt kan individer stämplas utifrån samhällets maktstruktur. Men 

stämpling sker även utanför lag och ordning, där till exempel fattiga kan stämplas av rika och 

kvinnor kan stämplas av män. Enligt Becker (se Giddens 2003) produceras avvikande 

identiteter genom stämpling och inte genom det själva avvikande beteendet hos en individ. 

Denna stämplingsprocess har ett stort inflytande på hur andra uppfattar en viss individ men 

även på individens egen självbild. Lemert (se Giddens 2003) förklarar stämplingsprocessen 

genom en primär och sekundär avvikelse. I den primära avvikelsen normaliseras oftast den 

avvikandes handling och har i de flesta fall en marginell påverkan på individens självbild. I 

den sekundära avvikelsen börjar individen själv att acceptera stämplingen och uppfatta sig 

som en avvikare. När detta sker blir etiketten central för individens identitet och självbild 

vilket leder till en fortsättning och intensifiering av det avvikande beteendet. 

 

Delaktighetsbegreppet 
Harry Shier (2001) har utvecklat en delaktighetsmodell utifrån psykologen Harts 

delaktighetsstege som ett redskap för att analysera barns delaktighet i olika sammanhang. 

Modellen är uppbyggd av fem olika nivåer av delaktighet, där den första nivån innebär att 

barn får uttrycka sig och att ansvariga vuxna lyssnar på dem. På den andra nivån ger vuxna 

barnet utrymme att uttrycka sig genom stöd och positiv förstärkning från de vuxna. Den tredje 

nivån innebär att de vuxna väger in barnets önskemål i sitt beslutsfattande, även om man inte 
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beslutar i enighet med dess önskemål. Den fjärde nivån innebär att vuxna bjuder in barnet till 

ett aktivt deltagande i beslutsprocessen och på den femte nivån delar barnet och de vuxna på 

makten fullt ut. Varje nivå innehåller dessutom ytterligare tre steg som används för att 

analysera organisationers sätt att tillämpa principerna om barns delaktighet och 

medbestämmande. Dessa steg delas upp i öppning, möjlighet och skyldighet. En öppning 

uppstår när en organisation kan tänka sig börja tillämpa principerna. Möjligheten uppstår när 

de ansvariga på organisationen kan börja arbeta utifrån principerna i någon av de angivna 

nivåerna i delaktighetsmodellen. Skyldighet uppstår när organisationen beslutat att arbeta med 

ett program utifrån modellen (ibid.). Denna delaktighetsmodell är utvecklad för barn men kan 

appliceras på ungdomar vilket vi kommer att göra i vår analys.  

 
Empiri 
Kort presentation av ungdomarna 
Bland de åtta ungdomar som vi intervjuade varierade tidsperioden för när de blev dömda till 

frivård mellan ett år till två veckor innan intervjun. Flertalet ungdomarna har blivit dömda till 

insatser inom socialtjänsten innan de fyllt 18 år och en av dessa ungdomar hade även blivit 

dömd till frivård förut. Av de åtta ungdomarna går två personer programverksamheten BSF 

och två personer går programverksamheten One to One. En av ungdomarna blev dömd till 

frivården med föreskift om behandling för sitt missbruk. Samtliga ungdomar med undantag 

för en har alla en lekmannaövervakare. En av ungdomarna har varit placerad på ungdomshem 

enligt LVU och en annan ungdom har varit placerad på ungdomshem enligt LSU. Fem av 

ungdomarna har fullgjort grundskolan. Två hoppade av i årskurs sju och en hoppade av i 

årskurs åtta. Två ungdomar har fullgjort gymnasieskolan och en hoppade av strax efter första 

terminstarten. Av de åtta intervjuade ungdomarna var en tjej.  

 

I empirin har vi har valt att benämna respondenterna för ungdom 1, ungdom 2 och så vidare 

för att inte kön- eller etnicitetsklassificera ungdomarna. Vi kommer även att förkorta 

benämningen i vidare text och endast skriva U1 vilket är ungdom 1 och U2 vilket är ungdom 

2 och så vidare. Vi har även i empirin valt att när ungdomarna benämnt sin handläggare med 

”han” och ”hon” i citaten ersätter vi detta med ordet handläggaren. Detta för att det inte ska 

finnas möjlighet för någon att kunna ta reda på vem som sagt vad om vem.  
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Upplevelse av kontakt 
Hur har ungdomarna upplevt kontakten med frivården? 

 

Frivården generellt. 

Fyra av ungdomarna ansåg att frivårdens personal bemötte dem bra. Två av dessa ungdomar 

upplevde kontakten som positiv och att de personer de mött på frivården har varit 

jättetrevliga. Fyra av ungdomarna hade ingen kommentar angående kontakten med frivården 

generellt eller deras bemötande. Detta gäller personal som ungdomen ej har en direktkontakt 

med.  

 

Bemötande från handläggaren 

Samtliga ungdomar upplevde kontakten med och bemötandet från sin handläggare positivt. 

Flera ungdomar upplevde sin handläggare som väldigt engagerad och att den lyssnade på vad 

ungdomen ansåg och ville. En ungdom uttryckte att handläggaren verkligen ville att 

ungdomen skulle förändras och sköta sig vilket den menade var ett tecken på engagemang. U3 

upplevde kontakten med sin handläggare som väldigt positiv och uttryckte följande: 

”handläggaren hjälpte mig att fixa jobbet jag har och denne har nästan alltid tid att träffas 

när jag behöver. Om jag ringer en dag så tar denne sig tid”.  En ungdom ansåg att dess 

handläggare var så engagerad i ungdomen att den hjälpte till med saker som var utöver 

handläggarens skyldighet. U6 menade att ”handläggaren har varit snäll och lyssnar och vi 

kommer fram till saker gemensamt”. Det var endast en ungdom som ansåg att även om 

kontakten var bra mellan denne och handläggaren så upplevde inte ungdomen att 

handläggaren var så engagerad i denne. Ungdomen menade att handläggaren ställde väldigt 

lite frågor och tolkade det som ett lägre engagemang i ungdomens liv. 

 

Lekmannaövervakaren 

Samtliga ungdomar förutom en hade en lekmannaövervakare. Fem av dessa ansåg sig ha en 

positiv kontakt med sin lekmannaövervakare. Av dessa fem ungdomar var det tre stycken som 

kom med eget förslag i valet av lekmannaövervakare. De andra två av dessa fem fick sina 

lekmannaövervakare tilldelade av frivården. U4 var en av dessa ungdomar och uttryckte att 

”du kan ju prata med någon och den kan säga att nåt är bra eller håll inte på med såna saker 

och ja sånt. Det är bra att lyssna på någon”. En av ungdomarna ansåg att kontakten med sin 

lekmannaövervakare fungerade negativt. Detta då ungdomen vid flertalet tillfällen hade bett 
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sin lekmannaövervakare att påminna om tider innan möten vilket lekmannaövervakaren sedan 

inte gjorde. En av ungdomarna hade vid intervjutillfället ännu inte hunnit träffa sin 

lekmannaövervakare.  

 

Insatserna 

Samtliga ungdomar var nöjda med sina insatser och programverksamheter från frivården och 

anser att det har en positiv påverkan i deras liv. U1 upplever frivårdens insatser som positiva 

och att de har påverkat dennes liv till en viss grad då ”man tänker mer efter innan man dricker 

och såna saker”. En ungdom menade att frivårdens insatser gjorde att ungdomen fick lära 

känna sig själv och att de gjorde denne mer motiverad. U6 menar att ha fått påbörja sin 

behandling påverkade ungdomen så mycket att den uttryckte att ”de är jätteskönt de är som 

dag och natt”.  

 

Förändring i ungdomens liv 
Har kontakten med frivården inneburit någon förändring i ungdomens liv och i så fall hur? 

 

Allmän förändring 

Samtliga ungdomar har genomgått en förändring i sig själv genom kontakten med frivården 

på ett eller annat sätt. Fyra av ungdomarna anser att deras förändring följde efter domen och 

en ungdom sa att den ville förändras redan innan domen, men att den inte klarade det på egen 

hand utan när den fick frivårdens insatser kunde den förverkliga sitt beslut. Två av 

ungdomarna sa sig ha tagit beslutet om att förändras när de blev tagna av polisen och en 

ungdom tog beslutet att förändras själv. Flertalet ungdomar har ändrat sina vanor och sitt sätt 

att tänka kring sitt liv. U2 säger att: ”Jag har börjat tänka själv för ett år sen. Varför gjorde 

jag så, vad tjänar jag på det… att skada andra folk. Till slut blir man själv dålig och börjar 

tänka man får ångest bara för att jag gjort såna saker. De känns fel nu… Ja, jag skulle 

jättegärna vilja träffa varenda en som jag har skadat eller gjort något mot och bara snacka 

med dom och berätta att jag inte tänkte innan. Att jag inte visste vad jag gjorde”.  

 

Flertalet av ungdomarna har satt upp nya mål i sitt liv, söker arbete eller utbildning och begår 

inte längre kriminella handlingar. En av ungdomarna uttryckte att den förändrat sitt beteende 

och använder inte längre sig av sin ilska i samma utsträckning som förr. U5 uttryckte att 

”Man tänker mer att jag är 20 år nu och jag har ändå många år framför mig och tänker mer 
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att man vill ha ett Svenssonliv”.  Endast en av ungdomarna är orolig för att inte kunna 

bibehålla denna förändring. U7 uttryckte att ” ja jag har förändrats men jag är fortfarande 

den inom mig som jag har varit”…. ” jag är fortfarande osäker men nu jag börjar samtidigt 

jag kommer bli förälder, jag kommer få min partner och mina barn, jag kommer alltid vara 

den jag är.. polisen kommer alltid se mig som den jag är, dom från myndigheten, alla kommer 

alltid se mig för den jag är.. de bara om jag flyttar från landet och försöker starta ett eget liv 

och vill vara den person jag vill vara annars kommer det aldrig att gå”. 

 

Förändrat sitt bemötande mot omgivningen 

Samtliga ungdomar har gjort förändringar i sitt umgänge. Fyra av ungdomarna har helt bytt 

vänner och två av ungdomarna har brutit med några i vänskapskretsen som hade negativ 

inverkan. En ungdom försökte byta vänner men återgick till sist och en ungdom har brutit 

med alla sina vänner förutom en som har ett positivt inflytande på ungdomen. Många av 

ungdomarna ansåg att det krävdes att de gjorde förändringar i sitt umgänge efter att de själva 

genomgått en förändring. Några ungdomar till och med ansåg att de gamla vännerna hade 

dåligt inflytande vilket gjorde att de bröt med dessa vänner. U2 uttryckte det som ”jag vet 

inte… jag trivs inte längre med dom. Jag vet inte om det är för att jag slutat begå brott.. jag 

trivs inte med dom längre… jag har försökt vara med dom och så men jag vill inte längre”. 

Två av ungdomarna upplevde att de gamla vännerna reagerade negativt på detta men numera 

kan de passera varandra på stan utan någon reaktion. Ungdomarna menade att de var tvungna 

att sätta sig själva i främsta rum nu och då går det inte att umgås med det gamla umgänget.  

 

Är insatserna tillräckliga?  
Anser ungdomen att frivårdens insatser är tillräckliga eller är det något i kontakten med 

frivården som ungdomen skulle vilja förändra? 
 
Alla de ungdomar vi intervjuade var mer eller mindre nöjda med frivårdens insatser. Fem av 

ungdomarna hade inga specifika kommentarer eller uttryckte någon önskan om förändring 

gällande frivården utan uttryckte det så enkelt som att de var nöjda och att det räcker som det 

är. En ungdom upplevde ett stort engagemang från frivården genom hjälp med arbete samt att 

frivården ofta hade tid för denne. Ungdomens reaktion på frågan om frivårdens insatser var 

tillräckliga var ett skratt med orden att det är bra som det är. En ungdom uttryckte att 

handläggarens bemötande var normalt eftersom handläggaren varken var trevlig eller otrevlig 
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och endast ställde frågor. U6 hade även denne upplevt tillräckliga insatser av frivården och 

uttryckt ”det är ju bra att man har lite press på sig att om jag inte sköter min behandling så 

anmäler handläggaren det och då får jag fängelse”. U6 nämnde även att ”det viktigaste är att 

man får ta del av allting, att handläggaren inte tar några beslut på egen hand utan att kolla 

med mig” något som U6 tycker att handläggaren tänkt på.   

 

Omgivningens syn 
I vad mån upplever ungdomarna att omgivningens syn på dem förändrats genom domen som 

föranledde kontakt med frivården?  

 

Vänner 

På frågan gällande hur vänner bemött ungdomen då de fått reda på domen har två ungdomar 

uttryckt att de stött på positiva reaktioner. Tre av ungdomarna har mött både positiva och 

negativa reaktioner. Två ungdomar har inte märkt någon skillnad och en ungdom har inte 

lämnat någon kommentar kring detta. U1 berättar att ”kompisars föräldrar har börjat snacka 

med mig nu. Dom har inte tyckt om mig innan för jag har hållit på med skit” och menar att 

det är nu när de ser att det går bra för U1 som de vill ha kontakt. U2 berättar även denne att 

kompisars föräldrar ändrat bemötande och uttrycker att ”innan ville de inte ens prata med mig 

dom tyckte jag var en sån som skiter i allt, är kriminell och sådana saker. Men nu hälsar dom 

på mig, snackar med mig. Man ser en förändring. Föräldrarna ville inte att jag skulle umgås 

med deras barn, dom sa jag var kriminell”.  

 

De ungdomar som stött på både negativa och positiva reaktioner menar att några tyckt att det 

har varit tråkigt att ungdomen blivit dömd samtidigt som vissa av ungdomarnas vänner ansett 

det bra att ungdomen får hjälp. U7 uttryckte vännernas olika reaktioner som att ”några tycker 

det är häftigt” medan andra reaktioner varit ”kolla denne vad denne håller på med. Det finns 

fullt med jobb, denne jobbar inte och denne gör såhär”.  

 

Familjen 

Gällande familjens bemötande uppger fem av ungdomarna att familjen reagerat positivt. En 

har stött på negativa reaktioner, en ser ingen skillnad och en har ingen kommentar gällande 

detta. Samtliga av de ungdomar som stött på positiva reaktioner från familjen har uttryckt att 

familjen blivit lättad då de sett att ungdomen förändrats i positiv riktning. U2 berättar att 
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dennes moder tidigare mådde dåligt men att hon nu förändrats. Denne uttrycker att ”innan så 

mådde min mamma  jättedåligt, hon var jätteorolig. Nu ser jag en förändring att hon är glad. 

Hon litar på mig. Innan ringde hon mig 10 gånger för att se vad jag gjorde. Hon var mycket 

orolig. Nu ringer hon inte längre”.  

  

U7 berättar att denne stötte på negativa reaktioner från sin familj då denne blev dömd. 

Ungdomen går dock inte vidare in på hur reaktionen har varit. Däremot berättar U7 om en 

person som tidigare funnits vid dennes sida och ställt upp och säger ”dag och natt. Han 

ringde mig på nätterna. Min mamma ringde till han och sa att jag är ute igen och jag vet inte 

vad ungdomen gör. Han ringde mig och sa jag kommer och hämtar dig, gå hem, gå inte ut 

och sånt sen körde han mig hem. Han lät mig inte gå ut och sånt. Han sa kom du och jag 

dricker kaffe bara var inte med dom nu”. U7 uttrycker att denne personen var någon som 

hjälpte U7 mycket.  

 

Arbete 

På frågor gällande hur arbetet blivit påverkat samt hur arbetsgivare bemött ungdomarna, 

uppger två av de åtta ungdomarna att de blivit bemötta positivt och två av dem har blivit 

negativt bemötta. Två har upplevt både och och två stycken har inte stött på någon reaktion 

gällande arbetslivet. De två ungdomarna som upplevt positiva reaktioner från arbetsgivaren 

förklarar detta med att arbetsgivarna ansett att så länge de sköter sitt jobb så är det inga 

problem, och menar att de inte upplever sig bli sedda som annorlunda på grund av sin dom. 

Gällande de två ungdomar som upplevt negativa reaktioner menar dessa att arbetsgivare ratat 

dem på grund av deras dom. U6 beskriver det som att ”vissa är ju negativa när jag kommer 

på jobbintervjuer och jag säger att jag är missbrukare, gammal missbrukare och jag går på 

frivården så du vet jag tror det kan vara stor del varför jag inte fått jobbet”. Dock menar U6 

att det är bättre att berätta för arbetsgivare och arbetskamrater och förklarar det med ”...jag 

tycker det är bättre att de vet om det. om de vet om det och dom inte vill ha mig där, då vill 

jag heller inte vara där. Men om dom kan acceptera mig som jag är då är det mycket roligare 

för mig att vara där”. De två ungdomar som upplevt både positiva och negativa reaktioner 

från sina arbetsgivare berättar att de upplevt att arbetsgivaren nästan tagit för givet att de ska 

missköta sig på sin arbetsplats. U7 berättade om en händelse då polisen berättat om U7´s dom 

för dennes arbetsgivare och då arbetsgivaren kallade in denne till extramöte. U7 säger ”så sa 

han till mig jag gillar dig och sånt men om du gör något där ute är det bättre du säger upp 



 34

jobbet själv än att jag måste sparka dig”. U7 menar här att det var tråkigt att få höra det från 

arbetsgivaren men ändå tacksam att denne fick behålla sitt arbete.  

 

Av de åtta tillfrågade ungdomarna är det fyra stycken som är säkra på att de i framtiden 

kommer att berätta för blivande arbetsgivare om sin dom. U5 menar att denne ska berätta för 

sina blivande arbetsgivare och säger på frågan om detta ”Helt klart.. annars kan man ju få skit 

på sig i nacken efteråt..”. U7 upplever att denne vill vänta med att berätta tills denne fått 

arbetet med resonemanget ”Ja nej inte i början jag vet att berättar jag i början han kommer 

att säga att ja jag hittade någon annan eller det finns ingen plats... nej jag vill inte jag hade 

tänkt jag hade kanske berättat senare men det är inget jag är stolt över säger hej mitt namn 

är *** jag har gjort det och det...”.  

 

Bostad 

Gällande bostad är det två av de åtta ungdomar vi intervjuat som har erfarenhet av 

bostadssökande. Dessa har både negativa och positiva erfarenheter av detta. U3 berättar att 

denne blev negativt bemött eftersom ”...jag blev nekad att köpa en bostadsrätt. ...jag blev 

nekad av föreningen. ...han sa att jag hade för mörk historia”. U3 uttrycker sin reaktion på 

detta med att ”Det säger ju faktiskt inget om hur jag är”. Den andre ungdomen med 

erfarenhet av bostadssökande tror inte att det endast är på grund av domen som den inte fått 

lägenhet. Ungdomen tror även att det kan bero på att denne berättat om sitt missbruk. Dock 

har båda ungdomarna även stött på positiva reaktioner då den ene av dem nu har en lägenhet 

och den andre blivit lovad en lägenhet av en privat fastighetsägare 

 

Hinder eller tillgång i framtiden 

På frågan gällande om ungdomarna kan se domen som en tillgång eller ett hinder i deras 

framtida liv framkommer det att tre av ungdomarna kan se både hinder och tillgångar. Fyra 

ungdomar ser endast domen som ett hinder och en ser varken eller. Flertalet av de ungdomar 

som ser ett hinder med sin dom förklarar detta med det faktum att de står i brottsregistret och 

dess påverkan på arbetslivet. U7 säger så här om domens påverkan på arbetslivet: ”Ja asså... 

Manpower och sådana grejer kan jag inte bli medlem i. Till exempel om du ska jobba som 

byggare vad som helst de vill ha registret. Hur ska jag kunna skaffa mig ett jobb när jag inte 

ens kan få ett jobb de inte ens vill ta in mig och testa mig om jag är bra eller inte. ...jag söker 

jobb varje dag, varje dag söker jag jobb och i Danmark jag har sökt där om du ska jobba på 

Mc Donalds så vill de ha brottsregister”.  Många av ungdomarna ser även domen som ett 
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framtida hinder då det gäller att få en bostad. De tillgångar som ungdomarna upplever att 

domen för med sig är att de lärt sig något och fått hjälp från frivården. En av ungdomarna ser 

sina erfarenheter av kriminalitet och droger som en tillgång. Detta då denne vill bli 

behandlingsassistent och menar att personer lyssnar mer på en behandlingsassistent med 

erfarenhet än en som inte vet något om hur det är i verkligheten.  

 

Frivårdens arbete med ungdomar 
Vilket innehåll kan frivårdens arbete med ungdomar ha? 

 

I en intervju med en handläggare på ett frivårdskontor ställde vi frågor kring handläggarens 

bemötande av ungdomar, om denne hade ett speciellt bemötande mot dessa. Handläggaren 

menade att alla klienter ska behandlas lika, med respekt och intresse. Men dock menar 

handläggaren att ”det kan ju vara att man har fördomar, att ungdomar är på ett visst sätt men 

man måste behandla folk individuellt”. Men denne anser också att det i bemötandet med 

ungdomar är viktigt att ”lyssna, att försöka trots förutfattade meningar. Att lyssna och lyfta 

fram det som är viktigt. att vara tydlig och ha en positiv inställning till den man har framför 

sig”. Gällande hur det är att arbeta med en ungdom jämfört med hur det är att arbeta med en 

äldre klient menar handläggaren att ”det känns lite mer hoppfullt med ungdomarna” och 

uttrycker att ”Det känns lite mer inspirerande med en ung på något sätt. Känslan av att rädda 

en ung som har så mycket framför sig”.  Handläggaren menar att det med ungdomar är mer en 

slags uppfostringstanke, att man behöver ramar och en tydlighet som man inte kan ha när det 

gäller äldre klienter. Handläggaren menar att då det gäller en vuxen så tar denne ett beslut 

själv, att man som handläggare kan försöka motivera men att det ändå är den vuxnes egna 

beslut. När det gäller ungdomar menar denne att man inte kan släppa dem på samma sätt utan 

att man måste försöka mer.  

 

Vi undrade över hur tiden fördelas mellan klienterna och hur mycket tid varje klient får. På 

dessa frågor svarar handläggaren att kontakten med klienter förändrats över tid. Denne menar 

att på grund av de besparingar som görs har tiden med klienterna minskat och att det 

administrativa arbetet mer och mer har tagit över. Handläggaren uttrycker att mer samtalstid 

med varje klient hade uppskattats av både handläggaren men även av vissa klienter själv. 

Handläggaren påpekar dock att man måste vara försiktigt så att det inte blir för många 

människor inblandade i en klients liv. Denne förklarar detta med att det kan finnas andra 
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personer runt en klient som till exempel en kurator eller en socialsekreterare som redan 

arbetar med klienten, och då får frivården ta ett steg bakåt men ändå kolla upp så att allt blir 

skött. Handläggaren anser även att övervakningstiden på ett år är alldeles för kort. Speciellt 

om det är någon som har hållit på länge och om det gäller att ändra ett beteende stadigvarande 

så att klienten, när övervakningstiden är slut, själv kan fortsätta sin förändring.  

 

Gällande en klients delaktighet i verkställigheten av domen menar handläggaren att ”man 

måste ha klientens perspektiv, man får inte ta över, man måste se helheten och komma 

överens om vad klienten ska göra”. Denne menar att genom att handläggaren tillsammans 

med klienten utformar verkställighetsplanen så ökar det klientens delaktighet. Handläggaren 

berättar att anledningen till att man har mötena på frivården istället för som tidigare då man 

hade dem i klientens hemmiljö, bland annat kan vara ett sätt att ”markera den här ramen att 

du är dömd du ska komma hit här men sen kan man släppa på det där... man fångar in 

klienten först”.  

 

Vi ställer frågor kring nuvarande ungdomsprojekt och handläggaren berättar om ett nytt 

projekt som kriminalvården satsar på, nämligen Ungdomssatsningen. Han förklarar att det på 

detta frivårdskontor ska finnas två personer som endast arbetar med ungdomar. Att man ska få 

en tidig kontakt med den dömde ungdomen och arbeta mycket med nätverket. Det ska finnas 

ett samarbete mellan socialtjänsten, försäkringskassan och arbetsförmedlingen genom att de 

alla ska sitta i ett och samma hus. Kriminalvården ska också ha vissa tider då de är i detta hus. 

Detta är för att underlätta för ungdomarna, så att de endast har en och samma adress att gå till 

för de olika myndighetskontakterna. Handläggaren lyfter också fram att 

programverksamheten med ungdomar ska utökas. Att alla ungdomar ska gå BSF samt att 

övriga program ska erbjudas om detta är nödvändigt.  Han menar att projektet fortfarande är 

ganska nytt men uttrycker att det ska bli väldigt spännande.  

 

Analys 
Kontakt med frivården 
Frivården generellt 

Av de åtta ungdomar som vi intervjuade var det fyra som ansåg sig bli bra bemötta av 

frivården generellt. Utifrån det utvecklingsekologiska synsättet (Andersson 1982) kan man 

tolka detta som ett fungerande samspel mellan individen och frivården på mikronivå. De 
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exempel som ungdomarna gav till varför de ansåg sig bli bra bemötta var att personalen var 

trevlig och positiv. De resterande fyra ungdomarna hade ingen särskild kommentar angående 

frivårdens bemötande. Vi vet inte varför de inte hade någon kommentar. Möjliga anledningar 

kan vara att någon ungdom inte varit där tillräckligt många gånger för att kunna ha bildat sig 

en uppfattning, någon ungdom kanske inte hade reflekterat över frivårdens bemötande och 

kanske någon helt enkelt inte ville kommentera. Detta är dock endast något vi kan spekulera 

kring.  

 

Handläggaren 

Som framgår i empirin upplevde samtliga ungdomar att kontakten med deras handläggare var 

positiv. Det varierade mellan ungdomarna hur engagerad de upplevde att handläggaren var. 

Något ungdomarna menade var kännetecken för en engagerad handläggare var när 

handläggaren tog sig tid för ungdomen samt att de kom fram till beslut gällande ungdomen 

gemensamt. Med detta kan man förstå att i kontakten mellan mikronivåerna värdesätter 

ungdomarna att få vara delaktiga i beslut som rör dem själva. Man kan alltså här se att det är 

viktigt för ungdomarna att få vara delaktiga. Enligt Shiers (2001) delaktighetsstege finns 

ungdomarnas delaktighet på den tredje nivån, vilket innebär att de vuxna väger in barnets 

önskemål i sitt beslutsfattande, även om man inte beslutar i enighet med dess önskemål En av 

ungdomarna upplevde att engagemanget från sin handläggare kunde ha varit större. 

Ungdomen menade att handläggaren ställde för lite frågor vid möten vilket denne tolkade som 

ett mindre engagemang från handläggarens sida. Detta kan tolkas som att ungdomen ej känner 

sig delaktig i handläggarens arbete med ungdomen. Pettersson (2004) tar i sin undersökning 

upp att förtroendet mellan ungdomar och deras socialarbetare är en betydelsefull faktor för att 

samtalskontakten ska fungera. Detta kan vi jämföra med våra ungdomars upplevelse av 

handläggarens engagemang i ungdomens liv.   

 

Att få vara delaktig var, enligt vad vi kunnat utröna mycket väsentligt både ur ungdomarnas 

och handläggarens synvinkel. Handläggaren menade att klientens perspektiv ska vara i fokus 

och att man som handläggare inte får ta över samt att man tillsammans kommer överens om 

vad klienten ska göra. Då handläggaren tillsammans med ungdomen utformar 

verkställighetsplanen ligger ungdomens delaktighet i samspelet med frivården på nivå 4 i 

Shiers (2001) delaktighetsstege. Här kan man även se frivårdens skyldighet att tillsammans 

med klienten utforma verkställighetsplanen på nivå fyra i Shiers (2001) delaktighetsstege. 

Gällande bemötande mot klienter menar handläggaren att alla ska behandlas lika samt med 
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respekt och intresse. Handläggaren menar att man kan ha fördomar gentemot klienter men 

handläggaren betonar att man ändå måste behandla varje klient individuellt, lyssna och ha en 

positiv inställning till klienten trots förutfattade meningar. Genom domen har ungdomarna 

blivit stämplande som avvikande från makronivån och av handläggarens resonemang kring 

fördomar, kan man tolka att den försöker sätta denna stämpling åt sidan i arbetet med 

ungdomarna (Giddens 2003).   

 

Lekmannaövervakaren 

Samtliga ungdomar förutom en hade lekmannaövervakare. Fem av ungdomarna var nöjda 

med sin lekmannaövervakare, en var negativ till sin lekmannaövervakare och en hade inte 

hunnit träffa sin lekmannaövervakare ännu. Tre av de fem nöjda ungdomarna gav själva 

förslag till frivården om vilken lekmannaövervakare de ville ha och som frivården sedan 

godkände. Dessa tre lekmannaövervakare var personer som redan fanns i ungdomarnas 

närmiljö. Här kan man se att ungdomen upplever delaktighet i samspelet mellan frivården på 

exonivå, detta då denne själv får vara delaktig gällande val av lekmannaövervakare. 

Ungdomens delaktighet kan här hänföras till den fjärde nivån på Shiers (2001) 

delaktighetsstege, vilket innebär att vuxna bjuder in barnet till ett aktivt deltagande i 

beslutsprocessen. Två av de fem positiva ungdomarna fick sina lekmannaövervakare 

tilldelade från frivården. Här kan man se att frivårdens arbete med att finna en lämplig 

lekmannaövervakare till ungdomarna har fungerat. Detta påvisar att även om ungdomen ej 

själv valt ut en lekmannaövervakare i sin närmiljö så behöver det inte betyda att kontakten 

dem emellan skulle vara sämre än om ungdomen valt själv. För dessa ungdomar som fick sin 

lekmannaövervakare tilldelad låg deras delaktighet på tredje nivån enligt Shier (2001), då de 

vuxna väger in ungdomens önskemål i beslutet. Vid de fall då en ungdom får en 

lekmannaövervakare tilldelad av frivården, ska ungdomen efter första mötet godkänna 

personen och har rätt att överklaga frivårdens beslut om den inte är nöjd. Svensson (1996) tar 

upp att relationen mellan övervakare och klient är av stor vikt för att samarbetet ska bli bra. 

Detta är även något vi kan se i vår undersökning då ungdomarna är nöjda med sin 

handläggare och lekmannaövervakare samt att deras kontakt med frivården hjälpt 

ungdomarna att förändras. 

 

En av de sju ungdomarna var missnöjd med sin lekmannaövervakare som tilldelats genom 

frivården utan ungdomens delaktighet i beslutet. Detta då ungdomen upplevde att 

kommunikationen dem emellan ej fungerade. Här kan man se att samspelet mellan ungdomen 
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och frivården på mikronivå var bristfälligt vilket i sin tur fick konsekvenser för ungdomens 

samarbete med hela myndigheten. I detta fall kontaktade lekmannaövervakaren handläggaren 

som utdelade en varning till ungdomen. Här kan man fråga sig om ungdomen var medveten 

om vilka skyldigheter en lekmannaövervakare har gentemot ungdomen samt gentemot 

frivården. Som framgår i empirin önskade ungdomen att lekmannaövervakaren ringde denne 

och påminde om avtalade möten.  

 

Insatser 

Samtliga ungdomar var nöjda med sina insatser och programverksamheterna från frivården 

och anser att det har en positiv påverkan i deras liv. Flertalet av ungdomarna kunde se att 

deras utveckling mer eller mindre var kopplad till insatserna från och samspelet med 

frivården. Sett ur det utvecklingsekologiska synsättet (Andersson 1982) kan man här se hur 

ungdomen utvecklats i positiv riktning i samspelet med frivården.  

 

Samtliga ungdomar var mer eller mindre nöjda med frivårdens insatser och ansåg de vara 

tillräckliga. Ingen av ungdomarna uttryckte en önskan om någon förändring gällande 

samarbetet med frivården. Här kan man se ett fungerande samspel inom mikronivån. Som 

framgår i empirin är delaktigheten en nyckelfaktor i frivårdens arbete med ungdomarna för att 

de ska känna sig nöjda med insatserna. En av ungdomarna uttryckte att det viktigaste var att 

handläggaren inte beslutade något utan ungdomens vetskap, vilket finns under nivå tre i 

Shiers (2001) delaktighetsstege där de vuxna väger in ungdomens önskemål även om de inte 

beslutar i enighet med dessa.  

 

Även om alla ungdomar var nöjda och ansåg insatserna från frivården som tillräckliga, 

menade den handläggare som vi intervjuade att övervakningstiden på ett år var alldeles för 

kort. Handläggaren menade att ett år var för kort tid speciellt då det gäller ungdomar med en 

långvarig beteendeproblematik. Denna situation kan vi finna hos en av de ungdomar som vi 

intervjuade. Denna ungdom menar att den har förändrats men vet inte om den kommer att 

kunna bibehålla sin förändring. Handläggaren önskade att få mer samtalstid med varje klient 

för att arbetet med ungdomarna ska bli så bra som möjligt. Handläggaren menar att det i 

arbetet med ungdomar finns med en uppfostringstanke, där den anser att ungdomen behöver 

mer ramar och tydlighet än vad som krävs med vuxna klienter. En skillnad i arbetet med 

ungdomar och vuxna anser handläggaren vara att man försöker motivera en ungdom till 
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insatser längre än med en vuxen klient. Handläggaren menar att den vuxna klientens beslut är 

mer slutgiltigt än ungdomarnas och därför går det att försöka i längre utsträckning.  

 

Föranledde kontakten med frivården någon förändring? 
Förändring hos ungdomen själv 

Många av ungdomarna har satt upp nya mål i sitt liv och har förändrat sitt sätt att tänka. De 

har förändrat sina vanor och håller inte på med kriminella handlingar längre. Några av 

ungdomarna funderar på utbildning eller ska börja plugga och flertalet söker jobb eller har 

redan jobb. Denna förändring har föregått av en motivation hos ungdomen själv att vilja 

förändras. Några ungdomar beslutade att förändras innan de blev dömda, några i samband 

med att de blev tagna av polisen och några efter de blivit dömda till frivård. Flera av 

ungdomarna känner att denna förändring har möjliggjorts med hjälp av frivården och deras 

insatser. Här kan man se hur frivården har en direkt positiv påverkan på individens utveckling 

på mikronivå (Andersson 1982). Pettersson (2004) kom i sin undersökning bland annat fram 

till att en motivation till förändring var tvungen att finnas och att insatserna annars ej skulle 

vara verksamma. Vi kan se att våra resultat är jämförbara, detta då även vi kunde se att 

motivation är en nyckelfaktor för att en förändring ska ske hos individen. Pettersson (2004) 

menar att det förutom motivation behöver det även finnas en förståelse till varför en insats 

utförs. Att individen förstår syftet med insatsen är en viktig komponent för att denne ska vara 

motiverad och kunna genomföra en förändring. Vi kan i vår undersökning endast spekulera i 

om detsamma gäller för de ungdomar vi intervjuat. Samtliga har dock genomgått en 

förändring och då menar vi att ungdomarna förstått frivårdens syfte med insatserna. 

 

En av ungdomarna var orolig att inte kunna bibehålla sin positiva förändring. Detta kan 

förklaras med hjälp av Lemerts stämplingsprocess (se Giddens 2003). Här kan vi se att 

ungdomen är sekundärt stämplad, vilket innebär att individen själv har börjat acceptera 

stämplingen och uppfattar sig själv som en avvikare. Ungdomen uttryckte att dess närmiljö 

och myndigheter på exonivå fortfarande ser denne som en kriminell och är därför orolig att 

inte kunna bibehålla förändringen.  

 

Förändring i ungdomens umgänge 

Samtliga ungdomar har gjort förändringar i sitt umgänge i sin närmiljö det vill säga på 

mikronivå enligt den utvecklingsekologiska teorin (Andersson 1982). Fyra av ungdomarna 
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har helt bytt vänner medan två har brutit med några vänner. En av ungdomarna har försökt 

byta med återgick och en har helt tagit avstånd från sina vänner med undantag från en. 

Frivården har påverkat ungdomen genom insatser som har förändrat deras beteende, deras sätt 

att tänka om sig själv och sitt bemötande gentemot närmiljöerna. Detta har i sin tur en 

påverkan på individens närmiljö i form av att ungdomen har bytt vänner och slutat att begå 

kriminella handlingar. Detta resultat gör även att individen och frivården samspelar bättre då 

den ser att frivården har en positiv inverkan på ungdomens liv.  

 

 

Förändringar i ungdomens omgivning 
Vänner 

Flera av ungdomarna har märkt skillnader i omgivningens bemötande av omgivningen. Två 

av ungdomarna har märkt positiva reaktioner från kompisars föräldrar. Båda ungdomarna tror 

att efter att ungdomen förändrats och kompisars föräldrar sett detta har de ändrat attityd mot 

dem. Samhällets lagstiftning och dess normer ligger på makronivå i det utvecklingsekologiska 

synsättet (Andersson 1982). Då ungdomen blivit dömd till frivård som ligger på exonivån, 

och domen blivit verkställd genom frivården på mikronivå har lagen följts. Individens 

närmiljö har efter frivårdens insatser sett att denne förändrats till det positiva och då kan man 

se att mesonivån har förändrat sitt bemötande mot individen, mikronivån. Två av ungdomarna 

har ej märkt någon skillnad från sin omgivning och tre av ungdomarna har märkt både 

positiva och negativa reaktioner. Det har dock ej varit några större reaktioner. Olika 

reaktioner från närmiljöerna kan ha olika påverkan på individen på mikronivån. Ungdomarna 

uppger att de i ej upplevt någon större direkt påverkan av omgivningens reaktion.  

 

Familj 

Fem av ungdomarna upplevde att familjen reagerat positivt gällande domen till frivården. 

Man kan åskådliggöra detta genom att exonivåns påverkan på individen medför en förändring 

som familjen kan se (Andersson 1982). När familjen ser ungdomens förändring gör detta att 

deras bemötande gentemot ungdomen förändras. Här kan man se en ömsesidig positiv 

påverkan mellan individ och familj på mikronivå samt hur frivården gjort detta möjligt bland 

annat genom insatser. En av ungdomarna upplevde negativa reaktioner från familjen. Det 

framgår däremot inte vad i reaktionen som var negativt och är därför svårt att reflektera kring.  
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Arbete 

Två av ungdomarna har haft positiva erfarenheter när de berättade för sina arbetsgivare om 

sin dom. Här kan man enligt det utvecklingsekologiska synsättet se ett positiv samspel på 

mikronivå mellan ungdom och arbetsgivare (Andersson 1982). Gällande de två ungdomar 

som upplevt negativa reaktioner från sina arbetsgivare, menar att de blivit ratade på grund av 

deras dom. Ungdomarna kände sig stämplade enligt Lemerts (se Giddens 2003) sekundära 

avvikelse i stämplingsprocessen, detta då ungdomarna tog till sig den kriminella etiketten som 

arbetsgivarna stämplade dom med. En av de ungdomar som upplevt både positiva och 

negativa reaktioner från sin arbetsgivare kände sig stämplad som kriminell av polisen på 

exonivå (Andersson 1982). Detta då polisen påverkade ungdomens relation med arbetsgivaren 

på mikronivå när de berättade för ungdomens arbetsgivare om dennes dom. I detta fall 

reagerade arbetsgivaren med att samtala med ungdomen och lät denna behålla sitt arbete 

vilket gjorde att ungdomen ändå kunde se något positivt i denna reaktion. De två sista 

ungdomarna har ett arbete men inte stött på någon reaktion när arbetsgivaren fått reda på 

deras dom. 

 

Bostad 

Endast två av de åtta ungdomarna har någon form av erfarenhet av bostadssökande. 

Erfarenheterna var både positiva och negativa från bostadsmarknaden som finns på mikronivå 

i detta sammanhang då det har funnits en personlig kontakt (Andersson 1982). U3 uttryckte 

att ”...jag blev nekad att köpa en bostadsrätt. ...jag blev nekad av föreningen. ...han sa att jag 

hade för mörk historia … det säger ju faktiskt inget om hur jag är”.  Ungdomen kände att 

bostadsföreningen stämplande denne då de nekade ungdomen att köpa en bostadsrätt. Dock 

tog ungdomen ej till sig denna stämpling, vilket innebär att det var en primär avvikelse då den 

endast hade en marginell påverkan på ungdomens självbild enligt Lemert (se Giddens 2003). 

Numera har denna ungdom fått en hyreslägenhet och den andra ungdomen ska snart få 

tillträde till sin hyreslägenhet.  

 

Hinder eller tillgångar 

Flertalet av ungdomarna kan se domen som ett hinder i sitt framtida arbetsliv. Detta menar de 

eftersom domen står med i deras belastningsregister och är rädda att de kommer bli nekad 

arbete på grund av detta. Ungdomarna är rädda att arbetsmarknaden som enligt Andersson 

(1982) finns på exonivån kommer stämpla dem enligt stämplingsprocessen (Giddens 2003) 

vilket kan innebära att de får svårigheter att få arbete i framtiden. En konsekvens av detta kan 
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bli att ungdomarna helt hamnar utanför arbetsmarknaden och får då exempelvis ha 

socialtjänsten som en försörjningskälla, vilket enligt Loeber et al (se Lagerberg och Sundelin 

2005) menar kan bli en riskfaktor för kriminalitet. Trots att flertalet ungdomar var oroliga för 

att domen skulle bli ett hinder i arbetslivet, är det ändå fyra av de åtta tillfrågade ungdomarna 

som var säkra på att de kommer berätta för framtida arbetsgivare om sin dom. En ungdom 

resonerade dock att den tänkte vänta med att berätta om domen tills den erhållit arbetet, 

eftersom ungdomen ansåg att risken var hög att de annars tillsatte någon annan. Ungdomarna 

ansåg det vara viktigt att berätta om domen då det annars kunde det slå tillbaka i efterhand. 

Många av ungdomarna kunde se hinder i framtiden när de gäller att få en bostad då de även 

här menar att de kan bli stämplade av bostadsmarknaden (Giddens 2003).  

 

De tillgångar som två ungdomar ansåg att de erhållit av domen är det stöd och den hjälp som 

frivården bistått med. Ungdomarna som finns på mikronivå menar att frivården som 

myndighet på exonivå har haft en påverkan i deras positiva utveckling (Andersson 1982). 

Endast en ungdom kunde se domen, dess erfarenheter av kriminalitet och droger som en 

tillgång i sitt framtida arbetsliv. Detta på grund av att ungdomen i framtiden vill bli 

behandlingsassistent och arbeta med människor med liknande problematik som denne haft.  

 

Skola 
Gällande ungdomarna i undersökningen kunde vi se att det hos vissa fanns en bristande 

skolgång på ett eller annat sätt. Gunvor Andersson (2002) menar att skolan kan vara en 

skyddande faktor som ”håller” barnet i de fall där många riskfaktorer finns runtomkring. 

Enligt ungdomarnas utsagor var det flera som ansåg att de haft en negativ skolgång på ett eller 

annat sätt. Av detta kunde vi dra slutsatsen att skolan ej varit en tillräckligt skyddande faktor 

för dessa ungdomar. Ekbom et al (2006) kunde se ett samband mellan brottsbelastning och 

skolgång, att de som begår brott ofta har haft en sämre skolgång och lågt skolbetyg. Av de 

åtta ungdomar vi intervjuade hade många av dem en bristande skolgång. Vissa hade fullgjort 

grundskolan, dock framkommer det ej hur deras betyg ser ut eller hur skolgången fortlöpt.  

Enligt Loeber et al (se Lagerberg & Sundelin 2005) kan misslyckande och förödmjukelse i 

skolan leda till en förhöjd risk för kriminalitet i framtiden. Att ha skolproblem och att vara 

pojke är enligt Lagerberg och Sundelin (2005) en riskfaktor för framtida kriminalitet. Vårt 

urval av respondenter kan spegla detta då vårt urval endast bestod av en tjej. Vi kan dock ej 
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dra några slutsatser utifrån vår undersökning, detta då det ej varit vårt syfte med 

undersökningen 

 

Slutdiskussion 
Under denna uppsats har vi fått ta del av många ungdomars erfarenheter och bakgrund. .I 

analysen av empirin fann vi några gemensamma beröringspunkter när de gällde kontakten 

med frivården och dess påverkan på ungdomen. Vi anser att vi fick besvarat de 

frågeställningar vi utgick från i undersökningens start. Den intervjuguide vi framställde med 

öppna frågor till ungdomarna anser vi fungerade bra och gav ungdomen utrymme till att 

utveckla sina svar. Dock fanns det ungdomar i undersökningen som var mer eller mindre 

öppna angående sina erfarenheter, vilket vi inte tror var på grund av intervjuguiden utan andra 

faktorer som till exempel våra och deras identiteter. 

 

Det ungdomarna i vår undersökning betonade som viktigt i kontakten med sina handläggare 

var att de var delaktiga i beslut gällande dem själva samt i frivårdens övriga arbete med 

ungdomen. Men även att handläggaren var engagerad och lyssnade på ungdomen hade stor 

betydelse. Eftersom alla ungdomar i vår undersökning varit nöjda med frivården och dess 

insatser anser vi att man kan dra slutsatsen att frivårdens arbete med just dessa ungdomar 

fungerat bra. Dock har vi kommit fram till att ungdomens egen motivation har varit avgörande 

för att en förändring ska kunna ske. Denna motivation i kombination med frivårdens insatser 

har medfört att ungdomarna inte endast förändrat sin egen inställning, de har även förändrat 

mycket runtomkring dem såsom bytt umgänge och ändrat sina vanor.  

 

Flertalet av de ungdomar vi intervjuade uttryckte en oro kring att få ett arbete, detta då de står 

i belastningsregistret. De ungdomar vi mötte var dömda till skyddstillsyn. En person dömd till 

detta är registrerad i belastningsregistret i tio år efter dom eller beslut. En av ungdomarna 

uttryckte frustration då arbetsgivare inte ens ville ta in denne och testa om denne kunde utföra 

arbetet, eftersom ungdomen var dömd och därmed är registrerad i belastningsregistret. Ett 

inslag i Rapport (2008-01-02) tar upp att numera vuxna personer har svårt att få arbete då ett 

brott de begick när de var ungdomar fortfarande står med i belastningsregistret. Arbetsgivare 

har inte rätt att själva ta ut uppgifter från belastningsregistret gällande andra personer. 

Däremot kan de kräva av en person att ta ut uppgifter om sig själva i belastningsregistret och 

sedan visar upp detta för arbetsgivaren. Länspolismästare i Stockholm, Carin Götblad, menar 
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att detta kan vara något som slår undan benen på människor som vill arbeta eller utbilda sig. 

Hon menar att man måste titta på vilka arbetsuppgifter det finns som kräver ett utdrag ur 

belastningsregistret, såsom till exempel barnomsorg. Vi har reflekterat kring hur länge en 

person egentligen ska stå med i belastningsregistret. Vi har resonerat om det går att 

tidsbestämma en persons tid i belastningsregistret utifrån brottet art istället för det som 

personen blivit dömd till, som till exempel skyddstillsyn eller böter som det är i nuläget.  

 

Det som överraskade oss i vår undersökning var att samtliga av de ungdomar som vi 

intervjuade var positiva till frivården. Vi hade inför undersökningens start en förutfattad 

mening att ungdomarna skulle anse att frivården var ett negativt inslag i deras liv, detta 

eftersom det var en dom som föranlett deras kontakt med frivården. Däremot kan vi tänka oss 

att vi endast kommit i kontakt med ungdomar som var positiva till frivården. Detta är endast 

något vi kan spekulera kring men är något man bör ha i åtanke gällande resultatens 

tillförlitlighet. Något vi också blev överraskade av var att några av ungdomarnas kompisars 

föräldrar reagerat positivt då de fått reda på att ungdomen blivit dömd. Dock har föräldrarnas 

reaktion föranletts av en positiv förändring hos ungdomen. Vi har resonerat kring att detta kan 

bero på att kompisarnas föräldrar sett att samhällets insatser för ungdomen har fungerat och 

att ungdomen numera börjat följa samhällets normer och regler.  

 

Vår studie är både geografiskt och sett till antal respondenter begränsad. Detta gör att man ej 

kan dra generella slutsatser gällande vårt resultat. Det gör även att man ej kan utgå från att 

resultaten hade blivit detsamma om undersökningen hade gjorts på ett annat frivårdskontor i 

Sverige eller om man utökat sitt antal respondenter. Dock kan vår undersökning vara en 

pilotstudie till vidare forskning gällande ungdomars upplevelse av frivården. Vi menar att 

man i en större undersökning hade kunnat gå in mer på djupet vad det är i kontakten med 

frivården som gör att en förändring sker. Man hade kunnat följa fler ungdomar under en 

längre period och haft fler antal intervjutillfällen med varje ungdom samt att man hade kunnat 

göra uppföljande intervjuer med ungdomarna efter ett visst antal år. En av de ungdomar vi 

intervjuade var orolig över att kunna bibehålla sin positiva förändring. Detta var samma 

ungdom som hade försökt byta umgänge vid ett tillfälle men återgått. Vår nyfikenhet väcktes 

kring vad som krävs för att vidmakthålla en förändring. Resterande ungdomar hade mer eller 

mindre förändrat sitt umgänge och ingen av dessa uttryckte en oro över att inte kunna 

bibehålla sin positiva förändring. Detta kan vi se hade varit ett intressant ämne att undersöka 

närmre i framtida forskning.  
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Då frivården är en arbetsplats där ett stort antal socionomer arbetar anser vi att denna 

undersökning är relevant just för att den redovisar sådant som tidigare inte kommit fram. Vi 

anser det viktigt att det som ungdomarna betonar som betydelsefullt i kontakten med frivården 

kommer fram till de handläggare som arbetar på frivården. Detta då det kan vara användbart i 

deras arbete med ungdomar i framtiden. 

 

Vi har sett att det är lite forskning kring ungdomar i frivården och att frivårdens verksamhet ej 

har haft något speciellt arbetssätt eller inriktning för ungdomar. Vi menar därför att 

betydelsen av ungdomars utveckling och övergång från barn till vuxen som sker i denna 

åldersgrupp är underskattad. Dock har Kriminalvårdsstyrelsen kommit med ett nytt direktiv 

under 2007 gällande ungdomar efter en utredning om insatser för ungdomar i kriminalvården. 

Denna ungdomssatsning innebär bland annat att det ska finnas handläggare på 

frivårdskontoren som endast handlägger ungdomsärenden. Alla aktuella ungdomar i frivården 

ska genomgå BSF samtal och andra program ska även vid behov kunna erbjudas. Frivården 

ska även utveckla samarbete med övriga myndigheter såsom socialtjänsten. Av detta drar vi 

slutsatsen att det börjar satsas mer på ungdomar inom frivården och att man börjar förstå att 

arbetssättet med unga vuxna bör skilja sig från vuxna. Detta eftersom vi tror, men även 

handläggaren vi intervjuade menar, att man i denna åldersgrupp kan ha större chans att 

påverka en individ i positiv riktning. När det gällde att arbeta med ungdomar uttryckte den 

intervjuade handläggaren:  

 

”Det känns lite mer inspirerande med en ung på något sätt. 

Känslan av att rädda en ung som har så mycket framför sig”. 
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Bilagor: Bilaga 1 
 
Hej                   Lund 2007-11-07  
 
Vi är två socionomstuderande som läser på Socialhögskolan i Lund och som just nu ska 
påbörja vår C-uppsats. I vår uppsats vill vi undersöka om en frivårdspåföljd påverkar en 
ungdom och dess liv och i så fall hur. Vi vill utgå från ett ungdomsperspektiv och få 
ungdomens syn på hur samhället som till exempel frivården, arbetsmarknaden, vänner och 
familj bemöter ungdomen när de får veta att han/hon är dömd till frivård.  
 
Vårt syfte och våra frågeställningar är följande:  
Vi vill undersöka om en frivårdspåföljd påverkar en ungdoms liv och i så fall hur.  
 

1. Upplever ungdomen att samhällets syn på den förändrats på grund av domen? 
2. Har frivården någon speciell arbetsmetod när de arbetar med ungdomar? 
3. Anser ungdomen att frivårdens insatser är tillräckliga? 
4. Är det något ungdomarna skulle vilja förändra i kontakten med frivården? 

 
För att kunna undersöka detta planerar vi att dela ut cirka 40 enkäter uppdelat på två 
frivårdskontor. För att få ut enkäterna till ungdomarna skulle vi behöva frivårdens hjälp. För 
att kunna garantera anonymitet skulle vi uppskatta om ni på frivården vill dela ut enkäterna 
till ungdomar mellan 18 och 20 år så att de kan fyllas i på plats. Ungdomen lägger sedan 
enkäten i ett kuvert som den sedan klistrar igen som vi tillhandahåller frivården med. Vi 
kommer att inhämta enkäterna på frivårdens kontor efterhand. Det sista datumet att fylla i en 
enkät är 2007-11-30 då vi sedan måste bearbeta vårt inhämtade material.  
 
För att fördjupa oss i ungdomens upplevelse skulle vi vilja intervjua cirka tio stycken 
ungdomar mellan 18 och 20 år som är aktuella inom frivården. Även i detta moment skulle vi 
behöva frivårdens hjälp att hitta lämpliga ungdomar att intervjua. För att kunna garantera 
ungdomens anonymitet skulle vi uppskatta om ni på frivården vill fråga ungdomarna om de 
kan tänka sig att ställa upp på en intervju. Ifall de är intresserade kan ni skriva ner deras namn 
och telefonnummer på en lapp till oss, så kontaktar vi ungdomen så fort vi kan.  
 
Intervjuerna kommer att vara i cirka en timme och kommer att ta plats i frivårdens lokaler. 
Alla intervjuer kommer att spelas in på band och efter färdigställd c-uppsats kommer banden 
att förstöras. Detta för att kunna garantera absolut anonymitet. 
 
Vi skulle även behöva intervjua en handläggare på frivården som har hand om ungdomar. 
Detta för att fördjupa oss i frivårdens arbete med ungdomar. Om någon handläggare är 
intresserad att ställa upp på en intervju kan han/hon kontakta oss på nedanstående nummer.  
 
Vår handledare på denna uppsats är Gunilla Lindén, lärare på Socialhögskolan i Lund. Om ni 
har frågor angående arbetet kan ni kontakta henne på e-post gunilla.linden@soch.lu.se eller på 
telefonnummer 046-222 91 99.  Ni kan även kontakta oss på e-post X eller X eller på våra 
mobilnummer; Louise Hansson X eller Maria Kristensson X. 
 
Vi tackar på förhand och ser fram emot vårt samarbete!  
/Maria Kristensson och Louise Hansson.  
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Bilaga 2: Introduktionsbrev till enkät 
 
Hej                    Lund 2007-11-07 
 
Vi är två socionomstuderande som ska göra ett examensarbete på Socialhögskolan i Lund. 
Här läser vi till socionomer, som senare bland annat kan arbeta på frivården eller på skolor. I 
vårt arbete vill vi undersöka om frivården påverkar en ungdom som blivit dömd till 
frivårdspåföljd och i så fall på vilket sätt. Vi vill få din syn på hur du tycker att samhället 
(exempel arbetsmarknaden, frivården, vänner och familj) bemöter dig när de får veta att du 
blivit dömd till frivård.  
 
Vi skulle vara väldigt tacksamma om du vill hjälpa oss med detta arbete genom att fylla i 
enkäten. Vi garanterar dig anonymitet och att vi endast använder materialet till detta arbete. 
När arbetet är färdigt kommer vi, för sekretessens skull, att förstöra allt insamlat material. Då 
frivården skickar ut dessa enkäter garanteras du även anonymitet genom detta, då vi inte har 
tillgång till några uppgifter om dig.  
 
I vårt arbete ska vi även intervjua cirka tio ungdomar för att kunna fördjupa oss i deras 
erfarenheter. Vi vore därför oerhört tacksamma om du skulle vilja ställa upp på en intervju 
som tar cirka en timme. Om du är intresserad av att ställa upp kan du lämna ditt namn och 
telefonnummer på enkäten, så kontaktar vi eventuellt dig. 
 
Vår handledare till detta examensarbete är Gunilla Lindén som är lärare på Socialhögskolan. 
Om du har frågor angående arbetet kan ni kontakta henne på e-post gunilla.linden@soch.lu.se 
eller på telefonnummer 046-222 91 99.  
 
Om du har några frågor kan du även kontakta oss på e-post X eller X. 
 
Vi uppskattar din medverkan och tackar för din hjälp! 
 
/Maria Kristensson och Louise Hansson. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 51

Bilaga 3: Introduktionsbrev till intervju 
 
Hej                    Lund 2007-11-07 
 
Vi är två socionomstuderande som ska göra ett examensarbete på Socialhögskolan i Lund. 
Här läser vi till socionomer, som senare bland annat kan arbeta på frivården eller på skolor. I 
vårt arbete vill vi undersöka om frivården påverkar en ungdom som blivit dömd till 
frivårdspåföljd och i så fall på vilket sätt. Vi vill också få din syn på hur du tycker att 
samhället (exempel arbetsmarknaden, frivården, vänner och familj) bemöter dig när de får 
veta att du blivit dömd till frivård.  
 
I intervjun som kommer att ta cirka en timme vill vi få reda på hur just du upplever det. 
Intervjun kommer att ske i frivårdens lokaler och kommer att spelas in på band. Det som 
spelas in på bandet kommer enbart vi som skriver arbetet och vår handledare att ta del av. Det 
som sägs på bandet kommer inte heller att påverka din dom eller frivårdens arbete med dig, då 
de inte kommer att få ta del av det som sägs. Vi kommer att förstöra allt inspelat material när 
vårt arbete är färdigt. 
 
Vi uppskattar din medverkan i denna intervju. Utan din hjälp hade vi inte kunnat göra detta 
arbete! 
 
Har du några fler frågor kontakta gärna vår handledare Gunilla Lindén som är lärare på 
Socialhögskolan i Lund på e-post gunilla.linden@soch.lu.se eller på telefonnummer 046-222 
91 99. 
 
Du får även gärna kontakta oss om du har några frågor; Maria Kristensson X eller Louise 
Hansson X. Eller kontakta frivården om du vill att vi ska ringa upp dig.  
 
Tack än en gång! 
/Louise Hansson och Maria Kristensson.  
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Bilaga 4: Enkät 
 
 
1) Kön           Tjej                               Kille   
 
2) När blev du dömd till Frivård? Cirka __________________________ 
 
3) Har du tidigare blivit dömd?              Ja                                  Nej   
 

- Om ja, hur många gånger? Antal ______ 
 
- Till vad?     

 
       Vård inom socialtjänsten     Frivårdspåföljd      Samtalskontakt med socialtjänsten  
 
4) Har du gått något program genom Frivården såsom ART, BSF, OTO, PRISM?   
             
               Ja                                 Nej  
        

- Om ja, hur upplevde du det? Sätt kryss på det som passar in bäst.        
 
Mycket positivt              Positivt                    Inget speciellt                  Negativt             Mycket negativt 
 
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
  
5) Hur upplever du att Frivården bemött dig?   
 
Mycket bra                 Bra                   Varken bra eller dåligt                  Dåligt              Mycket dåligt 
 
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
 
6) Har du märkt någon skillnad i omgivningens bemötande av dig sedan de fick reda på att du 
är dömd?        
 
 - Om ja, skulle du med korta meningar kunna beskriva hur? 
 
Familj  
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 
Vänner  
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 
Pojk-/Flickvän  
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 
Arbetsmarknaden  
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________        
 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 5:  Intervjuguide till ungdom 
 
Bakgrund 

-  När blev du dömd? 
- Har du blivit dömd förr? Och i så fall till vad? Exempel vård inom socialtjänsten, 

frivårdspåföljd, samtalskontakt med socialtjänsten.  
- Om du blivit dömd innan vad arbetade ni med då? Exempel beteende, familjen. 

 
 
Insatser i dagsläget 

- Finns det några insatser inom frivården för dig nu? Exempel programverksamhet 
såsom ART, OTO, BSF, PRISM eller en lekmannaövervakare. 

- Vad/Vilka insatser?  
- Hur upplever du dessa? Positivt, negativt? 
- Känner du att insatserna har någon påverkan på ditt liv? Hur? Lekmannaövervakarens 

roll. 
 
 
Bemötande från frivården  

- Hur upplever du att frivården bemöter dig? 
- Hur känner du dig bemött av din handläggare? 
- Känner du att din handläggare är engagerad i dig? Arbetar aktivt? 
- Önskar du att du blev bemött på ett annat sätt av din handläggare än vad du blir nu? 

 
 
Bemötande från omgivningen  

- Hur upplever du att du blir bemött från de i din omgivning när de fått reda på att du 
blivit dömd? Exempel vänner, familj, pojk-/flickvän. Attityder, fördomar, 
förhållningssätt. 

- Har du själv förändrat ditt bemötande mot din omgivning sedan du blev dömd? 
Exempel tagit avstånd från ett umgänge, bytt umgänge. Varför?  

 
 
Skolan 

- Har du fullgjord grund-/gymnasieskola? 
- Hur upplevde du din skolgång? 
- Känner du att skolan har påverkat hur ditt liv ser ut idag?  

 
 
Arbetsmarknad  

- Har du eller har du haft ett jobb? 
- Upplever du att din dom påverkar ditt arbetsliv på något sätt? Exempel om du har 

berättat för din arbetsgivare eller blivande arbetsgivare att du är dömd.  
- Känner du att domen är eller kan bli ett framtida hinder i ditt arbetsliv? 

 
 
Övrigt 

- Har du börjat tänka annorlunda kring ditt liv sedan du blev dömd? Exempel göra 
förändringar på olika arenor. 
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Bilaga 6: Intervjuguide till handläggare på frivården 
 
Handläggarens arbetshistorik 

- Har du tidigare arbetat med ungdomar? 
- Hur kommer det sig att du valt att arbeta med ungdomar?  

 
Förhållningssätt/Metoder 

- Hur arbetar ni med ungdomar? 
- Arbetar ni utifrån någon särskild metod? 
- Har ni något särskilt förhållningssätt gentemot ungdomar? 
- Vad tycker du personligen är viktigt att tänka på i bemötandet av ungdomarna? 

  
Arbetssätt  

- Följer ni lagen till punkt och pricka eller är ni flexibla i ert arbete med ungdomen? 
Exempel möten vid obekväma arbetstider eller ej enbart i frivårdens lokaler.  

- Om ungdomen gör ett misstag (exempel positivt drogtest, milt återfall i kriminalitet) 
hur hanterar ni det då? 

- Vilket mål har ni för ungdomarna? 
- Är det något du vill tillägga?  

 
 
 


