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FÖRORD 

 
Vi vill rikta ett stort tack till Frivården och Ungdomsanstalten i Luleå som gjort denna 

undersökning möjlig. Tack för att Ni tagit er tid för oss samt för det material och tips vi fått av 

er. Vi vill även rikta ett tack till vår handledare Mats Jacobsson som bidragit med goda råd, 

idéer och kommentarer under arbetets gång. Slutligen vill vi tacka våra opponenter för en väl 

genomförd opponering. Vi hoppas att ni som läser denna uppsats finner den intressant och 

givande. 

 

Charlotta Thyni & Ann Johansson 

Våren 2004  
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ABSTRACT 
 

 

The intention of this work was to study how the professionals work with criminal youth 

through investigating two Prison and Probation Service units programmes directed to this 

group. From a discourse analysis condition we have studied different practices and discourses 

that are parts of the units’ programmes. The study has a quality character and is based on 

interviews and current material in the area of research. We performed two interviews at the 

Probation service unit and two interviews at the Youth Offenders detention centre in Luleå, 

with professionals active in the programmes. The studied programmes are Brotts-Brytet and 

ART. The study revealed that both units in general work with similar discourses. The overall 

goal with the programmes is to prevent re offending in creme and to assist the re adjustment 

into normal life, with treatment. In the practical work within the programmes different 

methods and techniques are supported on a similar scientific cognitive base. The statements 

about youth criminals and the factors behind the reason for criminality, act through similar 

discourses at both units. The power showed expressed though the whole work with the 

criminal youth and is manifested foremost through the social control practice through a row of 

different methods and techniques.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SAMMANFATTNING 
 

 

Avsikten med denna undersökning var att studera hur professionella arbetar med kriminella 

ungdomar genom att undersöka två kriminalvårdenheters program riktat mot denna grupp. 

Utifrån ett diskursanalytiskt förhållningssätt har vi studerat olika praktiker och diskurser som 

ingår i enheternas programverksamhet. Studien har en kvalitativ karaktär och bygger på 

intervjuer samt befintligt material på det undersökta området. Vi utförde två intervjuer på 

frivårdsenheten och två intervjuer på ungdomsanstalten i Luleå med professionella 

verksamma inom programmen. De undersökta programmen är Brotts-Brytet och ART. 

Undersökningen visade att de två kriminalvårdenheternas verksamheter i stort verkar genom 

likadana diskurser. Det övergripande syftet med programmen är att förhindra återfall i brott 

och underlätta anpassningen till ett normalt liv med hjälp av behandling. I det praktiska 

arbetet i programmen används olika metoder och tekniker som bygger på en gemensam 

vetenskaplig kognitiv bas. Utsagorna om ungdomskriminella och de bakomliggande 

faktorerna till kriminalitet verkar genom likadana diskurser på de två kriminalvårdsenheterna. 

Makten tar sig uttryck genom hela arbetet med de kriminella ungdomarna och manifesteras 

främst genom den sociala kontrollen som utövas genom en rad skiftande metoder och tekniker 
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1. INLEDNING 
 

 

Samhället har en socialiserande funktion uppbyggt på ett komplext nätverk av fostrande, 

utbildande och vårdande institutioner. Thomas Öhlund (1997) gör i sin avhandling en 

åtskillnad mellan primära och sekundära socialisationsinstitutioner, där t.ex. familjen räknas 

till den primära och skolan, socialtjänsten och föreningsliv etc. räknas till de sekundära. 

Genom den politik som bedrivs får olika samhälleliga instanser och institutioner på sekundär 

nivå legitimitet att utöva fostran och definiera vilka handlingar och beteenden som ska räknas 

som legitima/illegitima. Öhlund benämner detta som en slags socialisationspolitik vilken 

verkar på fyra nivåer; lagar/förordningar, offentligdebatt, institutioner och praktiker. 

Ungdomar på väg mot ett självständigt vuxenliv passerar genom samhällets olika 

socialiserande nätverk. Dessa nätverk är därför av intresse ur ett sociologiskt perspektiv 

eftersom de påverkar och formar ungdomars beteenden och anpassning till samhället. Vidare 

beskrivs att uppväxtförhållandena för dagens unga människor ser annorlunda ut. Öhlund 

menar att aldrig förr har så många unga under så lång tid befunnit sig i organiserade 

verksamheter som är speciellt utformade för dem. Inom verksamheterna finns dessutom 

yrkesverksamma vuxna vars specifika uppgift är att arbeta med ungdomarna.1 

 

Den svenska kriminalvården tillhör en av dessa sekundära instanser för socialisation i 

samhället som har en avgörande betydelse för att kunna förebygga återfall i brott och minska 

brottsligheten och därigenom öka tryggheten i samhället. I Sverige räknas gruppen 

ungdomskriminella som de mellan 18 och 21 år. Kriminalitet i sin tur ses som ett beteende 

som avviker från samhällets normer och strider mot dess lagar. Detta beteende är belagt med 

sanktioner i form av straff. Vad som är kriminellt och vem som är kriminell bestäms av och 

uttrycks genom de dominerande värderingarna och den rådande lagstiftningen i samhället.2 

 

Inom den svenska kriminalvården används idag olika program som en form av behandling 

med egna metoder och tekniker vars syfte är att förändra och att bryta ett kriminellt beteende. 

De metoder och tekniker som används bygger på vetenskapliga kunskaper som t.ex. finns 

inom psykologi, kriminologi, sociologi etc.. Mer konkret kan man definiera dessa program 

utifrån att de: -utgår från klienternas behov/resurser, -vänder sig till en avgränsad målgrupp,   
                                                 
1 Öhlund, T., (1997). s. 15, 19 
2 Ekbom, T., (1999).(B), s. 13-14, 59 
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-syftar till att ge klienterna nya kunskaper, färdigheter, insikter och/eller förändrat beteende,   

-är strukturerat och schemalagt, -är möjligt att följa upp, -uppfyller fastställda kvalitetskrav.3  

 

Den svenska kriminalvården är organiserad på tre nivåer; centralt, regionalt och lokalt. På 

lokal nivå finns kriminalvårdsmyndigheten som består av en eller flera enheter. Till dessa 

enheter räknas anstalter, häkten, frivården samt kriminalvårdens transporttjänster.4 De 

yrkesverksamma på dessa enheter brukar man kalla professionella. De professionellas praktik 

är baserad på teoretisk kunskap som utgår ifrån olika vetenskapliga förhållningssätt. I sina 

arbeten använder de sig således av olika teorier, regler och principer för att på bästa sätt kunna 

behandla problem.5 De olika förhållningssätten har sitt ursprung i skilda vetenskapliga fält, 

t.ex. naturvetenskap, psykologi, socialpsykologi och sociologi.6 Professionella kännetecknas 

av att deras kompetens garanteras genom en utbildningsexamen, de arbetar för det allmänna 

bästa och de ingår i en speciell organisation där det finns en handlingsetik som säkerställer 

yrkesintegriteten. Generellt delar de professionella inom ett professionsfält samma 

värderingar och de har ett eget språkbruk som många gånger är svårtillgängligt för 

utomstående.7  

 

Det vetenskapliga kunnandet har på många sätt blivit ett maktmedel varigenom man ska 

kunna manipulera fram en lämplig social ordning och ett lämpligt beteendemönster hos 

medborgarna.8 Enligt Foucault är det via språket som makt, motstånd och vetande kopplas 

samman. Det handlar om styrkeförhållanden och strategier som används för att forma, styra 

och förändra människors beteenden.9 De som innehar makt är också de som producerar 

vetande, makt finns runt omkring oss och uppstår i relationen mellan människor.10 Makten i 

sig tar sig bl.a. uttryck i den sociala kontrollen som kan ses som strukturerade principer 

riktade både mot att belöna och understödja önskade handlingar och förhindra eller bestraffa 

oönskade handlingar samt att erkänna eller försvåra olika identiteter.11 

 

 
                                                 
3 Ekbom, T., m.fl., (1999). (A), s. 281 
4 Ibid. s. 186 
5 Brante, T., m.fl., (1998). s. 249 
6 Ekbom, T., m.fl., (1999). (A), s. 12, 13 
7 Brante, T., m.fl., (1998). s. 249 
8 Ronnby, A., (1983). s. 202, 206, 208 
9 Öhlund, T., (1997). s.26 
10 Berg, E., (2000). s. 27 
11 Öhlund, T., (1997) s. 17 
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1.1 SYFTE 
 

Syftet med studien är att utifrån ett diskursanalytiskt perspektiv undersöka hur professionella 

arbetar med kriminella ungdomar genom att studera två kriminalvårdenheters program riktat 

mot denna grupp. Vi avser att belysa de professionellas arbete och uppfattningar om 

kriminella ungdomar samt åtgärder mot kriminellt beteende.  

 

För att kunna uppnå syftet med studien har vi valt att lägga tyngdpunkten på följande 

frågeställningar; 

 

• Hur definierar de professionella de kriminella ungdomarna och vilka uppfattningar 

finns om de bakomliggande faktorerna till ungdomskriminalitet? 

• Vilka mål/syften har kriminalvårdsenheternas program? 

• Vilka metoder och tekniker används i det praktiska arbetet inom programmen? 

• Vilka uttryck tar makt och social kontroll i arbetet med de kriminella ungdomarna? 
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2. TEORETISK BAKGRUND 
 

 

Vår studie har en diskursanalytisk ansats, vi kommer nedan att redogöra för begreppet 

diskursanalys. Vi redogör även för Foucaults utveckling av diskursanalys och för vårat 

begreppsliga ramverk.  

 

 

2.1 DISKURSANALYS 
 

Begreppet diskurs kan generellt beskrivas som ett bestämt sätt att tala om och förstå världen. 

Det finns olika sätt att förhålla sig till diskursanalys men alla som använt denna ansats delar 

uppfattningen att individens sätt att tala inte neutralt avspeglar vår omvärld, våra identiteter 

och sociala relationer utan spelar en aktiv roll i skapandet och förändringen av dem. Tre 

vanliga angreppssätt inom diskursanalysen är diskursteori, kritisk diskursanalys och 

diskurspsykologi. Dessa teorier används för forskning av kommunikationsprocesser i olika 

sociala sammanhang t ex i förhållandet mellan institutioner och deras klienter. Målsättningen 

är att bedriva kritisk forskning dvs. utforska och kartlägga maktrelationer i samhället och att 

formulera normativa perspektiv varifrån man kan kritisera dessa relationer och peka på 

möjligheten till social förändring. 12 

 

I diskursanalysen är teori och metod sammanlänkat och innehåller filosofiska utgångspunkter 

som rör språkets roll i den sociala konstruktionen av världen, teoretiska modeller, 

metodologiska riktlinjer för hur man tar sig an ett forskningsområde samt specifika tekniker 

för att kunna analysera språket. Man kan kombinera olika delar från olika diskursanalytiska 

perspektiv samt delar från andra perspektiv än det diskusanalytiska. Det som ligger tillgrund 

för den teoretiska ramen för de flesta diskursanalytiska angreppssätt är det 

socialkonstruktionistiska. Det finns, enligt Vivien Burrs, fyra premisser som binder ihop detta 

fält;  

1. En kritisk inställning till självklar kunskap; vi kan inte betrakta vår kunskap om 

världen som en objektiv sanning. Verkligheten som den upplevs är en produkt av vårat 

sätt att kategorisera världen. 

                                                 
12 Winther, Jørgensen, M., Phillips, L., (2000). s. 7-8 
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2. Historisk och kulturell specificitet; vår syn på och kunskap om världen är alltid 

kulturellt och historiskt präglade. Det sätt vi uppfattar och representerar världen är 

historiskt och kulturellt kontingent dvs. diskursivt handlande är en form av socialt 

handlande som bidrar till att konstruera den sociala världen och bevara vissa sociala 

mönster. 

3. Samband mellan kunskap och sociala processer; det är genom sociala processer som 

vårt sätt att uppfatta världen skapas och upprätthålls. Genom den sociala interaktionen 

skapas kunskap som bygger upp gemensamma sanningar. 

4. Samband mellan kunskap och social handling; den sociala konstruktionen av kunskap 

och sanning och olika sociala handlingar bestäms utifrån olika sociala världsbilder 

som får konkreta sociala konsekvenser genom att vissa handlingar blir naturliga och 

andra otänkbara.13 

 

Strukturalistisk och poststrukturalistisk språkfilosofi är en annan teoretisk grund till 

diskursanalys som hävdar att vårt tillträde till verkligheten alltid går genom språket. Genom 

språket skapas representationer av verkligheten, en slags spegling, men representationerna 

bidrar även till att skapa verkligheten. Den fysiska världen får betydelse först genom 

diskurser. Exempelvis när människor försöker sätta in en händelse i ett meningsgivande 

sammanhang används diskurser, man använder olika diskurser eller perspektiv på samma 

händelse och de olika diskurserna pekar ut olika handlingsmöjligheter som i sin tur får olika 

sociala konsekvenser. Detta exempel tydliggör hur språket konstituerar den sociala världen, 

identiteter och relationer och på så sätt kan förändringar i diskurser bidra till att förändra det 

sociala.14 

 

 

2.1.1 Arkeologi och genealogi  
Michel Foucault var den som på allvar utvecklade diskursanalysen genom sina empiriska 

undersökningar. Det finns olika faser i hans författarskap en så kallad arkeologisk och en 

senare genealogisk fas. Det han intresserade sig för att kartlägga arkeologiskt var reglerna för 

vilka utsagor som blir accepterade som meningsfulla och sanna i en bestämd historisk epok.  

 

 
                                                 
13 Ibid. s. 10-12 
14 Ibid. s. 15-16 
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Foucault definierade diskurs på följande sätt: 

 
Man kallar en mängd utsagor för (diskurs) i den mån det beror av samma diskursiva formation… den 

består av ett begränsat antal utsagor för vilka man kan definiera en mängd av existensvillkor (Foucault 

1972:133). 

 

I det genealogiska arbetet utvecklade han en teori om makt/kunskap. Makten är enligt 

Foucault spridd över olika sociala praktiker och ska inte endast ses som förtryckande utan 

också som produktiv. Makten konstituerar diskursen, kunskap, kropp och subjektiviteter och 

blir utifrån detta det positiva villkoret för det sociala. Genom makt skapas vår sociala 

omvärld, objekt skiljs åt och får karaktäristika och relationer till varandra. Som ett exempel 

skapas kriminalitet efter hand som ett område med egna institutioner (ex fängelse), särskilda 

subjekt (ex kriminella) och särskilda praktiker (ex resocialisering). Makt och kunskap är alltid 

sammankopplade t.ex. moderna fängelsesystem kan inte vara utan psykiatri och kriminologi. 

Makten skapar således vår sociala omvärld och är avgörande för hur omvärlden ser ut och hur 

den kan omnämnas, den är på så sätt både produktiv och begränsande. Det är även Foucault 

som har bidragit till utgångspunkten för subjekt uppfattningen inom diskusanalysen. Här ses 

subjektet som något som skapas ur diskurser.15 

 

 

2.2 BEGREPPSLIGT RAMVERK 
 

Ett begreppsligt ramverk har en förklarande funktion av vad som specifikt ska studeras. 

Ramverket kan vara elementärt eller detaljerat, deskriptivt eller kausalt. Begreppsligt ramverk 

är förenklat uttryckt en kartläggning av förförståelsen av det område som ska undersökas. 

Ramverket kan också utvecklas först efter insamlingen av data dvs. ur empirin.16 

 

Thomas Öhlund har i sin avhandling genomfört en diskusanalys av åtta olika ungdomsprojekt. 

Han har analyserat det sociala arbetet med ungdomar i olika verksamheter vars syfte är att 

normalisera avvikelser genom socialadministrativa, behandlande, förebyggande, 

kamratstödjande och alternativa sociala praktiker med hjälp av socialteknologi. I sin metod 

har han utgått ifrån Foucaults genealogiska diskursanalys men istället för att analysera de 

                                                 
15 Ibid. s. 19-20 
16 Miles, M.B., Huberman, A.M., (1994). s. 18-20 
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historiska förändringarna har han fokuserat på nutida diskursers och praktikers funktion inom 

olika projekt och utgått ifrån de kritiska aspekterna. Öhlunds diskursiva objekt i studien är 

avvikande ungdomar och han har sökt efter utsagor som samlas runt dessa. De empiriska 

fälten i hans undersökning har varit utsagor och sociala praktiker, relationen mellan vetande 

och makt och slutligen konstruktionen av subjektet.17 

 

Vi har i vår studie använt oss av Öhlunds modell som beskriver relationen mellan utsaga, 

praktik och diskurs. Han menar att utsagor i form av kommunikativa händelser, uttrycks i 

situationer. Vi har som han i vår analys speciellt sökt efter utsagor och nyckelord som berättat 

om fältets objekt, i vårat fall kriminell ungdom. Vi har också belyst de professionellas arbete 

med och uppfattningar om kriminell ungdom samt hur makt och social kontroll tagit sig 

uttryck. Öhlund menar vidare att utsagorna alltid är uttryck för sociala praktiker dvs. olika 

handlingar, metoder och tekniker. Handlingar är närmare bestämt hur de professionella agerar 

i det praktiska arbetet. Metoder definieras som vetenskapliga förhållningssätt och tekniker 

som det faktiska handlandet inom metoderna. Enskilda utsagor och det sociala (språkliga) 

praktikerna tillhör i sin tur olika diskurser, men det är dock en empirisk fråga att besvara vilka 

sorters diskurser som forskare finner inom det aktuella området. När man gör en diskursiv 

analys bör forskaren ha i åtanke att allt utspelar sig i både en situativ och en historisk kontext. 

Modellen nedan, som vi i vår studie använt, visar på detta resonemang;  

 

                                                           Utsaga              nyckelord och begrepp 

 

Historisk kontext 

                                                                                                                                       

Situativ kontext 

         Diskurs                                                             Praktik           handlingar  
                   metoder/tekniker                                               

De sociala praktikerna har alltid en historia som bestämmer föreställningar och 

tolkningsmöjligheter för de enskilda subjekten, i detta fall de professionella. Modellen visar 

att praktiker, utsagor och diskurser är relaterade till varandra vilket innebär att utsagor har 

betydelse för hur diskurser och praktiker blir till och förändras. Vidare kan praktiker bidra till 

nya diskurser och diskurserna i sin tur kan bidra till att förändra praktikfältet.18 

                                                 
17 Öhlund, T., (1997). s. 25-30 
18 Ibid. s. 27-29 
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3. METOD 

 

 

Vårat syfte var att utifrån ett diskursanalytiskt perspektiv undersöka professionellas arbete 

och uppfattningar om kriminella ungdomar genom att studera två kriminalvårdsenheters 

program riktat mot denna grupp. Enligt Starrin (1994) är det syftet och forskningsfrågorna 

som styr vilken metod som är lämpligast eftersom frågetyp och analystyp hänger ihop.19 Vårat 

syfte och våra frågeställningar utformades på ett sådant sätt att den kvalitativa metoden blev 

ett naturligt val. Eftersom vår studie inte haft någon teorigenererande ansats har resultatet en 

deskriptiv karaktär dvs. beskrivande. 

 

Diskursanalys är en ansats som faller inom ramen för den kvalitativa metoden. 

Utgångspunkten för diskursanalysen är att komma åt diskurserna och man arbetar med det 

som faktiskt sagts eller skrivits för att undersöka mönster i utsagorna och vilka sociala 

konsekvenser som de olika diskursiva framställningarna av verkligheten får. Det handlar 

därför inte om att försöka komma bakom diskurserna i sina analyser eller att skaffa sig 

kunskap om hur verkligheten egentligen ser ut bakom dessa.20 Den diskurs analytiska 

metoden vi använt oss av har utgått ifrån Foucaults genealogiska analysmetod som är ett 

tillvägagångssätt som försöker fånga människors praktiker, dvs. deras handlingar. Våran 

undersökning har dock varit nutidsorienterad d.v.s. vi har inte gjort någon historisk 

beskrivning av kriminalvårdsenheternas arbete med ungdomskriminella. 

 

 

3.1 URVAL OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
 

Urval innebär inte bara beslut om vilka människor som ska delta i studien utan också beslut 

om vilka miljöer, händelser och sociala processer som ska undersökas. Urvalsprocessen 

hjälper också till att sätta avgränsningar för vad som är möjligt att undersöka ur tids 

synpunkt.21  

 

                                                 
19 Starrin, B., (1994). s.25 
20 Winther, Jørgensen, M., Phillips, L., (2000). s. 28 
21 Miles, M.B., Huberman, A.M., (1994). s. 27, 30 
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Valet att studera frivårdens och ungdomsanstaltens program bygger dels på vårat intresse för 

kriminalvård dels på att det inte finns så mycket forskat om detta arbete riktat mot kriminella 

ungdomar. Att valet föll på ungdomsanstalten i Luleå grundades på att den är den enda av sitt 

slag i Norrbotten, övriga ungdomsanstalter är belägna i södra Sverige. Valet av Luleås 

frivårdsverksamhet föll sig också naturligt eftersom man även där arbetar med kriminella 

ungdomar men under andra förutsättningar. Programmen valdes utifrån två aspekter; för det 

första ville vi undersöka två aktuella program som används på frivården och 

ungdomsanstalten i Luleå idag, för det andra ville vi undersöka de mest använda programmen 

eftersom det berör fler individer. Kravet vi hade för att få delta i studien var att de 

professionella på enheterna arbetade i programverksamheten. Vi valde även att studera 

relevant och befintligt textmaterial i form av litteratur, broschyrer och rapporter som till större 

delen erhölls från de två kriminalvårdsenheterna i Luleå. De intervjuade föreslog även 

relevanta Internet källor.  

 

Knafl och Howard redogör för ett antal minimikrav för vad som bör rapporteras vid 

genomgång av tillvägagångssättet. Dessa är -förberedelse av datainsamling inklusive tillträde 

till undersökningsfältet/personerna, -tid för datainsamling, registrering och mängd av 

insamlad data, -organisering, kategorisering innan slutlig dataanalys, -validitet och reliabilitet, 

-hur slutsatser härletts.22 I det kvalitativa arbetssättet är data alltid återgett utifrån ett 

sammanhang och det subjektivistiska har en betydande roll, detta gör att det inte finns på 

förhand givna modeller och metoder att utgå ifrån.23  

 

För att kunna uppfylla syftet och få svar på våra frågor krävdes intervjuer (se bilaga 1). Vi 

inledde undersökningen med att kontakta frivården och ungdomsanstalten i Luleå för att 

informera om vår studie samt att boka tid för intervju. Vi valde att intervjua två professionella 

på varje enhet för att få så heltäckande information som möjligt. På frivården intervjuades de 

två respondenterna var för sig. På ungdomsanstalten valde vi att intervjua respondenterna 

tillsammans eftersom vi ansåg att det inte var nödvändigt att intervjua enskilt. Fördelen att 

intervjua i par var att respondenterna hjälpte varandra att utveckla svaren samt att vi gjorde en 

tidsmässig vinst. En nackdel kan vara att respondenterna anpassar svaren efter varandra men 

vi uppfattade dock inte att respondenterna påverkade varandra på detta sätt. 

 

                                                 
22 Starrin, B., m.fl. (1991). s. 76 
23 Lantz, A., (1993). s. 71 
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Intervjuerna med de professionella var halvstrukturerade d.v.s. utgick ifrån ett antal öppna 

frågor med förutbestämda temaområden som skulle täckas av (se bilaga 1). Fördelen med 

denna intervjumetod var att det gavs utrymme för följdfrågor. Intervjuerna bandades för att 

till fullo kunna återges ord för ord i skrift, detta var en förutsättning för att möjliggöra 

analyser av viktiga utsagor och begrepp som användes. Datamaterialet genomlästes 

upprepade gånger och genom denna process kunde det empiriska materialet reduceras utan att 

viktigt innehåll gick förlorat. Vi startade analysen av de insamlade materialen oberoende av 

varandra för att sedan jämföra de mönster vi hittade i utsagorna. I sökandet efter mönster 

utgick vi ifrån våra temaområden. Litteratur, broschyrer och rapporter som rörde vårat 

undersökningsområde analyserades också på samma sätt vilka sedan kopplades till det övriga 

materialet. 

 

 

3.1.1 Validitet och reliabilitet 
Vid kvalitativa studier uttalar man sig endast om den inre validiteten som innefattar 

kommunikativ validitet (beskrivning av förförståelse, datainsamling och urval), 

deltagarkontroll och triangulering.24 Enligt Foucault finns det inte någon objektiv verklighet, 

man kan inte med hjälp av olika metoder fånga en verklighet som uppfattas som den enda 

sanna. Erfarenheter, fördomar, intressen styr våran analys. Med hjälp av en diskursanalys kan 

man inte återge den konkreta och praktiska verkligheten men man kan återge den rådande 

diskursen som kan uppfattas av fler än forskaren själv.25 

 

Med hänsyn till detta bör nämnas att vi inte haft för avsikt att generalisera slutsatser som 

framkommit men vi kan anta att liknande resultat skulle ha framkommit om vi undersökt 

andra kriminalvårdsenheter i landet. Vi har heller inte haft för avsikt att hävda utsagors eller 

texters sanna mening utan endast presentera en tolkning av dessa som speglar diskurser. 

Däremot har vi försökt att säkerställa den inre validiteten så långt som möjligt genom att 

under hela arbetet ha syftet i åtanke samt att vara systematiska i den analytiska processen som 

beskrivits tidigare. Vi har också varit medvetna om att alltför stor förförståelse kan försvåra 

objektiviteten. Därför har vi inte skaffat oss för mycket förkunskaper på det undersökta 

området för att inte färga den empiriska datainsamlingen eller tolkningar av data. 

                                                 
24 http://infovoice.se/fou/bok/10000035.htm 
25 Berg, E., (2000). s. 30 
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Inspelningen av intervjuerna har varit av stor betydelse för analysens reliabilitet eftersom det 

har styrkt pålitligheten och kvalitén på det insamlade materialet. 

 

 

3.1.2 Etik 
En vetenskaplig studie bör uppvisa god etik vilket innebär att man som forskare bör visa 

omsorg om dem som studerats och dem som drabbas av forskningsresultatet. I vår 

undersökning har vi försökt följa de föreskrifter som Humanistisk-samhällsvetenskapliga 

forskningsrådet tagit fram. De intervjuade informerades först om undersökningens syfte och 

fick utifrån det själv bestämma om de ville medverka. Vi har försökt avidentifiera de 

intervjuade genom att presentera materialet så att respondenterna i möjligaste mån garanteras 

anonymitet. Slutligen klargjordes för de berörda att det insamlade intervjumaterialet endast 

kommer att användas i den aktuella undersökningen.26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
26 http://www.forskningsetikprovning.se/lag_460.htm 
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4. DEN SVENSKA KRIMINALVÅRDENS VERKSAMHET 
 

 

Eftersom frivården och ungdomsanstalten är två verksamhetsgrenar tillhörande den svenska 

kriminalvården så tas viktiga, allmänna, beslut på politisk och central nivå vilket påverkar de 

övergripande målen och riktlinjerna för de olika enheternas verksamhet. Därför inleds resultat 

delen med en allmän presentation av verksamheterna på riksnivå. Sedan presenteras de 

undersökta enheternas programverksamhet och de professionellas uppfattningar på lokalnivå. 

 

 

4.1 KRIMINALVÅRDSENHETER OCH PROGRAMVERKSAMHET  
 

Det övergripande målet inom den svenska kriminalvården är att förhindra återfall i brott och 

underlätta återanpassningen till ett normalt liv. Arbetet inom frivården handlar i stort om 

övervakning. Övervakningen kan innebära allt ifrån skyddstillsyn, samhällstjänst, 

intensivövervakning (fotboja), kontraktsvård till övervakning av villkorligt frigivna från 

fängelse. Frivården arbetar med ett väldigt varierat klientel både vad gäller kön, ålder, 

bakgrund och typ av brott. För klienterna som avtjänar sitt straff inom frivården finns en 

programverksamhet som fokuserar på bl.a. brotts- och missbruksrelaterade problem. Däremot 

finns ingen programverksamhet riktat mot arbete eller studier utan frivården har kontakt med 

olika externa myndigheter som kan tillgodose dessa behov. Exempel på sådana myndigheter 

är socialförvaltningen, arbetsförmedlingen, skola osv. 27 

 

Grundtanken inom svensk kriminalpolitik är att undvika inlåsning av människor eftersom det 

inte underlättar ett kommande liv i frihet. För att skydda samhället måste dock personer som 

begår vissa typer av brott låsas in. Under anstaltsvistelse är det enligt lag kriminalvårdens 

skyldighet att förbereda den intagne för ett anpassat liv ute i samhället. Detta gör man genom 

utbildning, arbete och via olika påverkansprogram.28 I Sverige finns idag tre 

ungdomsanstalter för unga män i åldern 18-21 år. För de intagna som avtjänar sitt straff på 

någon av de tre ungdomsanstalterna finns olika program riktat mot kriminell ungdom. 

Förutom programverksamhet bedrivs grundskole- och gymnasiekurser samt datautbildning 

                                                 
27 http://www.kvv.se/templates/KVV_Portal_targets.asp?id=1985 
28 http://www.kvv.se/templates/KVV_Portal_targets.asp?id=1950 



 13

men det ingår även praktiska göromål t.ex. tvätt, trädgårdsarbete, snöskottning, etc. Det finns 

också möjligheter till olika fritidsaktiviteter.29  

 

 

4.1.1 Personal 
På en frivårdsenhet arbetar kanslipersonal och en eller flera kriminalvårdsinspektörer som är 

arbetsledare och besluts- och resursansvarig på enheten.30 De professionella som arbetar 

direkt mot klienterna kallas för frivårdsinspektörer. De arbetar i arbetslag där de huvudsakliga 

ansvarsområdena är olika verkställighetsformer d.v.s. övervakningsärenden och planering. 

Arbetet innefattar också personutredningar till domstol där man föreslår lämplig påföljd och 

behandling, leda program, intern samverkan och externt samarbete med olika myndigheter 

samt handledning åt lekmän.31  

 

På en anstalt arbetar en kriminalvårdsinspektör som är arbetsledare och besluts- och 

resursansvarig på enheten. De professionella som arbetar med det sociala arbetet, direkt riktat 

mot klienten, kallas kriminalvårdare eller kontaktmän. De är ansvariga för att de intagna 

introduceras, får stöd, hjälp och kontakt med olika myndigheter.32  

 

 

4.1.2 Verkställighetsplanering 
När verkställighetsplanen för en klient görs är det av stor vikt att fastställa dennes 

risk/behovsprofil för att kunna sätta in rätt insats. På anstalter och inom frivården används 

olika instrument för att kartlägga detta, ett vanligt instrument är ASI/MAPS. Denna utredning 

fokuserar på kriminogena behov som attityder, beteende och andra omständigheter som 

vidmakthåller brottsligheten. Kartläggningen är viktig eftersom forskningen visar att effekten 

av återfall i brott är olika för högriskklienter och lågriskklienter och att alltför stora insatser på 

de klienter med låg risk att återfalla har visat sig kan ha en negativt effekt. Med hjälp av 

utredningen försöker man sedan ta reda på hur villig klienten är att förändra sitt liv.33  

 

                                                 
29 http://www.kvv.se/templates/KVV_JailInfo.asp?id=2138 
30 Ekbom, T., m.fl., (1999). (A), s. 195 
31 Intervju, Frivården i Luleå 
32 Ekbom, T., m.fl., (1999). (A),  s. 191 
33 Kriminalvårdsstyrelsen, (1999). What Works II. s. 17, 59 
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4.1.3 Programverksamhet 
Det är kriminalvårdsstyrelsen som ytterst beslutar om vilka program som enheterna ska arbeta 

med. År 2001 infördes en nationell programgrupp vilket innebar att man inom kriminalvården 

började arbeta i projektform med olika utvalda program som ska kunna forskningstestas.34 

Anledningen till detta var att det fanns ett väldigt stort utbud av program där man egentligen 

inte hade tillräcklig kunskap om programmens effekt och genom att göra ett urval finns 

möjlighet att samla ihop erfarenheter och få fram evidensbaserade program:  

 

”Det är också en väldigt bra metod och [ ] ett sätt att så att säga plocka till oss det bästa i 

alla de här blommorna som har blommat och rensa i rabatten och sedan ta till oss erfarenhet. 

Det som gör det här så viktigt, att verkligen veta vad vi gör programmässigt, det är att 

forskningen är fullständigt entydig på att om vi satsar ett program på fel klient, då har det 

rent motsatt inverkan.”35  

 

Programgruppens utvärdering av programmen bidrar till att de lättare kan kvalitetssäkras 

jämställt med övriga program samt att man får en nationell likriktning. Detta i sin tur ska leda 

till en kvalitetsökning och en effektivare kriminalvård. När de olika kriminalvårdsenheterna i 

landet anmäler sig till projekt blir de prövade och antas om de har en verksamhet och en 

planering som godkänns och är lämplig.36 

 

Som programledare för ett nationellt program måste man genomgå en programutbildning där 

man certifieras. I utbildningen ingår videohandledning, vilket innebär att lektionerna filmas, 

för att programhandledarna ska kunna ge programledarna råd och feedback på deras 

arbetsinsatser. Tanken är att kontrollera att programmet leds som det är tänkt och att 

färdigheterna som använts är lämpliga för att säkra kvalitén.37  

 

Brott-Brytet är ett program särskilt framtaget för frivårdens klienter som framarbetats efter att 

man uppmärksammat att det fanns uppenbara brister inom frivårdens arbete med kriminella.38 

Brotts-Brytet är ett allmänt kriminalitetsprogram som kan användas oavsett vilken brottstyp 

det handlar om. Det är ett flexibelt program eftersom att det går att matcha innehåll och metod 

                                                 
34 Intervju, Frivården i Luleå 
35 Kriminalvårdstyrelsen, (2002). What Works III, s. 12-13 
36 Intervju, Frivården i Luleå 
37 Intervju, Ungdomsanstalten i Luleå 
38 Intervju, Frivården i Luleå; Brotts-Brytet är framarbetat i Härnösand av Lena Sandén. 
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efter klienternas behov, riskprofil, inlärningsstil och motivationsnivå. Det är även möjligt att 

bedriva det i grupp eller enskilt. Det övergripande syftet är att bryta ett kriminellt beteende 

och förebygga brottslighet efter avtjänat straff. Fokus ligger på deltagarnas egen kriminalitet 

och de specifika faktorer som antas påverka risken att återfalla i brott. Lämpliga deltagare är 

de med medelhög eller de med hög återfallsrisk. De som deltar i programmet måste ha en 

önskan att vilja förändra sin livsstil och det är av vikt att deltagarna har erkänt sitt brott 

eftersom det är själva brottet som man fokuserar på.39  

 

Brotts-Brytet bygger på de forskningsmetoder som tidigare visat sig ha effekt. Programmet 

har en tydligt kognitivt ansats d.v.s. fokus ligger på klientens tankar och sambandet mellan 

tankar, känslor och handlingar.40 Man tränas i att kunna uttrycka känslor och att fungera i 

olika sociala sammanhang. Mer specifikt används kognitiv beteende terapi, återfallsteori och 

motivationsteorier som vetenskaplig bas i programmet.41 

 

ART (Aggression Replacement Training) är ett amerikanskt program som utvecklats av 

Arnold P Goldstein vid Syracuse universitetet och programmet är direkt riktat mot aggressiva 

och utåtagerande ungdomar. ART används i första hand på ungdomsanstalter i Sverige som är 

specialiserade på unga brottslingar. Programmet bedrivs i grupp. Behandlingen tar sin 

utgångspunkt i aggressivt beteende som oftast anses vara inlärt sedan långt tillbaka i tiden och 

att detta måste tränas bort.42 Många ungdomar saknar dessutom i hög grad mellanmänskliga 

färdigheter och har därför svårt att relatera till andra människor på ett bra sätt.43  

 

ART har en tydlig kognitiv ansats vilket innebär att fokus ligger på den kriminelles 

tankemönster. ART innehåller tre delmoment; social färdighetsträning, hantering av ilska och 

moralisk träning. Social färdighetsträning är en metod som innebär att deltagarna via övningar 

ska få färdighet i hur en situation ska hanteras på ett normalt sätt, utan inblandning av våld. 

En teknik som används i övningarna är rollspel där programledarna fungerar som modeller 

genom att först visa på lyckade exempel för den färdighet som ska tränas. Deltagarna får 

sedan öva med egna rollspel som analyseras av programledarna. Hanteringen av ilska tränas 

på liknande sätt. De lär sig även känna igen händelser som ger upphov till ilska och lär sig 

                                                 
39 http://www.kvv.se/Templates/KVV_general.asp?id=2210 
40 Ibid. 
41 Intervju, Frivården i Luleå 
42 http://www.kvv.se/Templates/KVV_general.asp?id=2209 
43 Kriminalvårdsstyrelsen. Faktablad; ART  
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tekniker för att kunna behärska sig och dämpa sin aggression, d.v.s. självkontroll.44 Moralisk 

träning innebär att man resonerar runt moraliska dilemman med avsikt att höja den moraliska 

nivån. Genom detta får programledarna en uppfattning om i vilken utsträckning klienterna i 

verkligheten kommer att använda sig av sina nya kunskaper de lärt sig i behandlingen.45 

 

 

 

5. INTERVJUER -DE LOKALA KRIMINALVÅRDSENHETERNA 

I LULEÅ 
 

 

Nedan presenteras resultatet av de intervjuer som gjorts med de professionella på de två 

undersökta kriminalvårdsenheterna i Luleå. I detta resultat framkommer hur de professionella 

arbetar samt deras uppfattningar om ungdomskriminella. Deras utsagor har legat till grund för 

vilka diskurser som har spåras. 

 

 

5.1 UPPFATTNINGAR OM UNGDOMSKRIMINELLA  
 

5.1.1 Frivården 
På frivården i Luleå definierades ungdomskriminella utifrån klienternas ålder, kriminella 

karriär och brottsbild. Det finns ingen formell definition av ungdomarnas åldersgränser men 

de professionella anser att den sträcker sig från 15-25 år: 

 

”Ja alltså det finns ingen formell definition så där som jag har i huvudet [ ] egentligen skall 

dom vara uppåt arton år men när socialtjänsten inte klarar dom och vi får dom riktigt tidigt 

då kan dom vara 15-16 år. Men det är extremfall, i normalfallet närmar de sig 

myndighetsåldern [ ] uppåt 25 räknar vi som ungdomar.”46 

 

                                                 
44 http://www.kvv.se/Templtes/KVV__general.asp?id=2209 
45 Kriminalvårdsstyrelsen. Faktablad; ART  
46 Intervju, Frivården i Luleå 
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De ungdomar som frivården arbetar med har oftast kommit en bit i brottskarriären det handlar 

inte längre om brott på förseelse nivå:  

 

”Det är inte första brottet vanligtvis, utan dom har ofta haft med socialtjänsten att göra, och 

det kan ibland vara så också att det gör något som är så rejält att de får skyddstillsyn första 

gången men ofta så följer man en trappa i domstolsväsendet [ ]man kanske får villkorlig dom 

eller någonting sådant första gångerna om det inte är uppenbart att man har så socialt rörigt 

runt sig så att man behöver en övervakning.”47 

 

Brottsbilden för de kriminella ungdomarna är väldigt varierad men tyngdpunkten ligger på 

stöld. En av de professionella beskriver brottsbilden för ungdomarna på följande sätt: 

 

”Det finns alla möjliga sorters brott, stölder är naturligtvis vanligast. Misshandel har vi 

naturligtvis, det finns rattfyllerier, narkotikabrott [ ] ekonomiska bedrägerier, förfalskningar. 

Stölder kanske är det vanligaste men allt förekommer.”48 

 

Den andra respondenten beskriver brottsbilden på ett liknande sätt men anger även häleri och 

mordbrand. 

 

De bakomliggande faktorerna till ungdomskriminaliteten, enligt de professionella, tenderar 

främst att hittas i den sociala miljön och socialisationsprocessen. De nämner också att en del 

av ungdomarna har någon form av medicinska/genetiska eller psykologiska störningar: 

 

”Vanligt är att man har en social situation som inte är så bra. Man kommer från röriga 

hemförhållanden, bristfällig skolgång, naturligtvis är det mycket sånt. Det är väl 

normalfallet. Och det är ju lite grann kriterierna för att vi ska ta dom också att de ska ha 

någon form av socialtstöd när det gäller hemförhållandet.”49 

 

”Saknar sysselsättning [ ]dom har inte alltid fullföljt skolgången…tycker jag mig se på den 

här återkommande gruppen…inte så goda och nära sociala relationer vare sig till föräldrar 

eller andra vuxna. Gängbildning, grupptryck, påverkan alltså…naiva personer…relativt 

                                                 
47 Ibid. 
48 Ibid. 
49 Ibid. 
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naiva, kan vara diagnoser med DAMP. Det är inte ovanligt heller att vi har såna personer 

här.”50 

 

 

5.1.2 Ungdomsanstalten 

På ungdomsanstalten i Luleå definieras ungdomskriminella utifrån samma kriterier som på 

frivården, d.v.s. ålder, brottbild och brottskarriär. Här finns en formell definition av 

ungdomarnas åldersgränser men de professionella betonar att de trots sin biologiska ålder är 

mentalt omogna i förhållande till sin faktiska ålder: 

 

”Egentligen är dom 12, 13 dom som är här…mentalt alltså…dom har ju missbrukat väldigt 

mycket så då stannar man ju i utvecklingen, hur man beter sig och tänker och såna 

saker…men på pappret är de ju 18 till 21 här.”51 

 

Kriminaliteten hos de intagna, på anstalten i Luleå, beskrivs av de professionella som 

”semitung” i jämförelse med annan mer organiserad kriminalitet. I denna jämförelse anser 

man att de inte har kommit riktigt lika långt i sin brottskarriär men att de kriminella 

värderingar många gånger är ganska djupt rotade: 

 

”Det beror på vad man jämför, räknar, jag tänker så här Hells Angels, alltså organiserad 

brottslighet de är tungt kriminella som liksom med hjärna…alltså riktigt planerat, hela 

organisationen bygger liksom på den här kriminella strukturen och jämför man med det så är 

dom ju inte riktigt…även om dom är wannabies. Men jag tycker ändå jämför man med andra 

så är dom ju väldigt tungt kriminella, hur dom tänker och liksom den här beredskapen för 

kriminella handlingar har dom ju, dom flesta, men sen har vi ju ändå väldigt varierat.”52 

 

Många av de brott som begås av de unga är vanligtvis narkotikarelaterade och i brotten ingår 

ofta misshandel. En av respondenterna poängterar även att de ungdomar som sitter på 

anstalten i Luleå oftast är åtalade och dömda för flera brott av olika karaktär. 

 

                                                 
50 Ibid. 
51 Intervju, Ungdomsanstalten i Luleå 
52 Ibid. 
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De bakomliggande faktorerna till kriminaliteten kan ofta relateras till uppfostran mer specifikt 

dåliga förebilder, frånvaron av en fadersgestalt, dåliga sociala nätverk och otydliga ramar och 

regler: 

 

”Jag tror ändå att det är lite det här med struktur [ ] i uppfostran hemifrån hur man då har 

fått ramar att hålla sig vid. [ ] det kan vara att någon pappa har varit och rest mycket eller 

att han finns med men är ganska frånvarande.”53 

 

Trots detta betonar man att en dålig uppfostran inte nödvändigtvis måste komma hemifrån 

utan att det många gånger kommer från den kriminelles umgänge. 

 

 

5.2 VAL AV PROGRAM 
 

5.2.1 Frivården 
Brotts-Brytet är det mest använda programmet på frivårdsenheten i Luleå. Där anmälde man 

sig till Brotts-Brytet projektet i samband med införandet av de nationella programmen. 

Programmet har använts i Luleå sedan det startades 1994 men i en kortare version. Valet av 

Brotts-Brytet föll sig därför ganska naturligt då man sedan tidigare fått en viss utbildning och 

skaffat sig praktisk kunskap om programmet. Brotts-Brytet har sedan starten ökat kraftigt 

omfångsmässigt: 

 

”Det har expanderat väldigt mycket det här programmet och allt eftersom försöker man göra 

det här professionellare och professionellare och att få inskrivet alla teorier och skriva 

teorimanualer och det har ju att göra med att det här ska prövas av forskare.”54 

 

De professionella säger att Brotts-Brytet är ett speciellt program framtaget för frivårdens 

klientel och att det har en viss förankring i norrlandsregionen vilket man menar också styrt 

valet av program: ”Det finns fem program som är nationella men Brotts-Brytet är väl det som 

har starkast förankring här i norra Sverige, det har ju sin ursprungsort i Härnösand.”55 En av 

                                                 
53 Ibid. 
54 Intervju, Frivården i Luleå 
55 Ibid. 
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de professionella menar vidare att Brotts-Brytet är ett program som är väldigt lämpligt för 

kriminalvårdens verksamheter och består av effektiva metoder mot kriminalitet: 

 

”Det är ju ett sätt att jobba väldigt direkt mot deras kriminalitet och [ ] jag tror ju [ ] att det 

är det vi måste göra i kriminalvården. Att enbart jobba med något slags allmänt socialarbete 

gör inte att folk slutar med brott utan det finns ett tankemönster [ ] sånt kommer vi inte åt 

genom att skaffa bostäder och jobb och folk kommer fortfarande att sitta kvar i sina 

tankemönster. Det är ju sådana här saker som vidmakthåller kriminaliteten hos dem oftast.”56 

 

 

5.2.2 Ungdomsanstalten 
När ungdomsanstalten startades upp år 2001 och personalen anställdes var det redan bestämt 

att enheten skulle arbeta med Brotts-Brytet och ART, ett beslut som tagits av 

kriminalvårdsstyrelsen. Idag används bara ART eftersom det har funnits ett behov av att 

arbeta in ett program i taget i den nya verksamheten. På anstalten förs idag diskussioner om 

vilka nya program som ska föras in i verksamheten: 

 

”Vi börjar väl vara i den fasen nu att diskutera något, just för att det är så många med 

narkotikaproblem här… att ta nåt sånt program.”57 

 

Enligt en av respondenterna grundar sig valet av ART på att unga på anstalt oftast har begått 

våldsbrott. De professionellas egna erfarenheter visar på att alla intagna har haft ett behov av 

att genomgå programmet: 

 

”Tanken är just alltså att ungdomar, typ som hamnar så här, att dom alltså är kroniskt 

aggressiva, att det behöver man jobba med och just genom att ändra beteende inte att man 

ska analysera deras första fem år i livet.”58 

 

 

 

 
                                                 
56 Ibid. 
57 Ibid. 
58 Intervju, Ungdomsanstalten i Luleå 



 21

5.3 PROGRAMMENS SYFTE/MÅL 
 

5.3.1 Frivården 
På frivården beskriver en av de professionella Brotts-Brytets syfte med övergripande termer: 

 

”Att förhindra återfall i kriminalitet, det har samma syfte som all annan verksamhet här. 

Sedan kan vi bryta ned det i delsyften, att öka social kompetens och att [ ] öka motivationen 

till förändring, sen att bearbeta brottsproblematiken och sociala färdigheter, alltså 

kommunikation och relationer [ ] och emotionell intelligens. [ ] att lära ut det här med 

återfallsprocess och varningssignaler.”59 

 

Den andra respondenten uttrycker syftet med programmet genom att beskriva 

förändringsprocessen på individnivå. Det handlar om att ge de unga insikterna om att 

förändringen måste komma inifrån dem själva:  

 

”Det är ju lite av den här kognitiva processen att dom blir medvetna om vad och hur dom 

tänker före brott, vad dom gör och [ ] vad var det som hände att dom kommer fram till en 

kriminell handling och vad kan dom välja för alternativ att tänka när dom får en sån känsla i 

kroppen, hur kan dom då reagera på ett sånt sätt som inte leder att till dom begår ett 

brott…att förbereda dom för det mentalt, att dom kan styra sina tankar, att dom kan styra 

sina känslor, att dom kan styra sina handlingar, att man gör hela tiden ett aktivt val.”60 

 

 

5.3.2 Ungdomsanstalten 

De professionella på ungdomsanstalten menar att syftet med ART är att lära aggressiva 

ungdomar sociala alternativ att handla på samt att utveckla en hållbar moral för att förhindra 

återfall i brott. En av respondenterna på ungdomsanstalten menar att det är viktigt att lära de 

unga att reflektera över sitt beteende och att de lär sig att tänka före de handlar: 

 

                                                 
59 Intervju, Frivården i Luleå 
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”Att reflektera över hur man gör saker, varför man gör det, vilka konsekvenser det blir, alltså 

syftet är ju att dom inte ska återfalla i brott, det är ju det stora, det står ju liksom från 

kriminalvården, vi ska minska återfallen med ett visst antal personer till 2010 [ ] men vi 

försöker ju plocka ned det där på någon nivå som vi kan motivera.”61 

 

De professionella säger att programmet förbereder och underlättar för de intagna att komma 

tillbaka i samhället och klara sig där. Genom programmet lär de kriminella sig att hantera 

konflikter, bemöta andra människor och presentera sig själv på ett bättre sätt vilket leder till 

en ökad självkänsla. En av de professionella gör en liknelse med att så ett frö: 

 

”Vi sår ett frö, till att se att så här är det och när dom bestämmer sig [ ] för att nu vill jag 

bryta med det här och inte hålla på med typ olagliga handlingar eller nåt sånt [ ] då har dom 

ju dom verktygen med sig.”62 

 

 

5.4 BEDÖMNING OCH URVAL TILL PROGRAMMEN 
 

5.4.1. Frivården 
Vid personutredningen innan domen faller har de professionella på frivården en diskussion 

med klienten där denne informerar om Brotts-Brytet och dess innehåll och att det finns som 

ett alternativ. En klient är aldrig tvungen att delta: ”Vi tar inte in klienter som säger att jag 

inte vill.” Däremot kan de professionella föreslå att klienten i sin övervakning får en 

programföreskrift att genomföra programmet inskrivet i sin dom så det blir ett krav. En 

föreskrift i domen ger en tydlighet, en struktur, som de menar är väldigt viktig för denna 

grupp av människor. De professionella anser att det underlättar processen då klienter 

missköter sig, inte klarar av programmets innehåll eller grundstrukturen: 

 

”Det finns inga krav på att man måste ha en föreskrift om att göra det, men vi vill gärna ha 

föreskrifter från domstolen för det underlättar processen när folk missköter sig…då blir det 

ett krav, ett konkret…med repressalier naturligtvis.”63 

                                                 
61 Intervju, Ungdomsanstalten i Luleå 
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Vid frivårdsenheten i Luleå används två urvalsprocesser och en av dessa används för att på 

bästa sätt kunna matcha rätt klient med rätt insats. Med hjälp av intervju med klienten 

fastställer man först dennes återfallsrisk: 

 

”Urvalet…då är det olika modeller när man väljer ut klienter som är lämpliga. Och då tittar 

man ju på i vilket stadium är dom…låg återfallsrisk, medel eller hög och det är ju medel till 

hög vi ska välja.”64 

 

I nästa steg fastställs motivationsnivån som anses vara en nyckelfaktor i förändringsarbetet. 

Här använder de sig av ett s.k. ”beslutshjul för förändring” som består av sex olika faser. Med 

hjälp av beslutshjulet kan de fastställa vart klienten befinner sig motivationsmässigt. För att få 

delta i programmet måste klienten ha passerat fas ett den s.k. förbegrundande fasen:  

 

”Vi har vissa kriterier som vi tittar på då vi väljer ut dom. En viktig bit är att vi tittar på 

motivation [ ] där försöker vi urskilja de som befinner sig i vad vi kallar förbegrundande 

stadium och det är dom som inte upplever att de har några problem, de lever i någon slags 

romansfas fortfarande kring kriminaliteten och som inte har någon avsikt att förändra sig 

heller. Dom ska ha andra insatser än programverksamhet. Och sådana som är rena 

gruppsabotörer och sitter och romantiserar kriminaliteten dom tar vi inte heller med.”65 

 

Ett kriterium förknippat med motivationsnivån är erkännande av brott. Så här uttrycker sig en 

av de professionella angående detta krav: 

 

”Du måste vara beredd att tala om brottet och dom måste ha erkänt brottet. Det går inte att 

arbeta med folk i ett sånt tydligt brottsinriktat program om de sitter och säger att jag har inte 

gjort det här eller…då kommer man som ingenstans. Det måste finnas någon öppenhet för 

förändring [ ] man måste börja känna någon slags kluvenhet inför det liv man lever och hur 

det skulle kunna vara, ja att det finns någon ambivalens.”66 

 

Ett annat kriterium för att antas till programmet är att klienten inte har sådana allvarliga 

personlighetsstörningar att de inte intellektuellt kan tillgodogöra sig programmets innehåll:  
                                                                                                                                                         
63 Intervju, Frivården i Luleå 
64 Ibid.  
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”Vi tittar på psykisk sjukdom och om man har sådan sjukdom att man inte klarar av att vara i 

grupp eller om man har sådan där empatistörning så att man inte kan ta till sig det här, som 

psykopat, antisocial personlighetsstörning [ ] för att de kommer bara att gå in och försöka 

kontrollera och styra och ställa i gruppen, det är bara makt och kontroll som gäller där, och 

det funkar inte.”67 

 

Vidare kriterier som är viktiga att ta hänsyn till vid urvalet är missbruksbilden, brottsbilden 

och kön: 

 

”Om man har ett sådant missbruk som är så aktiv att man inte klarar av det här med yttre 

ramar, om man inte är mentalt mogen, är också diskvalificerande. Sen så blandar vi inte 

könen i gruppen heller [ ] därför att så mycket annat börjar spela in det blir mycket relations 

grejer som stör. Och dom här killarna som är rätt unga är mycket mer intresserad av tjejer i 

gruppen än att prata om…det blir så mycket… ja… tuppa upp sig och det är ju inte så 

konstruktivt. Brott tittar vi på, man måste ha brott som det går att prata om, det får inte vara 

för tabubelagt [ ] för det här är människor som har väldigt starka hierarkier, dom 

rangordnar folk väldigt mycket i den här kriminella världen. Det finns en väldigt bestämd 

hierarki i av vem som står högst upp och vilka som står lägst och dom som står lägst dom 

brukar i regel vara väldigt försiktiga i att berätta vad dom är dömda för, dom hamnar i 

farliga sitsar, så det kan vi inte blanda.”68 

 

Vid intervjun framkom det att det inte alltid är så lätt att få ihop enhetliga grupper vad rör 

brottsbilden där exempelvis alla som ingår i programgruppen är dömda för liknande brott. Det 

framkommer också att ålder inte spelar någon större roll men att man dock försöker att inte ha 

alltför stor spännvidd och att de gruppmedlemmar man hitintills haft i samma grupp ligger 

mellan 18 till 28 år. Oavsett de kriterier som används vid urvalsförfarandet menar de 

professionella att gruppen måste fungera ihop. Trots att klienter kvalificerar sig kan de 

uteslutas om det finns motsättningar mellan några eller om det finns måls kamrater i gruppen. 

Ungdomar som begått brott tillsammans kan försvåra förändringsprocessen men 

respondenterna betonar att det inte gäller alla individer. 

 

 

                                                 
67 Ibid. 
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5.4.2 Ungdomsanstalten 

Ungdomsanstalten i Luleå har nyligen börjat använda sig av ASI/MAPS-utredning för att 

bedöma risk/behovs profil hos de intagna. Anstalten har endast tio platser vilket innebär att de 

inte alltid kan följa riktlinjerna för urvalsförfarandet som på andra anstalter i landet. De 

tvingas därför att bortse ifrån viktiga urvals kriterier. Alla interner blir erbjudna att delta för 

att man överhuvudtaget ska kunna bedriva någon programverksamhet: 

 

”För att få igång program får vi liksom säga när dom kommer att det här är vad vi förväntar 

oss, vi tvingar dom aldrig att gå ett program, vi förväntar oss att det här behöver alla gå. 

Därför kan vi inte…egentligen står det att man som riktlinjer [ ] att dom ska ha våldsbrott 

bakom sig men vi kan inte hålla det.”69 

 

På anstalten har man dock sett en positiv effekt av att blanda intagna oavsett brottsbild. Detta 

eftersom det hindrar dem från att bibehålla en generell bild som många kriminella bär, 

nämligen att man som kriminell tillhör en viss grupp som bär på bestämda uppfattningar om 

omvärlden. En av de professionella uttrycker:  

 

”Mycket av programmet går ut på att man ska våga ge sin åsikt och det man tycker, och det 

är kul om det är lite blandat [ ] många killar har ju det här; det finns bara en åsikt,…att 

kriminella tänker så här eller tänker; så här får man bara tänka, och så märker dom plötsligt 

att det blir massor som tycker och tänker olika.” 70 

 

Ett annat kriterium är motivationsnivån hos klienten. För att fastställa denna använder de 

professionella sig av ett ”förändringshjul” som visar i vilken fas klienten befinner sig i. Trots 

kartläggningen tvingas de många gånger att bortse ifrån motivationsnivån, istället försöker de 

anpassa programmet efter gruppen. En av de professionella betonar att det krävs mer av dem 

som programledare då motivationsnivån är låg: 
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”Dom flesta är ju etta och tvåa, alltså dom är i början bara, dom är egentligen inte så 

motiverade till förändring och egentligen då man är etta ska man kanske absolut inte gå ett 

program för då är man inte mottaglig och det är vi lite tvungna att bortse ifrån [ ] man får 

lägga nivån på efter hur gruppen är men det är jobbigt om alla är i etta fasen…det är 

jobbigt.”71 

 

 

5.5 PRAKTISKA ARBETET I PROGRAMMEN 
 

5.5.1 Frivården 
Undervisningen på frivården är manualbaserad för att kunna uppfylla kravet för ett nationellt 

program. Detta innebär att de professionella är styrda i sitt sätt att leda lektionerna eftersom 

stora delar av programmets innehåll är obligatoriskt. Med andra ord har de professionella som 

programledare en klart begränsad handlingsfrihet: 

 

”När man jobbar manualbaserat så är det ju så att det handlar om kvalitetssäkring så att 

man har inte så stort handlingsutrymme att göra så stora variationer i programmet, det här 

styr upp ganska mycket. Och så ska det också vara eftersom man vet att vissa metoder ger 

effekt och de här lösa ostrukturerade samtalen kan man inte forskningsmässigt belägga några 

större effekter på. Utan programmen är byggda utifrån att man ska jobba med det här som 

forskningsmässigt har visat sig ge effekter.”72 

 

Trots att man anser sig vara styrd av manualen tycker de sig ändå att ha ett visst utrymme att 

improvisera lite eftersom lektionerna ter sig olika beroende av gruppernas medlemmar och 

sammansättning. Programledarna undervisar i par för att få en ökad kontroll över klienternas 

varierade behov och ibland måste de vara både auktoritära och väldigt finkänsliga:  

 

”Det är ju lite att man får vara väldigt observant, väldigt observant, så att man inte trampar 

dom på tårna för då är det som kört…lite grann…man tappar förtroende.”73 

 

Inför varje lektion planeras träffen och programledarna fördelar programinnehållet mellan sig: 
                                                 
71 Ibid. 
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”Mycket handlar väl om teknik för att få det att fungera och det tror jag ger…genererar 

också att klienterna känner sig trygga, att vi vet vad vi håller på med, vi ger säkert intryck 

och kan det här medan dom ska ge innehållet för träffen.”74 

 

Viktigt i det praktiska arbetet på frivården är att tydligt visa på vilka konsekvenser som 

kriminalitet har för klienten, omgivningen, samhället och brottsoffret. Detta gör man genom 

kunskapsförmedling där man använder sig av olika samtalsmetoder för att på bästa sätt nå ut 

med sitt budskap och aktivera deltagarna. En av respondenterna beskriver det praktiska 

arbetet mer övergripande: 

 

”Som programledare håller du i lektioner, du jobbar ju en hel del med kunskapsförmedling 

och sen så jobbar du ju mycket med samtal och i samtalet har vi då en speciell 

samtalsmetodik som kallas för motiverande samtal [ ] sokratisk dialog finns det också 

någonting som kallas och det är också en samtalsmetodik som vi använder oss av.”75 

 

På lektionerna arbetar gruppmedlemmarna både enskilt och i grupp. De arbetar med skriftliga 

uppgifter, diskuterar och har praktiska övningar som t.ex. rollspel. En mycket viktig metod 

och teknik i programmet är belöning och bekräftelse i form av positiv förstärkning d.v.s. att 

man som programledare lyfter deltagarna genom att fokusera på det som är positivt: 

 

”Vi är väldigt noga med att lyfta [ ] att man hela tiden ger dom kredit på nått sätt för att dom 

vågar säga någonting…jag menar det minsta lilla. Det är ju så viktigt att man då är två, så 

den som har koll på programmet och manualen för stunden är det den andres uppgift att vara 

back up.”76 

 

Belöning och bekräftelse handlar om att stärka deltagarna i sin förändringsprocess och att 

locka dem till att stanna kvar i programmet. En av respondenterna tycker inte att 

belöningssystemet i övrigt är så utvecklat: 

 

”Vi har inte så mycket morötter inbyggda i systemet och det är väl lite av kriminalvårdens 

problem. Det finns väldigt mycket regler och det finns inte så mycket morötter, vi förväntar 
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oss att folk ska sköta sig. Det tror jag är något som kommer att komma mer i framtiden om 

man tänker sig att den här KBT (Kognitiv beteende terapi) influensen i programmet kommer 

att bli tydligare. Att ha det som något slags förstärkningssystem på anstalt t.ex. kan vara 

genomförbart, det är svårare här hos oss. Men sen så försöker vi inom programmet att vara 

så positiva som möjligt som kan locka då…vi äter lunch tillsammans ibland, vi gör 

gemensamma aktiviteter sista gången och fikar tillsammans. Så det finns ju lite morötter om 

man nu ska kalla det så.”77 

 

Den andra programledaren uttalar sig om på vilket sätt belöningssystemet uppfyller en viktig 

funktion: 

 

”Vi har gått ut och ätit lunch och bjudit dom på det och det har faktiskt en ganska bra…alltså 

det har ett socialt värde både för oss som programledare [ ] och sen har det ett värde för 

klienterna [ ] man närmar sig varandra det blir skojigt och glatt…det är bra. Sen när vi är 

färdiga med programmet brukar vi bjuda dom på en aktivitet [ ] det är ju en belöning. Sen får 

man en liten pints som visar att man varit med och så får man ett personligt intyg, diplom. 

Eller testa [ ] skicka med dom hemuppgifter som då kanske inte känns så belönande men jag 

tror att det blir…dom får en hemläxa [ ] och det brukar ju vara små belöningar, dom får veta 

hur andra omkring dom faktiskt tycker och det kan ju vara positivt det behöver ju inte vara 

negativt, att det är så mycket skuld och skam, utan snarare…ja det är en större förståelse och 

så där.”78 

 

Under programmets gång har man tre enskilda samtal där klienten följs upp, man ser hur 

denne känner sig och man försöker rätta till eventuella bekymmer. Detta ger en djupare 

kunskap om hur klienten upplever gruppen och situationen vilket är av vikt för att förhindra 

avhopp. De går igenom hur klienten ligger till i programmet samt det som är bra och det som 

är dåligt, det kan gälla, attityder och beteenden som hämmar andra gruppmedlemmar. 

 

 

5.5.2 Ungdomsanstalten 
På ungdomsanstalten är programledarnas handlingsfrihet i programmet begränsad. De följer 

de på förhand bestämda stegen i manualen för ART men det finns ändå ett visst utrymme för 
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utformning av programmet och vid val av pedagogisk metod. I samtalen ska programledarna 

helst använda sig av samtalsmetodiken MI (Motivational Interviewing) för att motivera 

klienten under dennes förändringsprocess, så här uttrycker en av respondenterna sig: 

 

”Vi har vissa steg att följa för att genomföra en lektion [ ] vi ska ha med varje steg men sen 

inom steget så är det fritt fram att utforma [ ] det är fritt fram vilken pedagogik man ska 

använda eller inte, vi ska ju helst använda få se…MI motivation intervju [ ].”79 

 

Trots att programmet är manualstyrt får utbildningen ändå en personlig prägel genom 

programledaren: ”Man använder ju sig själv som verktyg och där är vi ju så olika, så fast man 

har samma ämne så får man fram saker på olika sätt.” De påpekar att de som programledare 

under sin utbildning får kunskap om hur de förväntas agera som ledare men tror att det 

uppskattas att de har en egen stil på sitt arbete: 

 

”Dom som är ansvariga för programmet nationellt har ändå chansen att forma oss för i 

början i början så skickar vi videofilmer när vi har gjort utbildning [ ] då får vi ju feedback, [ 

]. Tycker dom att vi drar iväg åt nåt håll så kan dom ändå styra tillbaka oss, men jag tror 

också dom gläds när dom set att vi gör på olika sätt.”80 

 

En av de professionella säger dock, angående förändringar i programmet, att ändrar man i 

programmet så är det till slut inte ART vilket de hela tiden måste vara medveten om och ha i 

åtanke. 

 

På lektionerna arbetar deltagarna med skriftliga uppgifter, diskuterar och har praktiska 

övningar som vanligtvis består av rollspel. I rollspelen fungerar programledarna först som 

modeller för att visa hur konflikter kan hanteras utan inblandning av våld. De unga får också 

lära sig tekniker för självkontroll och man diskuterar moraliska frågor. En av respondenterna 

på ungdomsanstalten beskriver arbetet i övergripande drag: 

 

                                                 
79 Intervju, Ungdomsanstalten i Luleå 
80 Ibid. 



 30

”Allt från pedagogik till samtalsmetodik [ ] modellering, att man är förebilder och visar hur 

det ska gå till, alltså dom får rollspela [ ].”81  

 

Med hjälp av samtalsmetodiken MI som används i detta arbete försöker man att nå ut med sitt 

budskap och aktivera deltagarna: 

 

”MI, motivations intervju, alltså samtalsmetodik som bygger på att vi ska ställa sådana 

frågor att dom själva säger något och så fort dom säger något som är bra ska vi gräva efter 

guld som det heter.”82 

 

För att stärka gruppen berättar programledarna att man åker på s.k. ”kick-off” dagar där 

deltagarna får träna samarbete. Aktiviteter som dessa gör dessutom att de nära relationerna 

mellan programledarna och klienterna utvecklas vilket ger programledarna ökade kunskaper 

om de enskilda individerna. De professionella betonar vidare vikten av att det man arbetar 

med inom programmet ska spridas utanför programmet väggar: 

 

”Tanken är ju att det man övar på i program rummet, alltså där startar man processen, sen 

för att det liksom ska hända någonting så måste det…[ ] spridas utanför.”83 

 

De uttrycker en önskan om att människor i den kriminelles närmaste omgivning också ska 

kunna delta i förändringsprocessen men man har ännu inte kommit så långt i detta arbete. 

Man arbetar dock aktivt med att försöka sprida positiva tecken på förändringar, hos dem som 

deltar i programmet, inne på anstalten. De använder bland annat affischer och lappar med 

självmotiverande citat som deltagarna uttryckt: ”Vart dom än vänder sig kommer det 

någonting som dom sagt eller som vi har sagt tillsammans.”84 En annan mycket viktig teknik i 

det praktiska arbetet är belöning. Samarbete belönas genom en positiv förstärkningsmetod:  

 

”Dom får positiv förstärkning, är jätte viktigt, vi förstärker allt som är positivt [ ] allt ifrån 

godis till ryggdunk till verbalt.”85 

 

                                                 
81 Ibid. 
82 Ibid. 
83 Ibid. 
84 Ibid. 
85 Ibid. 
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Programledarna, på ungdomsanstalten, har ibland enskilda samtal med interner som uppträder 

på ett omotiverat sätt. Det främsta syftet med dessa samtal är att förhindra avhopp. Då 

programmet har blivit ackrediterat kommer enskilda samtal med klienterna att ingå i 

utbildningsupplägget tror de: 

 

”Vi har ändå haft några…alltså ibland har man behov att motivera någon som håller på att 

falla ur programmet som beter sig kanske på ett vårdslö…nej inte vårdslöst men på ett 

omotiverat sätt i programgruppen, då har vi haft enskilda samtal. Men det finns inte så där 

uppifrån men vi vill ha, det är ett önskemål.”86 

 

 

5.6 RAMAR OCH REGLER FÖR PROGRAMDELTAGARNA 

 

5.6.1 Frivården 
På frivården har programledarna ett första möte med gruppen där man pratar om hur man ska 

ha det tillsammans för att fungera som en grupp under programtiden. Programledarna klargör 

där för vilka förväntningar de har på gruppen. De gör sedan upp om regler och skriver ett 

avtal med deltagarna. Klienterna har vissa ramar med regler som de måste ställa upp på; de 

förväntas delta aktivt i programmet och de får inte vara påverkade, hotfulla, våldsamma eller 

förstöra och hämma andra i gruppen: ”Joo är man här då håller man sig till innehållet, man 

visar respekt och man beter sig på ett visst sätt, det är ju som en träning för dom…ja.” Citatet 

nedan visar på hur de professionella agerar vid misskötsamhet: 

 

”Vi försöker separera dom här som är där och förstör eller hämmar andra, dom plockar vi 

bort, vi har guldkornen kvar i slutet, dom som man känner att det är hopp att jobba med…för 

är det rörigt och för struligt under för lång tid sprider det sig negationer i gruppen. ”87 

 

Innan programledaren gör en utskrivning blir klienten kallad på ett samtal där dennes 

problematik tas upp, sker ingen förändring kan klienten bli utskriven från programmet:  

                                                 
86 Ibid. 
87 Intervju, Frivården i Luleå 
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”Du får lägga om din stil om du ska vara med, och så kanske dom inte gör det och då inser 

man att dom inte fixar det, dom är inte mogen helt enkelt, bara att överhuvudtaget prata om 

det, det är för känsligt dom kan inte ta till sig.”88 

 

Missköter sig en klient mot de skyldigheter som finns skrivna i en dom åtföljs det automatiskt 

av sanktioner. Om det handlar om misskötsamhet av mindre allvarlig grad blir följden till att 

börja med vanligtvis en erinran eller en tillsägelse. Men om klienten får en varning är 

misskötsamheten av en allvarligare grad och då tar den för klienten ansvariga handläggare 

ärendet vidare till övervakningsnämnden som kan liknas vid en mindre domstol. Detta är dock 

en åtgärd som klienten kan överklaga: 

 

”Nu är det ju kanske ofta så att man inte åker raka vägen till fängelse på det sättet utan det 

kan vara många turer, men den formella gången är sån.”89 

 

 

5.6.2 Ungdomsanstalten 
En metod programledarna använder sig av på ungdomsanstalten när någon av medlemmarna 

inte följer de ramar och regler som finns inom programmet kallas för ”utsläckning”. Denna 

metod innebär att de fokuserar på och förstärker de som sköter sig och nonchalerar de som 

inte inordnar sig. Det har aldrig gått så långt att man varit tvungen att utesluta någon ur 

gruppen men man har däremot varit tvungen att ha enskilda samtal efter lektionerna. 

Programledaren kommenterar detta på följande sätt: 

 

”Jag tror att det beror på vilket förhållningssätt man har själv som programledare, alltså det 

är vi som är verktyget för genomförandet av programmet och det har ju vi jobbat jättemycket 

på…det där med att vara flexibla.”90 

 

Av intervjun framkom dock att programledarna inte har någon handlingsplan ifall det skulle 

inträffa något som omöjliggör deltagandet för någon i gruppen. 

 

 

                                                 
88 Ibid. 
89 Ibid. 
90 Intervju, Ungdomsanstalten i Luleå 
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5.7 BELÄGG OCH BEVIS FÖR PROGRAMMENS EFFEKT  

 

5.7.1 Frivården 

Brotts-Brytet tillhör som tidigare nämnts ett evidensbaserat program och där det finns ett 

forskningsstöd för att kognitiva metoder har en bra motverkande effekt på kriminalitet. En av 

de professionella på frivårdsenheten i Luleå uttrycker: 

 

”Alltså vi har ju inte kommit så långt i projektet att vi har formella utvärderingsresultat. 

Kriminalvårdsstyrelsen har ju tittat på den programverksamhet som finns i andra länder och 

vissa länder har ju kommit rätt långt, Kanada är ju ett sånt land. [ ] forskare tittar på olika 

teorier och kan då se att vissa saker fick bättre resultat och andra har gett mindre bra 

resultat, och sen har man då byggt det här svenska programmet utifrån det man vet fungerar. 

Det kan man väl säga att det är en intäkt för att det här fungerar men i det lilla perspektivet 

som programledare så är det ju svårt att säga hur det fungerar och i så fall hur långsiktigt det 

fungerar.”91 

 

Sedan införandet av den nationella programgruppen ingår Brotts-Brytet i ett projekt som ska 

utvärderas efter en viss tid men än så länge har man inga statistiska bevis för programmets 

effekt. En av respondenterna beskriver det på följande sätt: 

 

”Man har ju prova-på fas och så en genomförande fas och sen kommer det ju pilotfas, vi är 

där nu tror jag i Luleå. Vi kör på va tills projekttidens utgång. Och det är väl efter det man 

ska titta på hur fallet är, alltså centralt, vi vet ju vilka vi har och vilka som har återfallit och 

inte.”92 

 

De egna erfarenheterna av programmet talar för att det uppfyller sitt syfte för vissa klienter 

samt att det lyft väldigt många eftersom de fått en relation till vuxna som många av klienterna 

saknat. Generellt har de även fått väldigt positiv respons från de klienter som deltagit i 

programmet där de främst upplevt det givande att få arbeta i grupp.   

 

                                                 
91 Intervju, Frivården i Luleå 
92 Ibid. 
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Men av intervjuerna framkom även svårigheter i förändringsarbetet. En av de professionella 

menar att oavsett ett programs påvisade effekt måste man ha ett helhetstänkande. Programmet 

utgör en viktig del i de ungas förändringsprocess men denna del är beroende av andra delar 

som kan komma att försvåra återanpassningen: 

 

”Jag tycker att det innehållsmässigt är bra…det är det…sen förändring är ju väldigt 

komplicerat, att jobba med livsstilsförändring är ju väldigt svårt, det handlar inte bara om att 

man sätter in en insats och tjopps så löser det sig. Dom har ju levt på det här sättet i många 

år [ ] och det kanske kommer en viss förändring, dom fortsätter att begå brott men mer 

sällan. Och det är klart, det ska man ju tänka på, i vilka miljöer dom här människorna lever i 

och vilket socialt stöd dom har [ ] så om du sätter in en insats på 40 timmar där jag försöker 

dra åt ett håll och så sitter dom hemma resten av veckan där kompisar drar åt ett annat så 

kan man inte förvänta sig att detta ska göra några under.”93 

 

Den andra respondenten trycker åter på vikten av förändringsviljan hos klienten: 

 

”Jag tror att resan börjar inte med programmet…resan påbörjas innan programmet och 

programmet blir ett medel att fullfölja resan att vara brottsfri [ ] dom klienter som inte har 

tagit ett beslut då vet jag inte hur mycket det hjälper till programmet.”94 

 

 

5.7.2 Ungdomsanstalten 

ART är precis som Brott-Brytet ett evidensbaserat program. På ungdomsanstalten påpekar 

man att det ännu inte gjorts någon utvärdering av programmet således finns det inga 

framtagna bevis för att programmet uppfyller sina mål och syften på sikt. De professionella 

tror dock på det dom gör men kan inte uttala sig om den långsiktiga effekten: 

 

”Det är väl det som är det positiva också, att man får se resultaten [ ] det är ju det som gör 

att man tycker det är kul när det är någon som har fått en dramatisk förändring i sitt beteende 

till det bättre, men det är det enda som vi kan visa att…ja det har skett någonting, vi vet inte 

                                                 
93 Ibid.  
94 Ibid. 
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sen när man lämnar den här världen, som har blivit den trygga världen, vad som händer när 

man kommer ut.”95 

 

Inne på anstalten syns dock resultaten av programmets effekt i hur konflikter löses, en 

förbättring som syns hos samtliga interner som genomgått ART.  

 

 

 

6. ANALYS -DISKURSER OM UNGDOMSKRIMINELLA OCH 

KRIMINALVÅRDSPROGRAMMEN 

 

 

Nedan presenteras den diskursiva analysen av det empiriska materialet samt diskussioner runt 

de tolkningar som gjorts. Syftet med vår studie var att beskriva hur professionella arbetar med 

kriminella ungdomar genom att undersöka två kriminalvårdsenheters program riktat mot 

denna grupp. Intresset har legat i att studera olika praktiker och diskurser som ingår i 

enheternas programverksamheter. Undersökningen visar att de två kriminalvårdsenheternas 

verksamheter i stort verkar genom likadana diskurser vilket inte är särskilt förvånande då de 

båda enheterna är två verksamhetsgrenar tillhörande den svenska kriminalvården samt att 

programmen utgår ifrån samma vetenskapliga bas.  

 

 

6.1 UNGDOMSKRIMINELLA OCH BAKOMLIGGANDE FAKTORER TILL 

KRIMINALITET 
 

Både på frivården och på ungdomsanstalten ligger betoningen på ålder när man definierar 

ungdomskriminella. Förutom detta ligger fokus på brottskarriär, d.v.s. att många har en 

kriminell beredskap och ett kriminellt förflutet, och på brottsbild, d.v.s. typiska brott som 

begås. Dessa uppfattningar ger uttryck för att det finns en diskurs om kriminell ungdom som 

visar att de professionella gör en åtskillnad mellan unga kriminella och andra kriminella i 

samhället.  
                                                 
95 Intervju, Ungdomsanstalten i Luleå 
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Uppfattningar om de bakomliggande faktorerna till ungdomskriminalitet kan man finna i 

olika vetenskapliga diskurser som opererar parallellt. Det finns medicinska/genetiska-, 

psykologiska-, socialpsykologiska- och sociologiska förklaringar. Betoningen ligger dock 

främst på en socialpsykologisk förklarnings diskurs där externa faktorer som den sociala 

miljön och socialisationsprocessen är av betydelse för utvecklandet av ett kriminellt beteende.  

 

 

6.2 PROGRAMMENS MÅL/SYFTE OCH METODER/TEKNIKER 
 

De båda kriminalvårdenheternas verksamhet har ett gemensamt mål att förhindra återfall i 

brott och underlätta anpassningen till ett normalt liv. Enheterna har tillkommit för att bevara 

samhällsordningen och återanpassa de samhällsmedborgare som avviker. De behandlande 

praktikerna d.v.s. programverksamheten på frivårdsenheten och ungdomsanstalten inriktar sig 

på att utveckla och förändra de kriminellas beteenden. Detta är ett uttryck för en 

normaliseringsdiskurs.  

 

Kriminalvårdens möjligheter att förebygga återfall i brott är av stor betydelse i den allmänna 

strävan att minska brottsligheten och trygga samhället. För att kunna säkra samhällets bestånd 

krävs att det finns en effektiv kriminalvård. Detta i sin tur har lett till att man idag ställer höga 

krav på de vetenskapliga bevis som programverksamheten baseras på. I och med införandet 

av nationella program har man inom kriminalvården tagit hänsyn till detta. De enskilda 

enheternas programverksamhet ska kunna utvärderas och denna utvärdering ska utgå ifrån 

erfarenheter av programmens effektivitet. Införandet av nationella program bygger således på 

en empirisk diskurs. Det yttersta beslutet om vilka program som ska användas tas av 

kriminalvårdsstyrelsen och har främst styrts av effektivitets krav men även klientelet och typ 

av brott är viktiga faktorer vid valet. Alla kriminalvårdsenheter ska kunna delta i valet av 

program och på frivården har man varit med i denna beslutsprocess. Där har valet tagits 

utifrån samma grunder som nämnts ovan men även erfarenheter av programmet och dess 

lokala förankring har haft betydelse.  

 

Det övergripande målet/syftet med de två undersökta programmen faller inom ramen för den 

normaliserande praktiken d.v.s. att försöka bryta ett icke önskvärt kriminellt beteende och 

förhindra återfall i brott med hjälp av behandling. Programmen bygger på en gemensam 
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vetenskaplig bas. Anpassningsproblemen hos de ungdomskriminella bör sökas i de kognitiva 

processerna och behandlingen är därför inriktade på att förändra tankemönster, attityder och 

beteenden. Utsagorna om programmens behandlingspraktik bygger därmed på en kognitiv 

diskurs. 

 

Både Brotts-Brytet och ART är tydligt behandlingsinriktade program vilket innebär att man 

arbetar på individnivå. De professionella anser detta vara det mest realistiska sättet att arbeta 

på eftersom de inte har resurser att påverka det stora sammanhanget. Samtidigt anser man att 

det är den mest effektiva metoden att uppnå förändring hos klienten. Genom olika metoder 

och tekniker avser de professionella att åtgärda de kriminellas problem och på så sätt 

återanpassa dem i samhället. Metoderna och teknikerna redogör vi för nedan. 

 

Frivården är den del av kriminalvården som kanske har längst kontakt med klienterna. De gör 

bl.a. ofta personutredningar redan innan en dom fallit. Detta arbete kan beskrivas med hjälp 

av en proponerande diskus eftersom man föreslår lämpliga påföljder eller behandlingar.  

 

Innan någon klient erbjuds specifika insatser görs en första bedömning av dennes behov av 

insats samt en bedömning av återfallsrisken d.v.s. en slags första sortering. Sedan görs 

ytterligare urval till programmen utifrån specifika kriterier. Urvalen sker därmed utifrån en 

tydlig diagnostisk diskurs som identifierar individuella problem. När detta är gjort sätts den 

behandlande praktiken igång. Utifrån den diagnostiska diskursen blir de kriminella då ett 

objekt för normalisering. Urvalsförfarandet ser dock något annorlunda ut för de undersökta 

kriminalvårdsenheterna p.g.a. olika förutsättningar. På ungdomsanstalten kan man inte alltid 

följa de uppsatta riktlinjerna för urvalsförfarandet p.g.a. det begränsade antalet intagna. På 

frivården är förutsättningarna annorlunda eftersom man där många gånger både har fler 

klienter och fler alternativa behandlingsmetoder.  

 

Trots att forskningen visar på att man vid urvalsförfarandet bör ta hänsyn till risk- och 

behovsprofilen hos klienten bortser ungdomsanstalten i vissa fall från detta. Frågan är här 

vilka konsekvenser detta får för lågrisk klienter som deltar i programmet.  

 

I programmet Brotts-Brytet ligger den kriminelles brott i fokus medan ART fokuserar på 

aggressivitet och våld. Gemensamt för de två programmen är att de inriktar sig på individens 

problem samt dennes svårigheter att anpassa sig till samhället. Detta kan man utläsa utifrån de 
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metoder och tekniker som används. Det handlar om alltifrån att öka den unges sociala 

kompetens i from av social färdighetsträning till att bygga upp en hållbar moral och att öka 

den emotionella intelligensen i form av självkontroll och behärskning. Samtliga professionella 

som intervjuats menar att detta är något som saknas hos de kriminella ungdomarna och att 

dessa egenskaper är viktiga att besitta för att kunna bryta ett kriminellt beteende.  

 

En teknik som är av största vikt i förändringsprocessen är att motivera och förstärka allt 

positivt hos deltagarna. Detta är någonting som de professionella betonar både på frivården 

och på ungdomsanstalten. Lektionerna innefattar övningar där deltagarna bl.a. får rollspela, 

diskutera, reflektera över sina beteenden, sina tankar och attityder. Att arbeta i grupp innebär 

att man kan fånga positiva värderingar, attityder och beteenden som uttrycks vilket påverkar 

enskilda individer. Programledarna försöker i övningarna att föregå med gott exempel utan att 

vara fördömande eller straffande, man fokuserar istället på det positiva hos klienten. Detta sätt 

att arbeta och förhålla sig på ger uttryck för en pedagogisk diskurs. I programmet försöker de 

professionella även att bygga upp en nära relation till deltagarna för att underlätta 

behandlingen. Diskursen om den nära relationen innebär att de professionella strävar efter att 

ge de ungdomskriminella en trygghet och tillit som de ofta saknar. Detta har visat sig vara av 

ett av de viktigaste behandlingsinstrumenten för att överhuvudtaget kunna påverka en individ 

att förändra sitt beteende. 

 

Frågan är om de professionella verkligen kan etablera en sådan relation när arbetet domineras 

av en sådan tydlig myndighetsutövning som innebär att man agerar utifrån bestämda 

praktiker. Denna myndighetsutövning inrymmer inte någon större frivillighet för de unga 

vilket vi kan anta försvårar eller i vissa fall omöjliggör upprättandet av nära relationer.  

 

Eftersom de två programmen är evidensbaserade utgår behandlingen ifrån bestämda metoder 

och tekniker vilket innebär att det inte finns allt för mycket utrymme för improvisation. 

Samtidigt krävs en flexibilitet hos programledarna, dock inom programmets ramar. 

Behandlingen vilar därför i stora drag på en diskurs om standardiserade lösningar. Dessa 

lösningar tror vi kan komma att påverka och försvåra helhetstänkandet eftersom de 

professionella bör komma överens om gemensamma synsätt i behandlingens praktiska arbete.  
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6.3 MAKT OCH SOCIAL KONTROLL 
 

Den kunskap man bär som professionell bygger på vetenskap som ska garantera sakkunskap 

vilket i sin tur ger de professionella legitimitet i sina beslut. På så sätt konfronteras klienten 

inte med de professionellas personliga maktutövning. Makten tar sig uttryck genom hela 

arbetet med de kriminella ungdomarna genom att det ger de professionella, på de undersökta 

enheterna, legitimitet att definiera, diagnostisera, behandla, utesluta och kontrollera de 

enskilda subjekten. Makten manifesteras främst genom den sociala kontrollen som är mer 

eller mindre direkt och tydlig i arbetet. Diskursen om den sociala kontrollen uttrycks genom 

en rad skiftande metoder och tekniker som används i olika situationer och med olika syften, 

som vi redogör för nedan. 

 

På frivården har man bestämda ramar och regler för alla som deltar i programmet. Dessa 

klargörs redan vid första mötet med gruppen. Vid misskötsamhet följs en formell gång med 

möjlighet till sanktioner. På frivården vill man gärna öka den sociala kontrollen genom att få 

en föreskrift om att delta i programmet inskrivet i domen. Ett oönskat beteende kan därmed 

straffas på ett mer konkret sätt vilket fungerar avskräckande. Denna möjlighet till social 

kontroll är inte den samma på ungdomsanstalten vilket beror på att fängelsestraffet är den 

sista utposten och det ultimata straffet. Därför måste man använda sig av andra metoder och 

tekniker vid misskötsamhet. När någon inte inordnar sig försöker man istället nå klienten på 

ett psykologiskt plan via samtalet.  

 

Den sociala kontrollen i det praktiska arbetet syftar främst till att förhindra avhopp samt att få 

deltagarna att bli aktiva i sitt eget förändringsarbete. I programmet skaffar sig de 

professionella social kontroll bl.a. genom de individuella samtalen, etablerandet av nära 

relationer och genom att arbeta parvis. Dessa tekniker ger en ökad kunskap om de enskilda 

deltagarnas behov vilket man försöker tillgodose i behandlingen. Till exempel utvecklas 

relationer genom gemensamma aktiviteter som avslöjar individuella problem. De 

vetenskapliga metoderna som används i programmen ger de professionella ytterligare kontroll 

eftersom de ger dem kunskap och stöd för hur man på bästa sätt påverkar/manipulerar fram ett 

önskvärt beteende.  
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De intervjuade menar vidare att de ser fördelar med att involvera den unges närmaste 

omgivning i dennes förändringsarbete. Man vill gärna öka den sociala kontrollen genom att 

sprida den utanför verksamheterna. På frivården involveras den närmaste omgivningen när det 

är möjligt och lämpligt. På anstalten har man inte kommit lika långt i detta arbete men det är 

ett mål. 

 

Även i urvalet av deltagare till programmen tar sig den sociala kontrollen uttryck, bl.a. genom 

att försöka försvåra olika identiteter. På frivården försöker man t.ex. att skilja på måls 

kamrater för att förhindra att negativa grupper bildas som kan komma att utmana 

förändringsprocessen. På anstalten ser en man fördel med att blanda deltagare med olika 

brottsbilder eftersom skilda erfarenheter och uppfattningar om brott hindrar deltagarna från att 

känna grupptillhörighet och identifiera sig med andra kriminella. Detta ger uttryck för en 

förhindrande diskurs. 

 

Sist kan nämnas att det externa samarbetet med andra myndigheter också ökar den sociala 

kontrollen över de enskilda individerna eftersom de har andra resurser och kan tillgodose 

andra behov som visat sig vara viktiga i förändringsprocessen. Dessa resurser består till stor 

del av verklighetsinriktade praktiker som t.ex. anskaffning av arbete, bostad etc. 

 

 

6.4 DISKURSERNAS SOCIALA KONSEKVENSER 
 

De diskurser vi har kunnat spåra i våra tolkningar visar på hur de professionella talar om och 

uppfattar sitt arbete med de ungdomskriminella samt deras förståelse om de unga och deras 

kriminalitet. Eftersom diskurser spelar en aktiv roll i skapandet och förändrandet av vår 

omvärld, våra identiteter och sociala relationer får diskurserna konsekvenser för hur de 

ungdomskriminella återanpassas till ett ”normalt” liv.  

 

Kunskaper som de professionella bär och uttrycker i sina utsagor bygger i stort på 

vetenskapen. De professionella blir på så sätt fångade i vissa vetenskapliga diskurser och vi 

kan anta att de begränsas av dessa vilket i sin tur leder till att det konstrueras en gemensam 

sanning runt ungdomskriminella och lämpliga behandlingsmetoder. Med detta vill vi inte 

hävda att de forskningsansatser och metoder som används på kriminalvårdsenheterna inte har 
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någon positiv effekt på kriminalitet utan endast uppmärksamma att det även kan finnas andra 

effektiva metoder att angripa problemet på. Enligt Vivien Burrs och det 

socialkonstruktionistiska synsättet bör vi inte betrakta vår kunskap om omvärlden som någon 

objektiv sanning. Man bör därför alltid inta en kritisk inställning till självklar kunskap, i detta 

fall den vetenskapliga forskningen och de metoder som används.  

 

Intressant vore att göra en liknande undersökning efter den nationella programgruppens 

utvärdering av ART och Brotts-Brytet för att se om resultatet kan medföra att diskurser 

försvinner och att nya kommer till rörande ungdomskriminalitet och de undersökta 

behandlingsprogrammen. 
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Bilaga 1 
 
 
INTERVJUMALL 
 
Sammanställning av temaområden 

 
 
 

1. Yrkestitel och utbildning 
 
 
2. Ungdomskriminella 
 
– Definition 
– Bakomliggande faktorer 
 
 
3. Programmet 
 
– Val av program 
– Mål/syfte 
– Bedömning och urval 
– Metoder och tekniker 
– Ramar och regler 
– Programmets effekt 
 

 
 
 
 

 




