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Förord 
 
De som läser denna uppsats ska komma ihåg att uppsatsen vänder sig till hela vuxenvärlden. 
Det är inte meningen att lägga skuld på föräldrarna till barnen och ungdomarna utan jag vill 
öppna ögonen på alla vuxna som finns i vårt samhälle att vi alla och envar besitter ett ansvar 
med att hjälpa tillrätta våra barn och ungdomar så att de kan utvecklas till den positiva 
varelse som det var meningen när de föddes. Det är allas vårt ansvar att se till så våra barn 
och ungdomar växer upp till ansvarstagande och livsbejakande vuxna. 
 
Jag har aldrig varit speciellt rädd av mig därför har jag lätt för mig att kasta mig ut i det 
okända på grund av mitt brinnande intresse för utsatta och bortglömda barn och ungdomar. 
Att vara en välgörare innebär många gånger att säga ifrån, gå i motvind och att inte veta 
resultaten i förväg. 
 
Jag är mamma själv och ju mer förälder som jag har blivit genom åren desto mer har jag 
förstått vilket ansvar jag har som vuxen gentemot mitt eget och andras barn.  
 
Jag vill tacka mina intervjupersoner som gav mig så fylliga och innehållsrika samtal, för det 
är jag väldigt tacksam. 
 
Till sist vill jag bara säga till vuxenvärlden att det är viktigt att vi bryr er, visar att vi finns 
och står fast vid det vi säger. För ska våra barn och ungdomar börja se sin del i handlandet 
och ta de konsekvenser det medför är det bra om vi vuxna börjar med att göra det först. 
 
Tack för mig! 
 
 
Nina Vikström  
Luleå 2007-01-24 



 3

 
Vikström, N. To socialize youth criminals who are diagnosed with an neuropsykiatric disorder. 
Examensarbete i Social omsorg, 10 poäng, Luleå tekniska universitet, Institutionen för hälsovetenskap, 2007.  
 
 
Abstract 
 
 
Den här uppsatsen har undersökt hur tre relevanta myndigheter socialiserar unga kriminella 
som lever med ett Npf – neuropsykiatriskt funktionshinder.  
Tre frågeställningar användes: 
Samverkan mellan myndigheterna vid socialisationen till samhället för unga kriminella med 
ett Npf? 
Erfarenheter som myndigheterna har av unga kriminellas socialisation till samhället? 
Är IÖV – intensivövervakning med elektronisk fotboja en möjlighet i socialisationsarbetet av 
unga kriminella med Npf? 
Kvalitativ ansats där intervjuer har gjorts med tre personer/myndighet. Intervjuerna spelades 
in. Datan analyserades efter kvalitativ metod, kategoriserad efter teman-ledtrådar. 
Socialisationsteorier användes för en bättre förståelse av socialisationsprocessen. Resultatet 
visade att samverkan fungerar om det finns pengar samt vilken myndighet som ska betala. Att 
dela på kostnaderna är inte aktuellt. Myndigheterna har trettio års erfarenheter av att 
socialisera unga. Myndigheterna har kommit fram till att det finns ingen ungdomsproblematik 
utan det är vuxenvärlden är problemägare, samt att det är viktigt med vuxenförebilder som har 
en tydlig gränssättning med en kärleksfull framtoning. IÖV som hjälpmedel är tudelat. 
Respondenterna är överens om att det inte går att straffa bort ett felaktigt beteende. IÖV kan 
användas som ett styrmedel mot en behandling, den myndighet som faktiskt arbetar med IÖV 
tycker att det är ett utmärkt hjälpmedel men vill att ungdomarna döms till en personlig 
assistent som stöttade upp, ungdomarna har rätt till att ansöka om LSS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckel ord: Neuropsykiatriskt funktionshinder, kriminallitet, ungdomar, IÖV och 

socialisation 
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1. Inledning 
Det kan tyckas svårt att vara ung och växa upp i dagens samhälle där ombytlighet, 

individualitet, strukturlöshet där det dessutom är angeläget att tjäna så mycket pengar som 

möjligt är det viktigaste (Ziehe, 1989). När den unge dessutom har ett neuropsykiatrisk 

funktionshinder – Npf där det innebär att ska ungdomen fungera i vardagen så krävs det att 

det finns en tydlig struktur, att människor gör vad som är bestämt (Freltofte, 1998) och att de 

övriga samhällsmedborgarna är villiga att dela med sig av rikedomarna, det behöver inte alltid 

vara pengar utan det kan lika gärna vara att dela med sig av erfarenheter, hjärterum och tid 

(Lagerberg, 1984). Det har framkommit att det är över 50% av internerna på fängelserna i 

Sverige som har någon form av neuropsykiatriskt funktionshinder (Eriksson, 2001). 

Ungdomarna blir allt yngre som blir aktuella inom kriminalvården eller andra tvångs- eller 

vårds åtgärder inom socialförvaltningen (Sundell et. al. 2000). Skolan har inte tillräcklig 

kunskap eller resurser för att se och ta hand om barn och ungdomar som behöver extra hjälp 

(Gillberg, 2001). Kärfve, (2001) skriver att föräldrarna och den övriga vuxenvärlden är 

upptagna med att själv göra karriär och att hitta sig själva så där finns det ingen ork kvar till 

barnen och ungdomarna som är satta att vänta. Bergström (2004) menar att när verkligheten 

ser ut så här, då är det väl inte så konstigt att det är en del av ungdomarna som hamnar mellan 

stolarna. Vad ska de göra under tiden som de väntar? Att en del unga söker sig till mindre 

socialt accepterade grupper eller hittar på en egen sagovärld för att överleva blir ju en naturlig 

fortsättning (Berglund, 1998 och Lalander & Johansson, 2002). Det kan liknas med Peter Pan, 

en pojke som kan flyga och som vägrar att bli vuxen för han ser inte fördelarna med det när 

det ser ut som det gör. Peter har en bråkig skugga. Skuggan har en egen vilja där Peter måste 

visa ett ansvar med att hålla reda på den, det är ett ansvar han inte riktigt är mogen för än. Det 

kan liknas med det nya skolsystemet där det är lagt ett stort ansvar på ungdomarna, att själv ta 

ansvar och göra sitt schema (Gillberg, 2001) eller att komma hem till ett tomt hem och värma 

sin egen middagsmat själv som äts framför TV, för det är det ända sällskap som finns 

(Lalander & Johansson och Nordlund, 1996). Eller att försöka förstå varför det är så svårt att 

sitta still, lyssna uppmärksamt och skriva ett prov där den unge inte haft nog med 

koncentration för att läsa till skrivningen (Gillberg, 2001). Det blir inte så mycket andrum. 

 

Men så händer det, Peter hittar sitt andrum, en kväll hittar han sin skugga hos Wendy som 

hjälper till med att sy fast den besvärliga skuggan. Det kan liknas med att Peter letade och 

fann en morsfigur som var villig att hjälpa till. Många av våra barn och ungdomar söker med 

ljus och lykta efter att vuxenvärlden ska reagera och sätta ned foten för att ta över ansvaret för 
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vem som ska leda skutan framåt (Berglund, 1998). Nu hände det sig att Peter tar med sig 

Wendy och hennas två små bröder John och Michael till landet Ingenstans, John och Michael 

blir fruktansvärt imponerade av Peter, han blev något nytt och spännande för bröderna. Det är 

precis vad ungdomarna gör i vårt samhälle med, de söker något tills de hittar någon som 

öppnar sin famn öppenhjärtigt (Berglund, 1998). Väl framme i Ingenstans möter syskonen de 

bortsprungna pojkarna som har anslutit sig till Peter för de hittar inte hem igen, de har ingen 

som tänker på dem. Npf ungdomarna kan liknas med de bortsprungna pojkarna, de hittar 

varandra och får en ledare som accepterar dem som de är. I landet Ingenstans kan de göra som 

de vill och uppleva många spännande äventyr men också kampen mellan gott och ont finns 

med där det onda är Kapten Krok. I vårt samhälle är kampen mellan gott och ont en kamp 

mellan vuxenvärlden och ungdomsvärlden (Berglund, 1998). Ungdomarna kan nog känna att 

de får kämpa mot vuxenvärlden för att bli uppmärksammade, igenkända, tagna på allvar och 

få en känsla att det är de som betyder mest i världen för oss vuxna istället för att komma på en 

tredje, fjärde plats. Ungdomarna kan få en känsla att det som räknas som viktigt för vuxna är 

arbetet, pengar och egen vuxentid (Berglund, 1998). Den här uppsatsen handlar om att som 

ung leva med ett neuropsykiatriskt funktionshinder och vara kriminell. Hur ser 

socialisationsarbetet ut med att komma tillbaka till samhället samt om Intensivövervakning 

med elektronisk fotboja kan vara ett hjälpmedel i socialisationsprocessen. 

Intervjurespondenter för medverkan är från Kriminalvården, socialförvaltningen och 

föreståndare vid ungdomsanstalter. 

 

2. Syfte  
Studiens syfte är att undersöka hur relevanta myndigheter samverkar i arbetet med att 

socialisera unga förstagångsförbrytare till ett fortsatt liv utan kriminalitet som lever med ett 

neuropsykiatriskt funktionshinder. 

 

2.1 Avgränsningar 

Studien kommer att utgå från ett personalperspektiv. De myndigheter som kommer att 

kontaktas för ett samtal är socialtjänsten, kriminalvården och ungdomsanstalter. Den grupp av 

ungdomar som är intressant för den här studien är förstagångsförbrytare från 15 – 21 år.  
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2.2 Frågeställningar 

Hur fungerar samverkan mellan socialtjänsten, kriminalvården och ungdomsanstalter när det 

gäller socialisationen till samhället för unga kriminella med ett neuropsykiatriskt 

funktionshinder? 

Vilka erfarenheter har de olika myndigheterna av unga kriminellas socialisation tillbaka till 

samhället igen? 

Är Intensivövervakning med elektronisk fotboja en möjlighet i socialisationsarbetet av unga 

kriminella med ett neuropsykiatriskt funktionshinder?  
 

3. Myndigheter som är aktuella i den här studien 
3.1 Kriminalvården 

Kriminalvården (http://www.kvv.se/) är en del av det svenska rättsväsendet och ska 

tillsammans med polis, åklagare och domstolar minska brottsligheten och öka tryggheten i 

samhället.  

 

Kriminalvårdens verksamhet ansvarar för: 

3.1.1 Häkten 

- för personer som misstänks för brott och häktats av domstol i väntan på rättegång  

3.1.2 Fängelser 

- för personer som dömts till fängelse för att ha begått brott  

3.1.3 Frivård 

- för personer som misstänks för brott (personutredningar vid brottmål i domstol) 

- för personer som dömts till andra straff än fängelse (till exempel samhällstjänst) 

- för personer som blivit frigivna ur fängelset (övervakning) 

 

3.2 Kriminalvårdens mål och uppdrag 

Kriminalvårdens mål är att minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället. De som 

avtjänar sina straff ska göra det på ett säkert sätt och det ska inte vara möjligt att begå nya 

brott under tiden. Genom påverkan i form av program för att bryta en kriminell livsstil och 

behandling mot missbruk ska Kriminalvården minska risken för att en människa begår nya 

brott.  Kriminalvården ska genom olika åtgärder påverka den dömde att inte återfalla i brott. 

Verksamheten ska karaktäriseras av human människosyn, god omvårdnad och aktivt 

påverkansarbete.  
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Arbetet ska bedrivas med hög säkerhet och respekt för den enskildes integritet och rätt-
säkerhet (http://www.kvv.se/).  
 
3.3 Socialförvaltningen 

Socialförvaltningen har ansvaret för att alla som vistas i kommunen har en ekonomisk och 

social trygghet, har jämlika levnadsvillkor och aktivt kan delta i samhällslivet. 

Socialförvaltningen har ansvar för omsorgsnämnden individ- och familjeomsorg samt 

arbetsmarknadsinsatser, insatser för psykiskt funktionshindrade, handikappfrågor och 

flyktingmottagning. När det gäller Individ- och familjeomsorgen regleras arbetsuppgifterna i 

Socialtjänstlagen (SoL), Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och 

Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Individ- och familjeomsorgens 

arbetsuppgifter omfattar stöd åt barn, barnfamiljer och unga, missbruksvård, 

familjerådgivning och försörjningsstöd/socialbidrag. Även familjerätt och internationella 

adoptioner handläggs inom individ- och familjeomsorgen (www.lulea.se). 

 

3.4 Ungdomsanstalter 

Statens institutionsstyrelse - SiS är en statlig myndighet med uppdrag att vårda ungdomar i 

åldern 12-21 år av sociala skäl, samt vuxna missbrukare. Vården sker oftast utan den 

enskildes samtycke med stöd av LVU (lagen om vård av unga), LVM (lagen om vård av 

missbrukare) samt SoL (socialtjänstlagen). SiS ansvarar även för verkställighet av straff för 

ungdomar i åldern 15-17 år som dömts för brott enligt LSU (lagen om verkställighet av sluten 

ungdomsvård). Verksamheten bedrivs i nära samarbete med den kommunala socialtjänsten. I 

SiS uppdrag ingår även att utöva tillsyn över verksamheten vid de institutioner som drivs av 

SiS. Tillsynen över verksamheten vid de särskilda ungdomshemmen och LVM-hemmen 

utövas av SiS tillsyns- och uppföljningsstab och sker dels i form av ordinarie/planerad tillsyn, 

dels när det på grund av inträffade händelser finns en speciell anledning för tillsyn 

(http://www.stat-inst.se/). 

 

Hem för vård eller boende HvB, är en institution vid sidan av familjehemmen som används 

när barn eller vuxna behöver vård eller bostad utanför det egna hemmet i allmänhet dygnet 

runt. Hemmen kan ha olika utformning som barnhem, behandlingshem, mödravårdshem, 

nykterhetsvårdsanstalter och ungdomsvårdsskolor. Viktigt är att vården ska bedrivas i samråd 

med socialnämnden. Av kap. 6 SoL (2001:453) framgår vad som gäller allmänt om vård i 

familjehem och i hem för vård eller boende. Av 1 § SoL framgår hur socialnämnden skall 

sörja för att den som behöver vårdas eller bo i ett annat hem än det egna tas emot i ett 
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familjehem eller i ett hem för vård eller boende. Socialnämnden ansvarar för att den som 

genom nämndens försorg har tagits emot i ett annat hem än det egna får god vård. Vården bör 

utformas så att den främjar den enskildes samhörighet med anhöriga och andra närstående 

samt kontakt med hemmiljön. (SoL, 2001:453). 

 

4. Bakgrund 

4.1 Neuropsykiatriskt funktionshinder – Npf - många olika symtom 

Freltofte (1998) beskriver hur det är att leva med ett neuropsykiatriskt funktionshinder (Npf ). 

Hon menar att det kan innebära att vissa funktioner i hjärnan fungerar sämre eller annorlunda 

jämfört med hur det är för människor som inte lever med Npf. De vanligaste diagnoserna är 

adhd, Aspergers syndrom och autism. Npf är medfött och kommer i princip att bestå under 

personens hela livslängd. Likaså fortsätter Freltofte (1998) och Beckman et al (2003) att dessa 

personers livssituation och miljö avgör i vilken grad personerna blir handikappade som en 

följd av sina funktionshinder.  

 

Enligt Gillberg (2001) finns det tre slags symptom som individer med Npf har, men som visar 

sig på olika sätt som uppmärksamhetsstörning, överaktivitet och impulsivitet. Att ett barn har 

problem med något av detta betyder inte att barnet har Npf. Det finns många skäl till att ett 

barn mer eller mindre tillfälligt kan ha svårt att koncentrera sig, ha svårt att sitta still eller att 

lyssna uppmärksamt. Det kan vara en reaktion på förhållanden i hem eller skola, men också 

vara en följd av en kroppslig sjukdom. För att få diagnosen måste symtomen ha funnits under 

en lång tid, och varje symtom ska vara mycket mer påtaglig vad det kan vänta sig utifrån 

barnets ålder, kön och utvecklingsnivå. Särskilt viktigt är att svårigheterna kraftigt ska 

påverka barnets totala sätt att fungera och leda till problem i flera olika typer av 

vardagssituationer, till exempel både i skolan och hemma (ibid.). Den sammanfattande 

beteckningen neuropsykiatriska funktionshinder används för diagnoser och tillstånd såsom 

MBD, ADHD, DAMP, Tourettes syndrom, autism och Aspergers syndrom, språkstörning och 

dyslexi1. Funktionshindren är närbesläktade och överlappar ofta varandra (Gillberg, 2001).  

 

                                                 
1 Minimal Brain Dysfunction – MBD, Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder – ADHD, Deficits in Attention, 
Motor control and Perception – DAMP. 
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Gillberg skriver om de svårigheter som Npf medför och att de har sin grund i hur hjärnan 

arbetar och fungerar. Gemensamma drag för personer med Npf är att individerna har större 

problem än andra när de gäller:  

•      att reglera sin uppmärksamhet 

•      impulskontroll och aktivitetsnivå 

•      att samspela med andra människor 

•      inlärning och minne 

•      att uttrycka sig i tal och skrift 

•      att kontrollera motoriken 

  

Gillberg menar att dessa svårigheter har många människor i större eller mindre grad. När 

svårigheterna är så stora att de kraftigt påverkar individens utveckling och möjligheter att 

fungera i samhället blir de ett funktionshinder. 

 

Attwood (2000) och Gillberg (1999, 2001 & 2001) skriver att ofta saknar barnet 

försoningsbeteende, det vill säga att det har mycket svårt för att be någon annan om förlåtelse 

eller på annat sätt försonas efter en konflikt. Det som personen saknar är ofta en realistisk 

självbild och det medför en del svårigheter att se sin egen del i konflikter. Samtidigt har de 

svårigheter med lära sig av sina egna misstag (ibid.). Beckman et al. (2003) menar att barnet 

får därigenom en dålig uppfattning om vad de egentligen kan i såväl inlärningssituationer som 

sociala situationer.  

 

4.2 Orsaken omdiskuterad 

I Socialstyrelsens rapport (2002) skrivs det att Npf är ett omdiskuterat tillstånd. Vad som 

orsakar dessa symtom och vad som är lämplig behandling är inte slutligt fastställt. En hypotes 

är att Npf beror på en obalans mellan fritt respektive bundet dopamin2 alternativt serotonin3. 

Kärfve (2001) är en kritiker av dessa hypoteser och hävdar att det saknas bekräftande, 

oberoende medicinska studier för att kunna utesluta andra möjliga förklaringar, som 

exempelvis visar om de sociala faktorerna har betydelse. Fortsättningsvis från Socialstyrelsen 

rapport (2002) har det visat att Npf ofta hänger samman med depression, men forskarna har 

inte, på grund av tillståndets natur, kunnat fastställa om depressioner är ett delsymtom eller en 

följd av att barnen med Npf lever i en situation som inte har anpassats till deras behov. Andra 

                                                 
2 Signalsubstans är ett ämne som förmedlar en nervsignal på kemisk väg från en nervcell till en annan. 
3 Lika som fotnot 2 
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forskare i Socialstyrelsens rapport (2002) anser att Npf i kombination med depression i likhet 

med andra depressionsformer kan vara psykosomatisk4. Å andra sidan kan depressionen också 

vara en följd av att individen med Npf haft svårt att uppfatta och följa sociala normer och 

mött en oförstående omgivning, men möter en viss förståelse om de visar på kroppsliga 

besvär för depression snarare än att de lider av Npf- symtomen. 

 

4.3 Olika behandlingsformer  

Enligt Socialstyrelsens rapport (2002) förekommer ett flertal behandlingsformer och valet 

styrs utifrån den enskilda personens behov, som beror av vilka symtom som är huvudsymtom. 

I de flesta fall rör det ofta om information till familj och skola om varför barnet ter sig extremt 

besvärligt (ibid). Hem- och skolmiljön kan med det anpassas till barnet så att det förebyggs 

till exempel att ständiga olyckor och misslyckanden reduceras. Ett annat exempel kan vara att 

förenkla språket så att barnet eller ungdomen förstår vad omgivningen gör och säger. Några 

av dem som får denna bokstavsdiagnos5 behandlas med amfetaminliknande preparat6, som i 

låga doser är behandlande och har en motsägelsefull7 effekt på dessa barn. Preparaten verkar i 

mycket låg dos lugnande och dämpar svåra överaktivitetssymptom. Dessa läkemedel skrivs ut 

av ett mindre antal specialistkompetenta läkare efter licensprövning på Socialstyrelsen.  

 

Beckman et al. (2003) och Gillberg (2001) skriver att barn med Npf kan självklart bli psykiskt 

sjuka som andra, men barn med Npf behandlas inte för en sjukdom utan deras tillstånd kräver 

en anpassning av miljön för att de ska utvecklas gynnsamt till friska vuxna. Anpassning måste 

ske i barnens närmiljö inom hem och skola. De bör så tidigt som möjligt få det specifika 

pedagogiska stöd de behöver och med hjälp av andra strategier för inlärning i hem och skola. 

Det pedagogiska stödet gör att det blir lättare att kompensera för de svårigheter det innebär att 

till exempel inte ha möjlighet att koncentrera sig på skolämnena och ändå lära sig. Har ett 

barn- eller ungdom under sådana former den gynnsamma effekten att de får färre negativa 

erfarenheter kan därigenom klara både skolan och sitt sociala liv bättre. Anpassad pedagogik 

menar Freltofte, (1998) och Beckman et al (2003) och eventuell medicinering (Gillberg, 

                                                 
4 som berör både själ och kropp (grekiskans psykhe och soma). Psykosomatiska sjukdomar (till exempel magsår, 
astma och diffus värk) kan helt eller delvis ha sin grund i psykiska eller emotionella störningar. Sjukvården har 
emellertid nu övergivit detta begrepp, då någon skarp gräns emellan kropp och själ (i sjukdomssammanhang) är 
svår att dra. 
5 Som exempel AD/HD, Aspbergers syndrom, DAMP, MBD och andra autismliknande tillstånd. 
6 Det är mediciner som har visat en god effekt till personer med Npf. 
7 Det blir en tvärtom effekt, barnen blir lugna istället för hyperaktiva som en människa utan diagnos skulle bli 
om den tog anfetamin. 
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1999) kan leda till att symptomen lindras eller ändras med åren men det betyder inte att 

personen har blivit frisk.  

 

Både Gillberg (1999), Beckman et al (2003) och Freltofte (1998) menar att Npf är något har 

individen har hela livet, det är ett medfött tillstånd med typiska funktionshinder som 

överaktivitet, uppmärksamhetsstörning samt impulsivitet. Socialstyrelsen menar att det kan 

jämföras med en medfödd hörselnedsättning, som inte växer bort även om ett hörselskadat 

barn får hörapparater och andra hjälpmedel och lär sig andra strategier för kommunikation än 

att lyssna. Npf - barnen kan uppfattas som högljudda, störande, besvärliga eller bråkiga, vilket 

de ofta blir då vardagen normalt är ostrukturerad. Beckman et. al. (2003) menar att hantera sin 

oförmåga till koncentration måste omgivningen rensas på störande egenskaper i närmiljön, 

schemat i skolan måste vara tydligt, antalet lärare och kamrater begränsat och alla 

instruktioner anpassade till vad som krävs för den aktuella uppgiften. I takt med att barnen 

blir äldre så kan de utveckla egna strategier för att hantera sin vardag utan att 

funktionsnedsättningen påverkar livet negativt. Även om det kan antas att ärftlighet för Npf 

förekommer, så innebär det i allmänhet inga problem eftersom föräldrar med dessa problem 

själva har erfarenheter av vad barn med samma funktionssätt behöver. Barnen är intelligenta 

och utvecklas fysiskt och psykiskt i alla avseenden som andra barn (Socialstyrelsen, 2002). 

  

4.4 Om fotbojans betydelse – vad forskningen från BRÅ visar 

Wennberg et al. (2005) skriver att elektroniska fotbojor har funnits i frivården i ungefär tio år. 

När IÖV infördes på försök 1994 kritiserades detta från olika håll. Det ansågs innebära en 

urholkning av straffet och alldeles för lindrigt jämfört med fängelse. Dessutom ansågs det 

vara en ren besparingsåtgärd som bortsåg från vårdbehovet. Teknik och kontroll ansågs få en 

viktigare roll än personlig påverkan och relationen mellan behandlare och klient. Det ansågs 

vara en klasslag eftersom bara redan socialt etablerade med bostad, arbete och ekonomi skulle 

kunna utnyttja denna möjlighet. Men fortsätter Wennberg et al. (2005) att erfarenheterna har 

tillbakavisat denna kritik. Klienter har vittnat om hur ingripande fotbojan upplevs jämfört 

med fängelse och det har medfört att en del klienter tackar nej och avtjänar sitt straff på 

anstalt. Nästa steg fortsätter Wennberg et al. är fotbojor även inne på anstalterna. Syftet är 

både att lätta upp fängelsemiljön mentalt för de intagna och att spara personal. Det har visat 



 14

sig att de interner som avtjänar slutet av sitt straff med IÖV utsluss8 återfaller mer sällan i 

brott än om de väljer att vara kvar i fängelse tiden ut (BRÅ, 2004). 

 

4.5 Intensivövervakning med elektronisk kontroll 

Kriminalvården (http://www.kvv.se/) beskriver IÖV:s konstruktion och användning. Med 

IÖV kan straffet avtjänas i hemmet som alternativ istället för att vara i fängelse. Den dömde 

får endast lämna sin bostad för att arbeta, studera eller utöva annan godkänd sysselsättning. 

Fördelen med den här typen av straffverkställighet är att frigöra dyra fängelseplatser för de 

som har begått mer allvarliga brott och det minimerar risken för socialutslagning då den 

dömde kan behålla både arbete och kontakt med familjen. För närvarande är IÖV begränsad 

enbart till individer dömda till fängelse 6 månader eller mindre.  

 

För att ansöka om IÖV krävs det att det finns, en verkställbar dom på fängelse i högst 6 

månader, att den dömde har eller kan ordna bostad och telefon, att den dömde har eller kan 

ordna arbete, utbildning eller annan godkänd sysselsättning samt att övriga i bostaden ger sitt 

samtycke (ibid.).  

 

För att få IÖV finns regler; som att den dömde skall under hela strafftiden bära en elektronisk 

sändare runt fotleden. Den dömde får lämna bostaden endast på schemalagd tid för att gå till 

arbete eller annan godkänd sysselsättning. Den dömde skall delta i frivårdens 

programverksamhet och att den dömde inte får använda alkohol eller andra droger och måste 

medverka vid kontroll av detta. Den dömde måste ta emot besök av frivården eller annan 

kontrollör i sitt hem. Till sist ska den dömde normalt betala en avgift på 50 kr/dygn som 

tillfaller brottsofferfonden (http://www.kvv.se/). 

 

Svårigheterna med IÖV systemet betonar Ingemansson (2005, nr 2) kan vara om den dömde 

saknar bostad, och har svårigheter att ordna sysselsättning. Samtidigt som det kan vara svårt 

att leva efter ett schema och har den dömde bara en 1:a med kokvrå på 20 kvadratmeter 

                                                 
8 Intagna med 2 års fängelse eller mer kan ansöka om att få avtjäna maximalt de sista fyra månaderna före 
villkorlig frigivning genom intensivövervakning. I samråd med anstalten utreder frivården om den dömde är 
lämplig för IÖV-utsluss. Beslut fattas av Kriminalvårdsstyrelsen. Frivården ansvarar för genomförandet av 
intensivövervakningen. 
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istället för ett stort hus med uteplats9 kan en klaustrofobisk känsla infinna sig när individen 

ska leva i sin lilla lägenhet.    

 

4.6 Teorier om kriminallitet  

Bergström (2004) beskriver en teori som handlar om kriminella tankemönster som bygger på 

att individens tankemönster påverkas av de val han/hon gör och de uppgifter han/hon ställs 

inför i livet. När tonåringen har svårt att veta hur den ska hantera olika problem, 

utkristalliserar sig olika tankemodeller och tankemönster. "Om jag inte gjorde det skulle 

någon annan göra det", "alla snor ju, Svensson också, så varför skulle jag vara annorlunda". 

Bergström menar att livsvillkoren är knutna till vilka val individen gör. De kan vara beroende 

på hur det sociala umgänget ser ut, så utvecklas individerna i olika riktningar. Om personen 

mognar och lär sig ta ansvar för sitt eget liv och ta hänsyn till andra människor, kan det gå bra 

för individen i livet. Men om han/hon känner sig lockad och dragen att fortsätta den 

kriminella karriären för att där finner individen bekräftelse och belöning, då har personen 

börjat sin utveckling i det tankemönster som bygger på irrationella tankar om den kriminelle 

personens uppfattning av världen (ibid.).   

 

Christie (2005) har en annan teori om kriminallitet, han menar att det handlar om att de 

handlingar som individer utför kan vara oönskade men det är samhället som avgör om de är 

kriminella eller ej, det är lagrummet som avgör om handlingen är kriminell. Det finns ett 

talesätt, att finns det ingen lag som säger att detta får inte göras så finns det heller inget brott. 

Hans resonemang bygger på den hypotesen, att det handlar om oönskade handlingar som blir 

kriminella. 

 

4.7 Barnets tidiga beteende kan leda till kriminallitet senare i livet 

Broberg, (2002) och Bergström (2004) skildrar hos barn och ungdomar med aggressivt samt 

utåtagerande beteende och sociala anpassningssvårigheter är relativt vanligt förekommande 

och är ofta en reaktion på omgivningens negativa bemötande samt individens egna 

misslyckanden. I värsta fall menar Bergström leder det till arbetslöshet, svårigheter i nära 

relationer, drogmissbruk och annat destruktivt beteende som exempelvis slagsmål och 

kriminalitet senare i livet. 

 

                                                 
9 Skillnaden i att ha en liten etta eller ett stort hus med uteplats är att arean där den dömde kan röra sig i blir 
större med ett stort hus med uteplats. 
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Andersson (2001) skriver om vilka barn som blir kriminella som vuxna och detta håller även 

Bergström (2004) med om. Redan i förskolan kan det ses menar Andersson (2001) att en del 

barn hamnar i en kriminell livsstil. Och det första tecknet är barnens antisociala beteende som 

kommer fram när barnen ska börja dagis eller förskola då barnen tvingas att interagera med 

andra barn och vuxna. Det som kan orsaka till asocialitet är att förälder och barn inte knyter 

an – Attachment. Familjestress som till exempel mycket bråk mellan föräldrarna, att 

kommunikationen inte fungerar i familjen. Det kan bli en fostranskonsekvens när föräldrarna 

inte klarar sin roll som vuxen förebild och utöver det finns det individfaktorer som presenteras 

under rubriken riskfaktorer. Dessa faktorer bidrar till att ett barn kan utveckla ett antisocialt 

beteende när det är litet. Andersson vill noga understryka att de allra flesta som begår ett brott 

som unga fastnar inte i kriminalitet. Men en liten grupp människor blir fast i en kriminell 

karriär och den gruppen står för en stor del av brottsligheten. Det finns forskning som visar att 

det finns riskfaktorer samt skyddsfaktorer som kan leda till en kriminell utveckling eller ej. 

Andersson skriver att det har visat sig att barn som i tidig ålder har allvarliga symptom inom 

Npf bältet10 har en ökad risk för kriminallitet senare i livet.  

 

Andersson (2001) och Bergström (2004) skriver att det kan handla om att barnet: 

- är aggressivt, fientligt med ett utagerande beteende mot både barn och vuxna. 

- förstör för andra, har sönder saker och i övrigt uppvisar ett bråkigt, stökigt beteendemönster. 

- tidigt har koncentrationssvårigheter och/eller är hyperaktivt. 

- har svårt att tolka och bemöta andra och är sena i kunskapsrelaterad och/eller känslomässig 

utveckling. Detta leder ofta till problem i förhållandet till kamrater och till svårigheter i 

skolan över huvudtaget. 

 

Bergström (2004) menar att det är en utbredd missuppfattning att Npf hänger samman med 

kriminellt beteende. Vidare fortsätter Bergström att barn med Npf inte löper ökad risk för att 

utveckla ett kriminellt beteende. Han menar att om barnet får de förutsättningar och 

möjligheter att lära sig hur de måste hantera sina speciella svårigheter som hyper- 

överaktivitet, uppmärksamhetsstörning och impulsivitet kan det gå bra i framtiden. Bergström 

menar att dessa svårigheter kan innebära en sämre förmåga att bedöma risker jämfört med 

andra jämnåriga barn, varför barnen med Npf behöver mer stöd i vardagen för att förebygga 

olyckor och uppträdanden. Freltofte (1998) och Beckman et al. (2003) skriver att Npf har 

                                                 
10 Symptom som uppförandestörningar, uppmärksamhetsstörningar eller svårigheter i den kunskapsrelaterade 
eller känslomässiga utvecklingen. 
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ingenting med intelligens att göra, men att koncentrationssvårigheterna i regel leder till sämre 

resultat i skolan om det inte tas hänsyn till barnens specifika svårigheter. De menar att med 

denna hänsyn möter barnen lika många positiva inlärningsfaser och stimulans, utan att oftare 

än andra barn visa tendenser till kriminellt beteende (ibid). 

 

Det betyder dock inte säger Andersson (2001) att alla barn som uppvisar sådana tecken får ett 

kriminellt liv. Vårdnadshavarnas roll är viktig och om deras möjligheter till omsorgsgivande 

är begränsat till egna sociala problem som exempel missbruk eller psykisk sjukdom eller om 

föräldrarna inte kan knyta an till barnet kan dessa faktorer innebära att barnet utvecklar ett 

kriminellt förhållningssätt. Men en stor betydelse har också olämpliga uppfostringsmetoder, 

skilsmässa med mera. Men, menar Bergström (2004) att det finns inga entydiga studier som 

säger att ungdomarna blir kriminella på grund av dessa faktorer, Bergström vill poängtera att 

det är den unges tankemönster som ligger till grund för de kriminella handlingarna.   

 

Andersson (2001) menar att det är mer vanligt att kriminellt aktiva kommer från 

socioekonomiskt inte så välordnade omgivningar. Barn som växer upp i sådana miljöer 

behöver inte bli kriminella. Fast det finns studier som visar att boendets sociala hopsättning 

och mönster kan inverka på risken för att utveckla kriminalitet. Enligt Anderssons studie fann 

forskarna att om killar som har börjat begå brott tidigt som lever med någon psykosocial 

problematik dessutom bor i en ofördelaktig bostadsmiljö, så bidrar det till en ökad risk att 

utveckla ett kriminellt beteende.  

 

Andersson (2001) och Bergström (2004) menar att det kan sägas att de flesta kriminella 

vuxna har haft en besvärlig uppväxttid bakom sig, men behöver inte bli kriminella för det. 

Vid liknande omständigheter blir en del ungdomar kriminella fast att de kommer från 

trygga och hängivna hem. Forskare idag pekar på att om riskfaktorer ökar och 

skyddsfaktorer minskar finns troligheten för en asocial karriär. Risk- och skyddsfaktorer 

brukar analyseras på olika nivåer (se nedan) som är beroende av varandra: 

4.7. 1 -riskfaktorer 

Andersson (2001) och Bergström (2004) och Sundell et. al. (2000) ger exempel på 

riskfaktorer som rör personen; det är att vara pojke, aggressiv, impulsiv och ha dålig 

inlärningsförmåga. Riskfaktorer som rör familjen; är att ha föräldrar som är unga, dålig 

utbildning/ekonomi, ensamstående, föräldrarna har allvarliga konflikter, sviktande 

omsorgsförmåga samt missbruk. Exempel på riskfaktorer som rör kamratgruppen; är få eller 
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inga kamrater. Riskfaktorer som rör skolan; är att ha lärare med låga förväntningar på 

eleverna, ett dåligt ledarskap av rektor, att basfärdigheter inte främjas samt att lärare och 

föräldrar inte samarbetar. Riskfaktorer i samhället; är bristande tillgång på arbeten, 

omfattande kriminalitet och riklig tillgång på droger (ibid.). 

4.7.2 -skyddsfaktorer 

Exempel på skyddsfaktorer hos individen är känslan av sammanhang (Antonovsky, 1991), 

Bergström (2004) och Andersson (2001) skriver om social förmåga och 

problemlösningsförmåga som bygger på Antonovskys, (1991) salutogenes11; hos familjen; 

stabilt äktenskap, föräldrarna har en god känslomässig kontakt med sina barn samt att de 

övervakar barnens agerande, hos kamratgruppen; kamrater med föreningsaktivitet, bra betyg, i 

skolan; att undervisningen är inriktad på basfärdigheter och att det är ordning; samt i 

samhället; ett socialt skyddsnät som kan stödja individer vid svåra stresstillstånd. 

 

4.8 Socialisationsprocessen till att bli ungdom 

Simmel (1981) skildrar att det behövs en socialisationsprocess för att ett samhällssystem ska 

kunna fungera. Så även processen att gå från barndomen till adolescensen12.  

Socialisationsprocessen är den process genom vilket ett samhälles övervägande normer och 

värderingar överförs till, och internaliseras13 av, individerna. Utan denna process skulle varje 

samhällsformation falla sönder i ett tillstånd av normlöshet och kaos. När begreppet 

socialisationsprocess används måste det skiljas mellan dels den sociala och kulturella 

socialisationen. Dessa är sammanfogade till varandra, men skiljer sig åt innehållsmässigt. 

Genom den sociala/kulturella socialisationen internaliserar individerna normer och 

värderingar som är grundläggande för att de ska kunna fungera tillsammans. Simmel menar 

att den sociala/kulturella socialisationens normer och värderingar anger vad som är ett 

normalt och riktigt beteende, till exempel att människor inte ska slå ihjäl varandra, att 

individer ska ha en viss distans till främmande människor, att det ska äta med bestick, att det 

är riktigt att tala lågmält på bussen, att människor inte ska vandra omkring naken på stadens 

gator och så vidare. Genom den sociala/kulturella socialisationen lär sig individerna att 

                                                 
11 Begreppet salutogenes myntades av Aaron Antonovsky (1923-1994), professor i medicinsk sociologi vid Ben 
Gurion University of the Negev, Beersheba, Israel. Salutogenes betyder hälsans ursprung och härhör från 
grekiskans salus (hälsa) och genesis (ursprung). Det salutogena perspektivet fokuserar på vilka faktorer som 
orsakar och vidmakthåller hälsa mer än vad som orsakar sjukdom (patogenes). Antonovskys svar på frågan om 
var en individ befinner sig på kontiniummet frisk-sjuk var "Känsla av sammanhang" (KASAM). 
12 Under adolescensen sker individens psykologiska utveckling från barn till vuxen. Adolescensen sträcker sig 
från ungefär 11 till 23 års ålder. 
13 Införliva i det egna tänkandet. 
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meddela sig och umgås med varandra, de internaliserar språk, kroppsspråk, seder och bruk, 

vanor, traditioner. Individerna internaliserar alltså samhällets kultur (ibid.).  

 

Lalander och Johansson (2002) beskriver adolescensen att den utgör en andra 

individuationsprocess. Där den första frigörelsen från föräldrarna sker vid den tidiga 

barndomen. Men att den andra individuationen14 betraktas ibland som en andra chans, som en 

möjlig utväg att ändra karaktären/sinnet som individen vill ha. De fortsätter med att beskriva 

ungdomen, att den är laddad med innebörder, att den består av en avbild där människor ger 

utlopp för sina förmågor att hitta på och kanske ibland också deras skräck visioner. De menar 

att sällskapet på gatan, knutten, den unge förbrytaren och andra skrämselbilder är klart knutna 

till ungdomen. De fortsätter med att skriva då ungdomen tillskrivs så starka betydelser är det 

kanske inte så märkligt att ungdomar har utnämnts till levande seismografer15, kartläsare och 

magiker där de spår om mänsklighetens kommande tid, utvisa vägen för mänskligheten, ge liv 

åt framtidssyner och vara modigt nytänkande. Lalander och Johansson diskuterar i boken om 

hur symboler brukas för att ge uttryck åt olikheter i förhållande till andra kollektiv. De menar 

att ungdomsperioden handlar om att hålla sig på mattan och vara överflödiga samt att inte ses 

kunnig i att ta en del beslut. Ungdomarna har inte rösträtt förrän vid 18 år samt så finns det 

åldersgräns vid köp av alkohol. Lalander och Johansson (2002) menar vidare att ungdomarna 

är tvungna att anpassa sig efter vuxenvärldens fordran på utbildning och skötsamhet. De 

fortsätter med att de vuxna har på flera sätt herraväldet och maktrelationen kan därför ses som 

obalanserad till den vuxnes gunst. Men, menar författarna att med hjälp av gruppen och 

symboler kan den unge, i varje fall ”i tanken”, omforma denna maktrelation och med hjälp av 

symbolerna blir det sanning som ger det egna kollektivet makt och förmåga till det rådande 

vuxna området. Författarna skriver om att om en kulturform eller stil ska ses som riskfull är 

det beroende av om den bryter mot vuxenvärldens normer om hur gemenskapen borde vara. 

De menar att det kan bryta ut en moralisk panik för det nya som ses som en samhällsfara, till 

exempel när punken kom i slutet av 1970-talet eller när dansen rave som kom till Sverige i 

början av 1990, men den förknippades även till drogen ecstacy.  

 

Det Giddens (1984) skriver om att mycket av den teori som finns om samhälle och kollektiv i 

regel tar för lätt på människans chanser att överväga och tänka själv. Giddens menar att 

mycket av det människan gör äger rum i grupper i form av vanor, där individen inte ofta 

                                                 
14 Kommer från individualpsykologi som är en gren av psykologin som studerar den enskilda människans själsliv 
15 det är ett instrument som registrerar rörelser i jordskorpan 
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frågar varför. Detta sätt att agera enligt Giddens kommer från något han kallar praktiskt 

medvetande. Med detta menar han att det människans gör sker som vanor och att individen 

vanligtvis inte gör någon avgörande tankereflektion i agerandet. Men, hävdar Giddens, om 

individen kan ifrågasätta ett sådant medvetande med hjälp av ett analytiskt handlande, 

diskursivt medvetande, kan personen agera på ett annat sätt. 

 

5. Kvalitativ deskriptiv metod 

Intervjuer med frågor som är öppna har ställts till respondenterna. Respondenter som arbetar i 

två medelstora kommuner har använts. Det var en bra lösning för mig eftersom jag hade åt-

aganden under dagtid i kommunen. Från början hade det inte någon speciell betydelse men 

efter att intervjuerna var gjorda så uppdagades att i en av kommunerna pågår det ett projekt 

som fick en stor betydelse för den här uppsatsen. Tre personer från varje myndighet, krim-

inalvård, socialtjänst och ungdomsanstalter har medverkat. Sammanlagd är det nio personer 

som har intervjuats. Intervjusamtal med varje respondent har förts cirka 45 minuter. Samtalen 

har spelats in på band med hjälp av en kassettbandspelare och mp3-spelare. Band- och mp3-

inspelningar har gjorts för att säkra kvalitén och säkerheten till respondenterna enligt Forsman 

(2004) för att kunna återge en så korrekt bild av samtalen som möjligt.  

 

Första kontakten med respondenterna skedde över telefonväxeln inom vardera verksamhet för 

att kunna komma med en förfrågan om de kan tänkas ställa upp på ett samtal angående 

studiens syfte. Den första frågan som ställdes till telefonreceptionisten var vilken personal 

som är ungdomsansvarig och följfrågorna var om det finns kunskap om IÖV i allmänhet 

vidare om de har kunskap om ungdomar som har ett neuropsykiatriskt funktionshinder som 

eventuellt är på väg in i eller har kommit in i kriminallitet/kriminell livsstil/kriminellt 

beteende. Telefonreceptionisterna gav mig några namn på personal som kunde tänkas ha 

kunskap om dessa frågor så jag ringde till var och en för en förfrågan om de kunde tänkas 

ställa upp i ett intervjusamtal. Svarade respondenterna positivt för en medverkan så skickades 

ett presentationsbrev om mig samt intervjufrågor över per mail till respondenterna. Samtidigt 

bestämdes en dag och tid då det passade att göra intervjun. Deltagarna blev informerade både 

skriftligt som muntligt om att det är frivilligt att medverka och att de när som helst kunde dra 

sig ur, såväl som att intervjumaterialet kommer endast att hanteras av intervjuaren och min 

handledare. Det insamlade materialet/datan har hanterats varsamt och med hänsyn till 

deltagarna som Forsman (2004) uttrycker det. För att säkra datan och respondenterna har vid 
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inspelningarna används nummer istället för namn på deltagarna och skulle det av misstag 

komma med ett namn så var det inget som kom med i utskrifterna av intervjuerna. Materialet 

kommer att förstöras så fort uppsatsen är inlämnad och godkänd av examinatorn. Till sist 

gjordes en förfrågan om det var möjligt att återkomma med frågor om det visade sig att det 

behövdes.  

 

Datan från intervjuerna har analyserat efter Kvales (1997) kvalitativa forskningsansats. 

Forskningsansatsen beskriver exempelvis livsvillkoren för människor i en viss situation. 

Metoden har använts mycket inom sociologin. Resultatet kan bli en beskrivning av vad 

forskaren har sett. Ibland kan det tänkas att det görs försök att binda ihop beskrivningen 

genom att skapa en teori om företeelsen. Forskaren får svar på hur det kan ses på den 

företeelse studien valt att studera. Det kan naturligtvis inte hävdas att det personen får fram är 

det enda sättet att beskriva företeelsen, men om forskaren har lyckats bra finns sannolikt en 

viss generaliserbarhet, det vill säga den som har gjort arbetet har fångat något som är så pass 

universellt att det även är av intresse utanför den undersökta gruppen (Kvale, 1997). Kvale 

(1997) skriver också om att bakom föresatserna om hur frågestunderna ska utvärderas ligger 

vissa teoretiska förutsättningar. Olika analystekniker bistår till att ge svar på olika tematiska 

frågor. Analytikerns tankemässiga syn på datan påverkar på hur hon utvärderar 

utfrågningarna. Analysen av intervjuerna kan vara en del av teoriskapandet, likafullt som en 

användning eller prövning av teorierna (ibid.).  

 

Jag har använt två formuleringar när jag skriver om intervjupersonerna i texten, det är 

aktörerna och respondenterna. Det har jag gjort för att det ska bli roligare och lättare att läsa 

texten samt att undvika onödiga upprepningar.  

 

5.1 Analys av insamlade data 

Enligt Kvale (1997) finns det två huvudsakliga vägar att gå när forskaren analyserar insam-

lade data. Den ena bygger på teman-ledtrådar, den andra på meningsbärande enheter och kat-

egorier. Att arbeta enligt det sistnämnda är mer strikt och bundet medan det första alternativet 

är mer fritt. Denna data kommer att bli analyserad efter teman-ledtrådar. 

 

Huvuddragen när det analyseras genom att det används teman-ledtrådar är: 

1. Bekanta sig med data  
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2. Leta efter teman-ledtrådar. Vad handlar detta om? Finns det olika kategorier? Detta är 

en kreativ process. Vad i materialet är intressant och spännande? Ett vanligt misstag är 

att individen som ska göra analysarbetet är för lite kreativ, och tror att det måste tas 

hänsyn till alla rader i informationsmassan.  

3. Leta efter samband-mönster-typologier i materialet.  

4. Formulera samband-mönster-typologier till begrepp som beskriver hela eller delar av 

den företeelse som valts att studera. En eller flera begrepp kan ibland föras samman 

till en teori (men detta är inte alls nödvändigt). (Kvale, 1997). 

6. Teoretisk referensram 
För att kunna hitta kategorier som stöder arbetet med att socialisera ungdomar med en Npf 

diagnos från en kriminell livsstil kommer tre teorier att användas, den första är symbolisk 

interaktionism (vars förgrundsgestalt är Mead) (Angelöw, 2000). Den andra är Pierre 

Bourdieus, (Jönsson et al, 1993) kultur- och utbildningssociologi och den tredje är Ziehes 

(1989) teorier om senkapitalismens samhällsförändringar.  

 

6.1 Symbolisk interaktionism 

Termen ”symbolisk interaktionism” introducerades av Blumer (1937) i syfte att sammanfatta 

ett perspektiv som motsvarar ett analysredskap för en förståelse av den sociala verkligheten. 

Symbolisk interaktionism innebär att handlingar, gester, det ungdomar säger, olika ting med 

mera syftar på något utöver dem själva. Människan tolkar och ser en mening i gesterna, orden 

etcetera. Interaktion innebär ett samspel, en ömsesidighet eller ett växelspel medan 

socialisation har med erfarenheter och kunskaper att göra (Angelöw, 2000).  

 

Primär socialisation som Charon (2004) beskriver den är den grundläggande 

internaliseringsprocess som en människa genomgår vid tidig ålder och som formar individens 

premisser i livet, ett förlopp som äger rum under barnets tidigaste levnad. Den handlar om att 

barnet förenar grundläggande normer och värderingar, barnet/ungdomen föds in i en social 

värld som redan är bestämd av dennes signifikanta (viktiga) andra och övertar deras färgade 

verklighet via en känslobetonad identifiering. Den primära socialisationen formar barnets 

första verklighetsuppfattning och den ifrågasätts inte eftersom det inte finns några 

identifikationsproblem. Övergången från primär till sekundär socialisation sker i samband 

med att individen bortser från det oväsentliga från roller och attityder hos signifikanta andra 
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till den generaliserade (andra människor i samhället) andre som företräder normerna i 

samhället. 

 

Den sekundära socialisationen (Charon, 2004) - innebär att barnet/ungdomen internaliserar 

omväxlande etablerade och förstelnande miljöer som involverar var sitt rollspecifikt språk. 

Den nya verkligheten räknar med en redan internaliserad verklighetsuppfattning som 

barnet/ungdomen fick till sig under den primära socialisationen. Under den sekundära 

socialisationen kan barnet/ungdomen komma till insikt med att föräldrarnas (signifikanta 

andra) verklighetsuppfattning inte är den enda utan är representativ för den plats där de lever 

och bor.  

 

Charon (2004) skriver om de ontologiska16 hypoteserna inom den symboliska 

interaktionismen innebär att individen blir den hon blir genom sin interaktion med andra 

individer och genom sin delaktighet i samhället. Det handlar om individens delaktighet med 

sin omgivning. Med det menas att enligt symbolisk interaktionism så bestäms det sätt 

barnet/ungdomen väljer att definiera en situation på, även det sätt som han/hon agerar i 

situationen. Hur ungdomar ser på sig själva är också beroende av hur andra människor ser på 

dem och genom denna interaktion med andra individer formas identiteten, där den 

generaliserande andre får ett stor påverkan och blir framför allt viktigt för identitetsprocessen 

hos ungdomen. Det här perspektivet kan i det moderna samhället som är idag vara en 

utgångspunkt för att kunna förstå hur ungdomar tänker och agerar i dagens samhälle. George 

Herbert Mead menar att jagmedvetandet uppstår först och främst genom användandet av 

gester och utövandet av ett rollövertagande. Genom att använda sådana gester kan 

ungdomarna interagera med samhället och vidare kan de tillämpa dessa gester som symboler 

med ändamål att meddela sig med sin omgivning, men även för att göra interaktionen lättare 

med andra. När ungdomen får symboler för olika ting i dess omvärld samt samhälle kan 

han/hon få en distans till symbolerna och på så vis ha ett förhållningssätt till symbolerna som 

de vore kollektiva föremål. Rollövertagandet bygger i sin tur på detta och innebär att 

barnet/ungdomen kan se sig själv utifrån den andres synvinkel och därmed förhålla sig till sig 

själv som ett föremål bland andra föremål. Rollövertagandet handlar på det sättet att en 

                                                 
16 Ontologi är inom filosofin (och även inom antropologin och inom andra besläktade vetenskaper) namnet på 
läran om hur världen eller tingen är beskaffade, deras väsensbetingade drag - läran om det varande. 
Ordet ontologi kommer av grekiskans on, genitiv ontos "varande" och logia "lära", av logos "ord". 
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bestämd gärning används som något som framkallar en kroppslig reaktion för den andre 

individen. 

 

6.2 Bourdieus kultur- och utbildningssociologi 

Den andra teorin är från Pierre Bourdieu, (Jönsson et al. 1993) hans kultur- och 

utbildningssociologi menar i sitt resonemang om sambandet mellan en människas 

ekonomiska, kulturella och sociala tillgångar och hennes fritids- och kulturaktiviteter.  

Det symboliska kapitalet är inte ett kapital i sig utan ett tillstånd hos de övriga 

kapitalformerna, till exempel kulturellt, socialt och ekonomiskt kapital. Ett kapital blir 

symboliskt när dess värde erkänns av andra ungdomar inom samma fält (Jönsson et. al. 1993). 

Till exempel vid en extrem vänsterpolitisk demonstration kommer exempelvis ordföranden 

för ung vänster ha mer status och större förtroende än en svart rockare, precis som svart 

rockarens ord säkerligen väger tyngre än ordföranden för ung vänster vid en heavy methal 

festival. 

 

Att växa upp och formas av sina existensbetingelser som när de bildar mönster som kan 

relateras till människans livsvillkor pratar Bourdieu om en människas livsstil. Bourdieu 

betonar framförallt de kulturella tillgångarnas betydelse i samhällsreproduktionen och för att 

beskriva detta har han myntat begreppet kulturellt kapital som avser den tillgång en ungdom 

har till den legitima kulturen, språket och skolsystemet. Bourdieu anser att förmågan att tolka 

och uppskatta litteratur, liksom andra estetiska aktiviteter, är beroende av hur förmågan har 

tillägnats i den primära socialisationen. Lalander och Johansson (2002) beskriver Bourdieus 

kulturella kapital som att det kan i dagens samhälle sporras med ombytlighet, rörlighet och 

ungdomlighet och arvtagarna (de ungdomar som inte blir påverkade av alla olika medier) är ju 

allt annat än ombytliga. Att vara en världsmedborgare (de ungdomar som påverkas av 

medierna) är en symbol på att individen är inne, att aldrig resa och vara som sina föräldrar är 

symbol på motsatsen och då som Bourdieu beskriver det skulle det menas att arvtagarnas 

sysselsättningar ger ett lågt kulturellt kapital, medan de flexibla världsmedborgarnas ger ett 

högt kulturellt kapital, eftersom det syftar på att resurser och handlingar som ger makt och 

anseende i samhället att det ses som värdefullt.  
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Bourdieu använder sig också av begrepp som habitus17, klass och livsstil. Också Bourdieus 

klassbegrepp utgår från människans livsvillkor. Jönsson et al. (1993) ser det som att livsstil 

kan ses som ett åtskiljande kännemärke det vill säga något som bidrar till att upprätthålla ett 

kollektiv avstånd mellan olika sociala klasser samt skikt och som på sikt kan bidra till att 

generera olika framtida livsvillkor och möjligheter. När en grupp människor har underkastade 

liknande existensbetingelser bildar gruppen en klass. En klass kan således vara ganska löst 

sammansatt, medlemmarna lever dock under samma livsvillkor och ur dessa uppstår klassens 

livsstilar, smaker och handlingsmönster. Jönson et al. (1993) fortsätter med att beskriva detta 

misskännandets princip innebär att de besitter det praktiska behärskandet som krävs för att 

spela spelet samtidigt som de saknar kunskap om de sociala villkoren för och ekonomi bakom 

det egna handlandet. Med spelets ekonomiska natur avser Bourdieu den vinst som ligger 

inbakad i det verkliga bemästrandet. Att ha tillgång till kultur, rätt språk och god smak har 

stor betydelse för framgång i skolan men ses inte alltid som avgörande (Jönsson et al. 1993).  

 

Ett vitalt begrepp i Bourdieus teorier är habitus som hjälper till att utforska förhållandena 

bland ungdomars ställning i det sociala rummet och deras egna val, i vilken ställning de ser 

sig själva. Habitus är en individs handlingsdispositioner, handlingsmönster som är inlärda och 

som leder till att individen gör vissa specifika val som leder till att reproducera makthierarkier 

alltså på det sätt på vilket ungdomen handskas med sina livsvillkor kallar Bourdieu för 

habitus. Livsstil och smak, som oftast innebär avsmak för en annan grupps smak, är viktiga 

delar i en ungdoms habitus. Den unges habitus präglas av den dominerande habitus i den 

grupp ungdomen tillhör. Habitus utgörs av individens tanke- och handlingsmönster och ligger 

till grund för skapandet av en viss livsstil. En ungdom hänvisar till den egna livsstilen för att 

förklara varför exempel ett visst sätt att leva på upplevs som bra utan att känna till de 

bakomliggande funktioner genom vilka livsstilen har formats, att det i själva verket är hennes 

livsvillkor och sättet att handskas med dessa som formar hennes livsstil (Jönsson et al. 1993).  

 

6.3 Ziehes senkapitalismens samhällsförändring 

En tredje teorin har en tysk psykolog/sociolog arbetat fram, hans namn är Thomas Ziehe 

(1989) och hans teorier om senkapitalismens samhällsförändringar och ungdomars ändrade 

socialisationsvillkor har fått stor betydelse för sociologisk ungdomsforskning. Ziehe menar att 

den alltmer utbredda specialiseringen och teknokratiseringen i det västerländska samhället har 

                                                 
17 Uppsyn, yttre och exteriör.  
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lett till omställningar i människors, och då framförallt ungdomars, sätt att tänka och känna, 

mänskligheten tar hänsyn mest till sig själv. Med det nya sättet att vara på så uppstår en 

kulturell friställning som medför en upplösning av sociokulturella normer och värderingar. 

Människor gör sig fri från sederna, religionen, familjebanden och traditionerna. De blir 

onödiga i och med samhällets tilltagande effektivisering och pengastyrning. Att detta 

tankesätt påverkar ungdomarna är för att de fortfarande är under utveckling och har ingen 

minnesbank från förr i tiden. 

 

Med det nya samhället, menar Ziehe, gör att ungdomar känner att de inte hör hemma och det 

gör att de känner sig vilsna men det ger dem också mer frihet att skapa sina egna liv. Den 

unge får en friare vilja att strunta i traditioner och invanda mönster och är mer fri att välja det 

liv den vill ha. Vuxenvärldens mer öppna samhälle och mediavågens åtkomst i vårt dagliga 

liv gör att allmänbildningen ökar hos ungdomar idag och kan ta del av vuxenvärlden på ett 

annat sätt. Ungdomarna ges möjlighet till ett stort utbud av olika sätt att leva och olika 

produkter, därmed är vuxenvärlden inte så konstig längre och livet blir lättare att ”göra” än 

tidigare. Men det är viktigt att komma ihåg att Ziehe talar om medvetandeförändringar. Den 

kulturella friställningen gör att människor kan bryta föråldrade traditioner men det kan även 

leda till problem på andra sätt när ungdomsvärlden och den gamla världen inte går att förena 

när ungdomarnas livsprojekt inte kan verkställas. Idag är inte föräldrarna längre några givna 

identifikationsobjekt och samhället tvingar ungdomarna till osjälvständighet en längre tid med 

att de tvingas bo hemma när det inte finns arbeten och att det krävs längre utbildning för att få 

en självklar plats i detta samhälle. 

 

 

7. Analys och analysreflektion 
Att samverka kan ha olika betydelse beroende vem man frågar och vad det ska samverkas 

om. Det har visat sig i denna studie att samverkan inte är så stor. Det rör sig om telefon och 

brevkontakter mestadels och ibland så kan de förmedla kontakter för klientens (den unges 

räkning). Aktörerna i denna studie har samlat på sig stora erfarenheter när det gäller att 

socialisera unga kriminella tillbaka till samhället. Npf ungdomarna är en växande grupp i 

dagens samhälle så vad gäller erfarenheter med deras socialisation finns det fortfarande en 

hel del att lära. IÖV som hjälpmedel i socialisationsarbetet är det delade meningar om hos 

respondenterna, en del kan absolut inte tänka sig någon inblandning av bojan medan 
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andra kan tänka sig bojan som ett styrmedel mot en behandlande vård. Medan de som 

arbetar med IÖV och ungdomar (över 18 år) vid anstalt tycker att det är ett utmärkt sätt att 

få ut ungdomarna till samhället igen. 

 

7.1 Samverkan mellan de olika aktörerna 
Samverkan mellan Socialförvaltningen, Kriminalvården och Ungdomsanstalterna sker med 

möten stegvis som kan liknas med nätverksträffar, de olika myndigheterna kan hjälpa den 

unge med studiebesök mellan myndigheterna, myndigheterna har kontakt med varandra per 

vanlig post som mail eller att förmedla kontakter antingen för den unges räkning eller så kan 

myndighetspersonerna förmedla kontakter mellan varandra men socialförvaltningen är för det 

mesta alltid inblandad kring den unge. Alla parter gör sin del av uppdraget. Det finns ett 

uppdrag från till exempel socialförvaltningen att den unge ska behandlas, vårdas eller tränas 

socialt för att antingen komma ut ur en låsbar anstalt till en mer öppnare behandlingsform 

(familjehem eller HvB-hem) eller att komma ut till samhället igen för att leva ett liv utan 

kriminallitet och få sig ett hem, utbildning, arbete samt att kunna fungera på socialt accepterat 

sätt ute i samhället. 

 

De andra aktörerna känner att det är viktigt att meddela till socialförvaltningen hur det går för 

den unge när han/hon finns i deras organisation/myndighet men de upplever att 

socialförvaltningen inte tar det på allvar.  

 

”Det är beroende på vilka människor som ska ha samverkan hur bra samverkan blir”. 

(socialförvaltningen) 

 

”Vi tycker att det är lättare att ha en samverkan med kriminalvård och socialförvaltning i 

närområdet för att det är enklare att ta sig mellan varandra”. (ungdomsanstalt) 

 

”Vi försöker så snabbt som möjligt ta kontakt med de samverkande myndigheterna för att så 

småningom kunna träffas fysiskt, alla parter tillsammans”. (kriminalvården) 

 

Socialförvaltningen i sin tur har mycket att göra och vill inte aktualisera den unge förrän de 

ska ta över ärendet. Men känner att samverkan fungerar i stort bra och menar att det blir bra 

om alla parter gör sitt arbete kring den unge.  
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Den unge kan bli aktualiserad hos socialförvaltningen antingen efter en SoL § 71 anmälan18, 

eller när polisen gjort en anmälan när den unge gripits för ett brott. Aktualisering kan även 

ske när den unge har avtjänat sitt straff hos kriminalvården eller annan anstalt och då blir 

ändamål för andra insatser som till exempel insatser via LSS19. Aktörerna har en viss 

rapporteringsplikt mellan varandra för att övergången mellan instanserna för den unge ska 

vara så smidig som möjlig. De olika aktörerna har både en invärtes samverkan mellan olika 

organisationer som frivilliga organisationer20 i sin egen myndighet dels samverkan mellan 

varandra21.  

 

”Vi har individuella behandlingsplaner för våra klienter så samverkan ser olika ut utifrån 

vad den unge behöver, och det är inte bara något som vi säger”. (ungdomsanstalt) 

 

”Det beror på hur den unges socialisationsprocess ser ut, vad ungdomen gör efter att blivit 

utskriven från den låsbara anstalten. Om ungdomen går skola eller arbetar. Hur till exempel 

öppenvårdskontakterna kan göras utifrån den huvudsakliga sysselsättningen 

(ungdomsanstalten)”.  

 

Det finns en tydlig gränssättning mellan dessa aktörer över vem som ska göra vad och 

framförallt vem som ska betala. Utöver att de samverkar med varandra så finns det även andra 

myndigheter och aktörer då det sker ett samarbete kring den unge. Landstinget, skolan, 

föräldrar, arbetsförmedlingen samt ideella föreningar, finns med i samverkan och när i 

processen dessa aktörer aktualiseras är beroende vad som behövs göras just nu med 

ungdomen. Polisen och domstolväsendet är parter som finns med i processen av den unge 

men det sker ingen direkt samverkan däremellan, socialförvaltningen kan vara med vid 

förhörssituationer av den unge om resurser finns över. Skolan kan vara den part som meddelar 

socialförvaltningen att det finns en ungdom som behöver hjälp. Alla respondenter har 

negativa erfarenheter av skolan, de tycker att skolan inte lever upp till sitt ansvar när det gäller 

                                                 
18 Anmälan om misshandel m.m. mot underåriga 
19 Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS är en rättighetslag som ska garantera 
personer med omfattande och varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor, att de får den hjälp de behöver i det 
dagliga livet och att de kan påverka vilket stöd och vilken service de får. LSS ger rätt till särskilt stöd och 
särskild service som människor kan behöva utöver det som de kan få genom annan lagstiftning. 
20 IOGT-NTO, KRIS – kriminellas revansch i samhället, Röda korset osv.  
21 Mellan socialförvaltningen, kriminalvården, ungdomsanstalter och andra viktiga anstalter, boedendeformer. 
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ungdomarna. När ungdomen behöver stöd för att få rätsida med sin livssituation så sitter 

skolan och räknar kronor och ören anser respondenterna.  

 

”Är en ungdom dömd till vård inom socialtjänsten men behöver inte vistas i en låsbar anstalt, 

utan det räcker med ett öppnare alternativ, så behöver ungdomen sysselsättning (gymnasiet), 

och det som finns är detta IP (individuella programmet) och det funkar inte, ungen kanske 

behöver anpassad skolgång för att klara skolan men det finns inga resurser för detta, fast 

lagen säger annorlunda” (socialförvaltningen) 

 

Även i FN:s konvention om barnets rättigheter fastslås att barnets utbildning skall syfta till att 

utveckla barnets fulla möjligheter i fråga om personlighet, anlag och fysisk och psykisk 

förmåga (Artikel 29). Skolan skall vidta åtgärder för att uppmuntra regelbunden närvaro i 

skolan och minska antalet studieavbrott (Artikel 28). Varje människa under 18 år är barn och 

omfattas därmed av konventionen (Artikel 1). En av skolans utgångspunkter är att allt arbete 

med eleverna utgår ifrån ett hälsoperspektiv. Elever som har en bra fysisk och psykisk miljö 

presterar bättre i skolan. Hälsoperspektivet innebär att alla på skolan är lika viktiga. Alla i 

skolan har ett ansvar för att både elever och personal har en bra studiemiljö, arbetsplats och 

arbetsmiljö. Det är viktigt att elevernas dagliga arbete i skolan blir meningsfullt, begripligt 

och hanterbart, att eleverna får en känsla av sammanhang, KASAM (SOU 2000:19). Ett 

positivt klimat främjar lusten att lära och det är skolans skyldighet att ge eleven möjlighet att 

lyckas. Med dessa åtaganden som finns i skolmiljön finns också ett fostrande perspektiv, där 

de vuxna på skolan tar ett vuxenansvar och är goda förebilder. 

 

7.2 Samverkan som socialförvaltningen ser det 

Socialförvaltningen samarbetar också med föräldrarna, familjehem eller HVB-hem22 beroende 

var den unge befinner sig i socialisationsarbetet. Det kan röra sig om öppenvårdskontakt det 

vill säga att kontakten med öppenvården kan variera från ett enstaka möte till en längre 

behandlingskontakt. Ett öppenvårdsteam är inriktade på psykiatrisk behandling och 

rehabilitering. Besöken sker på mottagningen eller via hembesök. I dessa team arbetar 

arbetsterapeut, läkare, psykolog, läkarsekreterare, sjukgymnast, sjuksköterska, skötare och 

socionom (kurator). Detta kan vara aktuellt både för föräldrar och den unge. Föräldrar kan få 

handledningshjälp med gränssättning och uppfostringsfrågor kring ungdomen. Men 

                                                 
22 Hem för vård eller boende 
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socialförvaltningen tycker att denna samverkan är svår på grund av att vårdnadshavare har 

olika förutsättningar i fråga om resurser både materiella som psykiska, förmåga att tillgodose 

ungdomens behov. Det kan även vara svårt för att vårdnadshavarna inte har insikt angående 

situationen eller att föräldrarna mår dåligt, skäms eller på annat sätt fått negativa 

konsekvenser av omgivningen för att deras barn beter sig annorlunda än andra barn, men det 

kan också vara så att vårdnadshavarna själva för en negativ livsföring som gör att samarbetet 

försvåras.  

 

”Det tar ont i föräldrarna att inte ha ett barn som du och jag, sedan har de fått bära oket från 

både allmänheten och myndigheter att de inte har uppfostrat sina barn”. 

(socialförvaltningen) 

 

Föräldrar kan känna maktlöshet inför deras situation. Här kan det skönjas en klasskillnad så 

som Bourdieus klassbegrepp utgår från människans livsvillkor. Föräldrarna kan nog känna sig 

underkastade Socialförvaltningen, och för att upprätthålla spelet mellan klasserna blir 

föräldrarna misskända, föräldrarna har den praktiska kunskapen om att spela spelet utan att 

aktivt lärt sig det samtidigt saknar föräldrarna kunskap bakom det egna handlandet, jämför 

Bourdieus teori som är förklarat under rubriken teoretisk referensram.  

 

Socialförvaltningen anser det också svårt att samarbeta/samverka med skolan för att skolan 

inte vill betala för de resurser som den unge eventuellt kan behöva, exempel elevassistens, 

mindre grupper eller anpassad skolgång.  

 

7.2.1 Arbetsmetoder 

Socialförvaltningen arbetar efter BBIC – barns behov i centrum, det innebär ett nytt sätt att 

arbeta med tydlig struktur. Det bygger på ett mer demokratiskt synsätt vilket i sin tur 

förväntas leda till ett bättre samarbete med barn och föräldrar. Ziehe (1989) menar att många 

ungdomar längtar efter ett mer stabilt samhälle, men att det har gått förlorat och att 

ungdomarna på brist i detta samhälle bygger upp den egna gruppen så att den skall påminna 

om en stabil struktur. Vidare anser socialförvaltningen att varje organisation gör sitt arbete 

med den unge så att det inte blir dubbelarbete det vill säga att alla myndigheter sitter och 
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arbetar med samma fråga. Socialförvaltningen beviljar resurser till andra23 för att de ska 

kunna arbeta faktiskt med den unge att socialisera den unge från kriminallitet ut till samhället 

igen. 

 

7.3 Samverkan som Kriminalvården ser det 

Även Kriminalvården samverkar inom sin egen organisation/myndighet och utanför är det 

socialförvaltningen, arbetsförmedlingen, ideella föreningar, kontrakterade vårdhem24 och 

vårdgivare där den unge bor eller där den unge blir placerad efter sin tid hos kriminalvården 

och föräldrar. Klienten (den unge) blir tilldelad en handläggare hos både kriminalvård och 

socialförvaltningen, där kriminalvården arbetar med att  

 

”så snabbt som möjligt ta kontakt med de olika parterna som ska vara involverade med den 

unge för att få en relation till varandra så att samarbetet kan flyta så länge ungdomen är 

aktuell inom kriminalvården, men också för att förflyttningen till nästa ska gå så smidigt som 

möjligt”. (kriminalvården) 

 

Kriminalvården har ett talesätt att den unge ska komma Bättre ut och det menas att den unge 

ska vara så rustad att ungdomen känner sig stärkt i sig och klarar av att leva ett liv utan 

kriminalitet eller annat som gör att det finns en risk för den unges livsföring.  

 

”Våran paradox är att vi ska låsa in en ungdom som inte följer samhällets normer men 

samtidigt ska vi arbeta för att ungdomen ska kunna leva och bo i samhället som en laglydig 

medborgare”. (kriminalvården) 

 

7.3.1 Arbetsmetoder 

När ungdomen finns inne hos kriminalvården koncentreras arbetet på att förändra attityder, 

normer och värderingar hos den unge. Kriminalvårdens personal fungerar som den 

generaliserande andre i jämför Meads teori som finns inom teorin social interaktionism 

gentemot den unge, där ungdomen kan öva på olika rollövertagande i en trygg miljö. Tanken 

blir att försöka ändra den unges jagmedvetande och jagmedvetandet blir främst genom att 

använda utövandet och gester av ett rollövertagande. Till hjälp har de ett antal olika 

                                                 
23 Det kan vara ledsagare, kontaktperson, familjehem eller särskilt boende mm. Det rör sig insatser som kan 
ansökas via LSS och SoL.   
24 Det kan vara ett HvB-hem där kriminalvården köper vård till klienterna. 
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påverkansprogram som ART, Brottsbrytet, One to one, BSF25 men framförallt personal som 

arbetar i en nära relation till ungdomen. Alla program bygger på kognitiva arbetsmetoder, att 

lära om ett felaktigt tankesätt och att se konsekvenserna av sitt handlande. Vidare försöker 

kriminalvården hitta vad det är ungdomen har för problematik för att kunna komma till rätta 

med svårigheterna, utöver det arbetar de med att ordna utbildning och kontakter hos 

arbetsförmedlingen och att få till en strukturerad vardag. Kriminalvården upplever att 

samverkan fungerar bra men att socialförvaltningen inte är intresserad av att vara med och 

betala innan tiden hos kriminalvården är över. 

 

7.4 Samverkan som de olika ungdomsanstalterna ser det  

Ungdomsanstalter samverkar med socialförvaltningen, inom den egna myndigheten, 

Länsrätten, Psykiatrin (Landstinget), frivilliga organisationer och föräldrar. De arbetar på 

uppdrag som kommer från socialförvaltningen, det är socialförvaltningen som bestämmer hur 

uppdraget ska göras med ungdomen under dennes vistelse på anstalten. Varje individ har en 

individuell behandlingsplan och med utgångspunkt i vad ungdomen behöver så sker det en 

samverkan med de aktörer som behövs för stunden. Men samarbetet ser olika ut utifrån vilken 

kommun ungdomen kommer ifrån. För resurserna kan se så olika ut från kommun till 

kommun beroende på vilket skatteunderlag som finns tillgängligt. En större kommun har för 

det mesta redan färdiga resurser medan i en mindre kommun kanske måste specialgöras de 

resurser som behövs för att den unge ska få de resurser som behövs för att socialiseras till ett 

liv utan kriminallitet. Sättet att arbeta med ungdomen skiljer sig inte så mycket åt från 

kriminalvården men mer tyngd läggs på miljöterapi26. Ur ett symboliskt interaktionistiskt 

synsätt är miljöterapiarbete viktigt då det handlar om hur ungdomar ser på sig själva. Det är 

också beroende av hur andra människor ser på ungdomen. Genom denna interaktion med 

andra individer formas identiteten, där den generaliserande andre får en stor påverkan och blir 

framför allt viktigt för identitetsprocessen hos ungdomen, jämför Mead. Dessutom arbetar de 

med prosociala aktiviteter - social träning ute i verkligheten och det kan vara att gå på 

biblioteket, fika ute på stan, att våga växa. Men även att kunna sköta sig själv, 

 

                                                 
25 ART - Aggression Replacement Training, BSF – Beteende Samtal Förändring 
26 Att utveckla en stabil och trovärdig social struktur på institutionen blir en överordnad uppgift i miljöarbetet. 
Fokus sätts på miljöns materiella/fysiska, sociala och psykologiska sidor med målen att utveckla eleverna. Den 
miljöterapeutiska strukturen ska kunna ses som en illustration till omvärlden där vissa väsentliga betingelser är 
under kontroll. 
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”ungdomarna har en köksdag var där de får vara med och laga mat, plocka undan och diska. 

Men också att städa sitt rum och gemensamt städa de allmänna utrymmena i huset”. 

(ungdomsanstalt) 

 

7.4.1 Arbetsmetoder 

Ungdomsanstalterna arbetar med att hitta varje ungdoms motivator till att själv vilja göra 

detta och inte bara sitta av tiden för att vuxna i deras närhet har bestämt att de ska vara där. I 

det här arbetet så kommer de ontologiska hypoteserna som Charon beskriver dem inom den 

symboliska interaktionismen att vara viktiga eftersom det innebär att ungdomen blir den hon 

blir genom sin interaktion med andra individer, i det här fallet personalen, andra ungdomar 

vid boendet, andra vuxna som de träffar vid utåtriktade aktiviteter och genom att göra 

aktiviteter som andra människor i samhället gör samtidigt. Ungdomarna får interagera och 

vara delaktiga i samhället. Det handlar om individens delaktighet med sin omgivning. Då kan 

ungdomen själv välja hur han/hon ska värdera situationen på, även det sätt som han/hon gör i 

situationen. Genom de olika kognitiva metoderna som ART eller BSF kan ungdomen se sig 

själv och sitt eget beteende. Därigenom kan den unge göra ett aktivt val för hur han/hon ska 

hantera framtida situationer istället för att handla som han/hon brukade att göra.  

 

Ungdomsanstalterna börjar med att göra en utredning av den unge, och på anstalter med äldre 

ungdomar så utgår de utifrån vad den unge själv vill förändra. Förutom de program som 

räknades upp vid stycket där kriminalvården behandlades så arbetar anstalterna med ett 

program som heter ADAD27, det går ut på att det är uppbyggt på en serie intervjuer med 

ungdomarna vid inskrivning, utskrivning och efter behandling. Ungdomarna får genom 

intervjun en möjlighet att påverka vården genom att ge sin egen bild av sin situation och tala 

om vad de vill ha hjälp med. Med detta arbetssätt påverkar de ungdomen att se sitt habitus i 

Bourdieu teori om livsvillkor, livsstil och smak. Det kan också röra sig om att ungdomen 

behöver lära sig att ta vara på sig själv, ADL-träning28. Det är liknande problem här att det är 

frågan om vem som ska betala, 

 

”psykiatrin vill jätte gärna jobba med de här missbrukspatienterna och med Npf men det ryms 

inte i deras verksamhet och när jag frågar om jag kan betala för tjänsten så säger de, och det 
                                                 
27 betyder Adolescent Drug Abuse Diagnosis 
28 ADL-träning innebär träning av vardagliga aktiviteter som att tvätta och klä sig, bädda sängen, laga mat, diska 
etc. 
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här är ironiskt, ja det är klart det ska ju kunna förklaras uppåt till divisionschefer att de får 

betalt för en tjänst då kommer då får de tillbaka det i form av att –jaha har ni möjlighet att 

sälja de här tjänsterna då har ni en överkapacitet, det blir då ett moment 22”. 

(ungdomsanstalt) 

 

Problemet är att det är flera instanser som ska arbeta aktivt samtidigt,  

 

”landstinget resonera som så att det blir bara en kostnad för oss om vi ger den här insatsen, 

för att klienten har sökt den här insatsen, vad blir våran vinning. Om man bortser från 

individen så tror jag att det handlar om det, det handlar inte om att det finns någon 

människofientlig människosyn det tror jag inte utan det handlar nog mer om att det är så klart 

avgränsat de här uppdragena och ansvarsområdena och ekonomin.”  (ungdomsanstalt) 

 

Vården fungerar så länge ungdomen finns inom anstalterna men när den unge är 

färdigbehandlad och ska vidare till sin hemkommun så brukar eftervården fungera en stund 

men rinner ut i sanden efter en tid på grund av att det är för dyrt för kommunen att betala, så 

efter en tid så går ungdomen tillbaka till sitt gamla liv när de vuxna inte längre bryr sig.  

 

”En samverkan fungerar inte bättre än de personer som är med.” (ungdomsanstalt) 

 

Ungdomsanstalterna vill se sig själva som en del i en vårdkedja men det är svårt att få det 

gehöret från övriga myndigheterna som arbetar med ungdomen, de blir inte ens inbjudna till 

nätverksträffarna. En respondent menar att det inte finns rutiner på hur en samverkan ska gå 

till och önskan är om det kom direktiv från regeringen där det ges verktyg på hur alla parter 

som arbetar med ungdomen har en likvärdig röst,  

 

”någon att ta på allvar.” (ungdomsanstalt) 

 

Respondenten vill få en bekräftelse på att det arbete som de i deras organisation lägger ned 

med ungdomen ska ses som viktigt även hos de myndigheter som är inblandade av vården av 

den unge.  
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7.5 De olika myndigheternas erfarenheter kring unga kriminellas 

socialisation 
De olika myndigheternas erfarenheter av unga kriminellas socialisation till samhället har 

under årens lopp varierat. Omhändertagandet och socialisationsarbetet av unga går i mode och 

det mesta har en förmåga att komma igen efter några år.  

 

”Jag har jobbat i så många år så metoder och handlingsmönster har en förmåga att komma 

tillbaka, när jag började att jobba för tretti år sen var det kognitiva metoder som var på 

modet. Jag har sett institutionernas uppbyggnad och nedrustning tills idag är vi tillbaka med 

kognitiva arbetsmetoder i att socialisera ungdomarna, och jag är övertygad om att det 

kommer att bli nya influenser innan jag slutar att arbeta. Allt går i cirklar”  (ungdomsanstalt) 

 

Alla respondenter är överens om att det var bättre förr och med det menar de att samhällslivet 

var mer omhändertagande om sina medborgare. Ett steg i socialiseringsarbetet med 

ungdomarna är att hitta ett lämpligt boende efter avklarad tid vid en låsbar anstalt, kan de inte 

flytta hem så är det familjehem eller ett öppet behandlingshem, HvB-hem som gäller. De 

äldre ungdomarna vill gärna komma till ett familjehem för att ta igen förlorad tid, de har inte 

fått uppleva hur det är att leva i en icke destruktiv familj, det kan jämföras med Simmels teori 

att ungdomarna vill ha en socialisationsprocess utan normlöshet och kaos. Det var lättare förr 

att få människor att vara ett familjehem än idag. Svårigheten idag är att det är svårt att få 

människor att öppna sina hem idag för en främmande människa och orsakerna kan vara 

många, 

 

”som rädsla, okunskap, har inte det engagemanget, har inte tid”. (socialförvaltning och 

ungdomsanstalt) 

 

Detta resonemang kan kopplas till Ziehes teori om senkapitalismen att människan tänker i 

första hand på sig själv. Den andra svårigheten är att få tillräckliga samarbetspartners vid 

arbetsmarkanden med att få arbeten, praktikplaster och orsakerna är de samma här. 

Gymnasieskolan ställer inte heller upp på ungdomarna, 
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”det vore ju inte så svårt att få till en anpassad skolgång men skolan visar inget intresse och 

hänvisar till Individuella Programmet, tanken var bra men det har blivit en allmän sophög, 

avstjälpningsplats”. (socialförvaltningen) 

 

”ungdomarna behöver något för både kropp och knopp, och få  bara vara. Det ska vara korta 

teoretiska pass med många raster”. (ungdomsanstalt) 

 

Skolan hade en bättre struktur och ordning med flera pedagoger förr. Det har blivit en 

förändrad samhällssyn under de senaste trettio åren. Det har framförallt visat sig tydligt när 

det gäller barnuppfostran. En respondent berättar att de som 40-talister som stod på 

barrikaderna på sextitalet vilka protesterade mot det auktoritära i samhället. De började att 

uppfostra sina egna barn med en fri uppfostran – men de tolkade att det var en fostran - fri 

från fostran, de förstod inte att 

 

”gränssättning är en kärlekshandling som alla ungar behöver” (socialförvaltningen) 

 

och att  

 

”det krävs en by för att fostra en unge”. (socialförvaltningen) 

 

Flera respondenter talar om att med dagens samhällsliv som går ut på att både mamma och 

pappa måste arbeta så har den möjligheten av att ha en vuxen hemmavid som kan följa och 

styra upp barnet när det behövs gått förlorad, barn och ungdomar behöver vuxna omkring sig, 

de behöver känna att någon bryr sig. Det socialförvaltningen, ungdomsanstalterna och 

kriminalvården arbetar med idag i socialisationsarbetet med ungdomarna är framförallt att det 

ska finnas mycket vuxna kring den unge och en tydlig struktur och gränssättning. 40-talisterna 

har insett sina misstag med den fria uppfostran,  

 

”mycket av den problematik som är idag hade inte behövt vara om vi hade fortsatt att vara 

vuxna och satt gränser till våra barn”. (socialförvaltningen) 

 

Men vuxenvärlden måste arbeta eftersom allt kostar pengar i detta samhälle och det menar 

Ziehe (1989) som tar upp denna vinkling, att föräldrars betalningsnivå är ett tillförlitligt bevis 
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för barnen på föräldrarnas kärlek och för föräldrarna handlar det snarare om en konflikt 

mellan pedagogiskt förnuft och dåligt samvete.  

 

Resonemanget med förändrad samhällsstruktur kan kopplas till Erikssons (2001) studie där 

det kommer fram att idag är det över 50% av de unga inom kriminalvården som har Npf. En 

slutsats kan bli att eftersom det finns forskning som menar att dessa diagnoser alltid har 

funnits så måste problemet ligga i att samhället har förändrats. Detta går att jämföra med 

Bergström (2004) som talar om att många unga kriminella eller blivande kriminella har 

problem redan i ett tidigt skede i skolan. Dessa problem menar Bergström (2004) beror inte på 

bristande intellektuell förmåga, utan handlar oftare om den unges koncentrationssvårigheter, 

bristande initiativförmåga och ansvarslöshet. Han menar att den rastlöshet och oro som många 

barn uppvisar under skoltiden kan vara symptom på framtida problem. Men det kan också 

vara uttryck för en mer grundläggande problematik och att problemen i skolan inte är orsaken 

men vad som är klarlagt är att skolan har svårt att hantera dessa ungdomar avlutar Bergström. 

Här kommer den sekundära socialisationen inom social interaktionism att spela en avgörande 

roll, den framtida ungdomen kommer att ta till sig nya och gamla världar där varje värld 

innefattar var sitt rollspecifikt språk. Under denna socialisationsprocess kan ungdomen 

komma underfund med att det som lärdes under den primära socialisationsprocessen är sant 

även i den nya världen och det kan innebära att ungdomen inte värderar sig själv och sitt liv 

på bästa sätt.  

 

Respondenten fortsätter resonemanget med att  

 

”det är lätt att de bara hamnar i en dålig livsstil, de kan inte hantera sitt liv som andra och 

hamnar lätt i ett utanförskap, skolan klarar inte av att ta hand om dessa ungdomar och 

ungdomarna förstår inte och råkar komma att vara i korridorerna på skolan. Ungdomarna 

söker sig till mindre socialt accepterade grupper där det finns alkohol, droger och i början 

småstölder där spänningen och att få tillhöra som är det primära.” (socialförvaaltningen) 

 

Av detta följer Lalander och Johansson (2002) resonemang att ungdomarna skolas i en dålig 

livsstil och deras synsätt på exempelvis droger ändras såtillvida att det som till en början 

upplevdes som otänkbar så småningom blir tilltalande. Deras förmåga att se på sig själva och 

omvärlden, med Bourdieus termer habitus, bli annorlunda i takt med att deras erfarenhet i 

subkulturella aktiviteter ökade. De blir inte kriminella på grund av sitt funktionshinder utan 



 38

det är en effekt av sitt utanförskap. Skolan tar inte sitt ansvar idag angående barn och 

ungdomars sysselsättning och socialisering anser de flesta av respondenterna. Idag finns det 

inget kollektivt tänkande utan ett egoistiskt handlingssätt att människor bara skulle tänka på 

sig själv och att själv få mer resurser för att lägga på hög. Med detta menar Bourdieu att 

denna typ av karaktär tillhör den nya medelklassen, det finns ett skikt av människor som ofta 

är intresserade av stil och estetik, som beskriver sina liv som autodidaktiska det vill säga att 

det är styrda av dem själva till dem själva. Respondenterna menar att så här har det sett ut de 

senaste trettio åren. Det är så få människor idag som kan tänkas sig att öppna sitt hem för 

främmande människor, det handlar om samhällets grundläggande värderingar.  

 

”Den högsta graden av civilisation är att ta hand om dem som inte klarar av att ta hand om 

sig själv.” (socialförvaltningen) 

 

Vem av oss idag värderar det så idag? Frågar sig en av respondenterna. Christie (2005) 

skriver att det i Sverige har funnits en solid demokratisk tradition att försvara sårbara 

människor. 

 

Kriminalvården, socialförvaltningen och ungdomsanstalter har kunnat skaffa sig en stor 

erfarenhet av att socialisera unga kriminella ut till samhället igen på grund av att det har 

funnits och fortfarande finns barn och ungdomar som lever i miljöer där det fattas vuxna som 

har tid, ork och engagemang att finnas till. Detta skriver även Ziehe (1989) om, att dagens 

barndom är tryggare finansiellt sett. Barnen är med andra ord oförlikneligt mycket mindre 

utsatta för materiell nöd och kamp för överlevnaden än för trettio år sen. I den andan fungerar 

barndomen hos oss idag som ett tryggt rum. I andra betydelser är barndomen inte alls trygg. 

Barndomen är nästan helt invecklad i de vuxnas erfarenhetsvärld och i de omvälvande 

samhälleliga och kulturella omväxlingar som vuxenvärlden genomlever. I det avseendet kan 

det inte talas om något tryggt rum avslutar Ziehe med.  

 

Under årens lopp har det vuxit fram den stora ”ungdomsproblematiken” som finns att läsa i 

alla dags- och kvällstidningar menar en respondent  

 

”det finns ingen ungdomsproblematik för det är inte ungdomarna som är problemägare utan 

det är vuxenvärlden som äger problemet. Det handlar om vuxenvärldens attityder till och 

toleransen av ungdomars beteende” (socialförvaltningen) 
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Här är det tydligt att det är den generaliserade andre i Meads teori som har förändrats med att 

vuxenvälden har slutat att ta ansvar. Med det har ungdomarna anammat beteendet som de 

låtits att ha och med det så föds begreppet ”ungdomsproblematik” för det är ju så de vuxna 

agerar mot och interagerar med de unga så då ser de unga sig själva som problem. 

Respondenten menar att till och med domstolsväsendet har slutat att ta ansvar med att de 

skriver av vissa brott, han frågar sig varför när det viktiga här är att ta konsekvenser för sitt 

beteende på en gång i stället för att samla brottshandlingar på hög. Det blir svårare att få 

rätsida på ungdomen när denne blir äldre. 

 

 ”Är det av ekonomi eller att de är hårt belastade, undrar respondenten.” 

(socialförvaltningen) 

 

Även Christie (2005) har ställt sig den frågan och han kom fram till att staten har blivit svag 

och har tappat makten. Med det menar Christie att det finns några mäktiga medborgare som 

utövar press på staten, gör inte staten som de vill så flyttar de till billigare länder. Dessa 

medborgare har pengar och kan betala för sig och är inte i behov av samhällsmässig service 

och ju fler som försvinner till billigare länder desto svårare är det för staten att upprätthålla 

bland annat straffrättsliga frågor, en välfärd för alla avslutar Christie sitt resonemang.  

 

”Domstolen förstår inte problematiken, de är en aning verklighetsfrämmande. Det är viktigt 

att samhället står upp och säger att så här får man inte göra. Det är viktigt att barn och 

ungdomar får ta konsekvenser av sitt felaktiga beteende, har en unge klottrat på väggen så 

ska konsekvensen bli att allt klotter ska tvättas bort. Att visa ungen att väljer du att utföra en 

handling så får du konsekvenser inte för att hämnas eller straffas utan visa att ungen ska 

betala tillbaka tillsamhället för felet som har blivit.” (socialförvaltningen) 

 

Här menar Bergström (2004) i fråga om val att vår frihet inte är total att det är självklart. Han 

fortsätter med att människor gör tolkningar av situationer beroende på bakgrund, 

analysförmåga och sinnesstämning. Valmöjligheten är inskränkt inte enbart på grund av 

personens personliga historia, utan också av de verkliga villkoren när brottet begås. 

Bergström menar att inom dessa ramar har ungdomen ett val. Om samhället påstår det 

motsatta blir det svårt att alls driva ett rättsväsende. Medan en annan respondent tycker  
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”att ungdomsproblemet är ungdomarnas attityder och värderingar, som han tycker är 

grunden till allt för de här värderingarna är något som gemene man har idag.” 

(kriminalvården) 

 

Ungdomarnas värderingar menar Bergström (2004) är sammanbundet med den unges 

uppväxt, och redan i barndomen formades i dennes tankevärld ungdomens möjlighet att fatta 

beslut. Bergström menar att tankemönster formas under barndomen och redan i tonåren har 

den unge lagt grunden till ett värdesystem som rättfärdigar de kriminella handlingarna. Som 

en respondent uttrycker att  

 

”ungdomar jämför mot andra och då allra helst till människor som gör mindre bra saker 

exempel det att direktörer tar pengar så kan även ungdomen eller att en ägare av en cykel får 

skylla sig själva om ägaren inte låser sin cykel får då är det helt i sin ordning att ta den. Den 

värsta boven i dramat är dessa Dokusåpor där det finns människor där TV har valt att 

framställa personerna på ett visst sätt.” (kriminalvården) 

 

Detta resonemang har även Nordlund (1996) tittat på med aspekten television och 

socialisation och det ungdomarna dras till menar han är dragningskraften hos personligheterna 

som medverkar i tv. Vidare har han sett att det finns en könsaspekt i detta, beroende vad den 

unge dras till är bundet på vilket kön ungdomen har. Pojkar drogs till personligheter som hade 

ett tufft, hård och smart förhållningssätt medan flickor hellre tog till sig personligheter som 

var snygga, fräna, roliga och naturliga. Han menar att de unga visat upp klara antydningar på 

frekvensen av en form av parasocial interaktion och med det menar han att denna märkliga 

företeelse är ett dugligt alternativ till social mellanmänsklig interaktion.  

 

”Det behöver bara vara att den hippa tjejen eller killen på dokusåpan som säger eller 

handlar med ett förfarande som tilltalar ungdomarna så kan det vara att deras attityder och 

värderingar har ändrats, (kriminalvården) 

 

och för det mesta så är det inte till de ungas fördel för att samhället accepterar inte beteenden 

som går ut på att föra en negativ livsstil. Med detta menar Ziehe (1989) att ungdomar läser 

den sociala verkligheten med hjälp av de mediepaket ungdomarna tagit till sig genom deras 

TV tittande och sin medieanvändning.  

 



 41

”Att fostra barnen efter gällande lagstiftning och åldersadekvat och visa respekt för sina 

medmänniskor,” (socialförvaltningen) 

 

Bergström (2004) vill påpeka att lagar är de regler som formulerats och nedtecknats för att vi 

ska kunna leva och fungera tillsamman. Det är svårt att börja behandla en fullärd kriminell 

ungdom som dessutom har Npf diagnos. Men även dessa ungdomar förstår vad som är rätt 

och fel, en respondent tycker  

 

”att dessa Npf-barn och ungdomar har fått glida fram på ett bananskal och ingen har gått in 

och sagt att så här får du inte göra”. (socialförvaltningen) 

 

Detta resonemang har även Grandelius (2006) tittat på som har under senare år mött många 

barn som fått olika neuropsykologiska diagnoser, som Aspergers syndrom eller adhd. När han 

började arbeta med dessa barn upplevde han snart att en del av dem inte mött tydliga gränser 

tidigt i livet. När till exempel skolarbetet inte gick så lätt som de förväntade sig blev de 

bråkiga och stökiga. De klarade inte av att inte få vara bäst och att få stå i centrum. Felet satt 

inte i deras hjärnor utan i hur de bemöttes. Grandelius fortsätter med att ungdomarna som 

upplevts som stökiga och vilsna är barn som inte fått tydliga gränser och lämnats för sig 

själva, de barnen upplever på sikt att de blivit svikna. Om barn beter sig aggressivt och 

våldsamt är det inte ett uttryck för deras ondska eller elakhet. De behöver däremot hjälp med 

att lära sig hantera starka och motstridiga känslor utan att utöva våld. 

 

Medan en annan respondent tycker  

 

”att det inte går att tala logiskt med dessa utan det enda som hjälper är att lära in beteenden 

över hur man ska handla i svåra situationer, det må vara ett kantigt sätt att bete sig på mot 

övriga omvärlden men det funkar, ungen gör som den har blivit lärd.” (socialförvaltningen) 

 

Ska det ge någon effekt så måste etablissemanget arbeta preventivt redan från födseln. En 

annan respondenten menar att  

 

”vill träffa så små barn som möjligt för att kunna ha en chans till påverkan.” 

(socialförvaltningen) 
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För att ett socialisationsarbete ska bli bra så är det ansenligt att börja så tidigt som möjligt, i 

respondentens kommun har det startat ett projekt sen fem år tillbaka angående en 

Föräldrautbildning, nu är det inte politiskt korrekt att använda det ordet i Sverige så det får 

heta Föräldrastödsträff, fast det är utbildning det är frågan om. Här känns det som om 

kommunen försöker att arbeta med föräldrarna efter Giddens teori om människans 

medvetande. Som menar att det människor gör händer för att det är invant, praktiskt 

medvetande men att arbeta aktivt med frågor som attityder så lyfter kommunen upp frågan i 

föräldrarnas medvetande och då kan de börja att reflektera över olika handlingar och 

därigenom medvetet ändra sitt handlande gentemot barnet, diskursivt medvetande. Projekt 

som har startat här har likadana komponenter där de ska samtala om 

gränssättningsproblematiken, om att våga vara förälder, om hur en individ utvecklar 

missbruk, föräldrars attityder till exempelvis tobak, alkohol och droger. Hur föräldrarna ställer 

sig till den gällande lagstiftningen exempel att det finns en lag på att barnen ska ha hjälm till 

att de är tolv år, att ungdomen ska vara femton innan en moped får köras och så vidare. De 

kommer även att behandla hur föräldrarna knyter an till sina barn och studera samspelet 

mellan föräldrar och barn.   

 

7.6 Socialisationsarbete med hjälp av IÖV 
Det aktörerna är överens om är att det inte går att straffa bort ett felaktigt beteende. Utan att 

det som har fungerat bäst genom åren är att försöka lära om ett felaktigt beteende. Till sin 

hjälp har de olika påverkansprogram som går ut på att först försöka se sin egen del i 

händelseförloppet för att sen motstå impulsen att begå en brottslig handling, för att till sist lära 

in ett nytt beteende så att den brottsliga handlingen uteblir. Respondenterna menar att alla 

hjälpmedel är bra men det som verkligen är avgörande är en riklig tillgång av vuxna 

människor som vågar bry sig och är villiga att finnas till hands för ungdomarna. 

Respondenterna var rädda för att IÖV skulle användas som ett straff och att den behandlande 

delen skulle glömmas bort.  

 

”att straffa bort ett felaktigt beteende skulle vara som att säga till en blind att den måste böja 

se”. (socialförvaltningen) 

 

En respondent börjar med att tala om paradoxen med IÖV det är att ungdomen blir isolerad 

fast den unge har sysselsättning.  
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”jag vet många som har avbrutit IÖV för att det har varit alldeles för hårt, de klara inte att 

leva isolerade”. (socialförvaltningen) 

 

”många interner väljer hellre fängelset för där finns allt, de behöver inte tänka själv, det är 

någon som hela tiden talar om vad de ska göra som att äta, sova, duscha”. (kriminalvården) 

  

Respondenterna förklarar att det menas att IÖV är väldigt hårt strukturerad, och skulle en 

ungdom ha problem med till exempel låg impulskontroll och glömma av att han/hon bara får 

vistas i ett visst område kan själva socialisationsarbetet fallera. När larmet går och 

vaktpersonal kommer på plats så kan ungdomen med en Npf diagnos ha glömt bort att 

han/hon har en fotboja. Samtidigt i nästa ögonblick kan ungdomen komma på sig, jag skulle 

bara gå ut med soporna eller köpa mjölk. Vitsen med själva fotbojan (IÖV) är att den ska vara 

frihetsberövande i dagsläget. Med detta kan svårigheten vara att ungdomar med Npf lätt 

hamnar mellan stolarna. Det skulle kunna användas som ett hjälpmedel i behandlingen men 

det ses som ett straff och man kan inte straffa bort ett felaktigt beteende. En respondent kan se 

att ungdomar med lättare Npf diagnoser kan klara av IÖV men med ett personligt kontaktstöd. 

En annan respondent kan tänka sig att använda IÖV som ett styrmedel till vård och 

behandling.  

 

Men de myndigheter som faktiskt arbetar med IÖV tycker att det är ett utmärkt sätt att slussa 

ut ungdomen till samhället igen men de har en önskan om att klienterna skulle kunna dömas 

till en personlig assistent för att kunna vara med den unge som starthjälp och stöttning. Många 

av dessa ungdomar har rätt till att söka resurser genom LSS vilket de flesta respondenterna 

vill att ungdomarna ska göra men eftersom LSS är något som ungdomen själv ska ansöka om 

så är det inte säkert att ungdomen vill det, medan andra ungdomar som faktiskt ansöker om 

resurshjälp inte får det för de anses vara för högt fungerande.  

 

En respondent kan tänka sig att undersöka möjligheten att med öppenvård tillsammans med 

IÖV och en meningsfull sysselsättning kan vara ett framtida medel i att socialisera unga 

vuxna, alltså från 18 år. Öppenvårdens målsättning kan vara att i första hand att erbjuda 

behandling som skapar ökad självtillit och autonomi med förmåga att överväga och reflektera, 

det vill säga öka förståelsen för samband mellan psykisk störning och begånget brott. Andra 

aktörer kan tänka sig IÖV men då ska tiden vara fylld med meningsfulla program och 
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aktiviteter. Det behövs en ordentlig utredning för att IÖV ska användas och grundliga 

genomgångar om hur det går till att använda IÖV, både klienten och personalen ska känna att 

detta kommer att gå bra så att det inte blir ett misslyckande till för ungdomen. En respondent 

talar om att Npf - ungdomarna behöver omedelbar förstärkning antingen positiv eller negativ, 

responsen måste komma på en gång när ett felaktigt beteende uppdagas, men betonar att det 

är det positiva beteendet som belönas för att åstadkomma en förändring i beteendet, så IÖV 

känns som om den omedelbara försträkningen uteblir. Med menar respondenten att ifall det 

har gått ett larm till vaktcentralen så tar det ändå en stund innan personalen är på plats för att 

kunna ta reda på vad som har hänt och att avlarma. Effekten uteblir och situationen blir 

oförstående för en ungdom med Npf. 

 

8. Analys reflektion 
8.1 Samverkan verkar sitta i - vem som ska betala vad 

Det är konstigt att det alltid ska röra sig om pengar. Det är ännu konstigare att det är det första 

som en människa ser. Respondenterna har också uttryckt sig i frågan om pengar. En 

respondent sa ganska uppgivet att pengarna kommer ju från en och samma påse, så varför kan 

inte gemene man och även de olika myndigheterna se det så att vi alla strävar åt ett 

gemensamt mål. Allra helst de olika myndigheterna som arbetar med att socialisera dessa 

ungdomar. Hon frågar sig varför det ska vara så svårt att se att det är samma pengar det rör sig 

om. Hon avslutade meningen att allt kostar inte pengar, 

 

”förhållningssätt kostar inte pengar”. 

 

Respondenten har en poäng där, det kostar inte i kronor och ören att klämma fram ett leende, 

ha ett trevligt bemötande eller ha ett öppet sinne och våga att tänka utanför ramarna. 

 

Om man ser att en av riksdagens viktigaste uppgifter är att besluta om statens utgifter och 

inkomster i statsbudgeten. Riksdagen gör det efter att regeringen i budgetpropositionen 

lämnat förslag på hur staten ska använda sina pengar. Staten utgör tillsammans med 

kommunerna och landstingen den offentliga sektorn, som har hand om sådant som sjukvård, 

förskolor, utbildning, försvar och polis. De olika delarna av den offentliga sektorn har ansvar 

för olika områden i samhället. Av statsbudgeten framgår hur mycket resurser som läggs på de 

områden som staten ansvarar för och var pengarna kommer ifrån. Cirka 90 procent av statens 
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inkomster kommer från skatter. Det är skatter på våra löner och andra inkomster, moms 

(mervärdesskatt) på varor vi köper och tullar på varor som importeras till Sverige. Staten får 

också inkomster från utdelningar på och försäljning av aktier, från bidrag från EU och när 

andra länder betalar tillbaka sina lån till Sverige (http://www.riksdagen.se).  

 

Om vi alla kunde se att pengarna kommer från en och samma påse, då kanske processen gick 

fortare med att komma överens om vem som ska betala, och kanske de olika myndigheterna 

rent kom fram till att de kunde betala hälften var.  

 

Jag kan hålla med respondenten i detta resonemang. Det jag tycker missas i debatten om vem 

som ska betala är just omsorgen och socialisationen av ungdomarna. När myndigheter utreder 

vem det är som ska betala de olika omkostnaderna kring den unges omsorg så händer allt som 

oftast att ungdomen faller genom stolarna, det resonemanget har även Sundell et. al. (2000) 

beskrivit i deras studie, Mellanvård för kriminella ungdomar. Det är synd att ungdomens nya 

start i livet inte värdesätts högre. Respondenterna har själv talat om att motivationen som den 

unge har lyckats att bygga upp inom en anstalt går förlorad när den eller de myndigheter som 

ska ta över omsorgen av den unge inte kommer överens om vem som ska betala. Det drar ut 

på tiden, och tiden är dyrbar i ett sådant här fall. Man ska smida medan järnet är varmt, finns 

det ett ordspråk som lyder. Det är lätt att ungdomen tappar sitt nyvunna självförtroende och 

går tillbaka till sina gamla kompisar med de gamla sysslorna som narkomani, stölder, 

prostitution och vagabondering. Då kan man verkligen tycka att myndigheterna har spolat ned 

pengarna i sjön.  

 

8.2 Från kollektivism till egoism 

Visst har vi fått en förändrad samhällssyn från igår tills idag. Visst har våra attityder, normer 

och framförallt våra värderingar förändrats på dessa trettio år. När lönepolitiken förändrades 

på 70-talet så har det vuxit fram ett annat sätt att kunna hävda sin egen person, varelse och 

varande. Människorna som arbetade fick mer i sitt lönekuvert och kunde både börja spara till 

en budget samt att köpa sig en bättre standard som underlättade vardagslivet. 40-talisternas 

nya sätt att leva började nu ta form i deras avkommor. Dessa barn fick lära sig av sina 

föräldrar att de minsann inte skulle stå med mössan i hand och vara underordnade och 

tacksamma för de småsmulor de fick utan de skulle kräva sin rätt. Så blev fallet, barnen 

krävde sin rätt utan en tanke på att det kommer andra barn efter dem. Fast samhällets 

omhändertagande av sina medborgare sakta har förbättrats under åren så har vi kommit till 
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den gräns att nu funkar det inte längre. Idag har samhället knappa resurser att ta hand om sina 

medborgare men vi ska komma ihåg att det är vi medborgare som väljer hur vi vill politiken 

ska föras. När gemene man vill ha mer i sin egen plånbok så urholkas statens plånbok. Det är 

här den största förändringen ligger i den nuvarande samhällssynen. Vi har haft ett samhälle 

där medborgarna tog hand om varandra men idag vill medborgarna bara ta hand om sitt eget. 

Detta tror jag har lett till den andra problematiken, curling föräldraskap. Jag anser att det är en 

produkt av den fria uppfostran. Barn som inte har fått en tydlig och kärleksfull gränssättning i 

sin uppfostran får heller inga egna verktyg till att uppfostra sina egna barn. De famlar i ett 

stort mörker. De kan ha tankar om sin egen uppväxt, om vad som var bra eller dåligt men 

fortfarande saknar de reella verktyg i själva utförandet i att uppfostra ett barn. Samtidigt som 

världen förändras med varje ny generation som ska växa upp och bli vuxna så förändras även 

rollen som uppfostrare, men inte så mycket i mina ögon. Att vara vuxen förälder är för mig att 

stå upp och ta ansvar, våga vara förälder. Med det menar jag att jag har en uppfattning om vad 

som är bra eller dåligt för mitt barn. Jag håller konsekvent på vad jag vill förmedla till mitt 

barn i min uppfostran, är det sängdags en viss tid så är det. Det kan förändras under andra 

omständigheter men är vi i vardagsmiljö så är det som gäller. Det är jag som vuxen som 

bestämmer när mitt barn ska vara inne på kvällen, när barnen är små går det bra men när de 

små barnen blir stora bullriga tonåringar så kan det uppstå en hel del diskussion. Men en sak 

har jag lärt mig, så länge jag är konsekvent och står på mig så brukar tonåringen ge vika och 

acceptera faktum. För det mesta så tycker tonåringen att det är skönt att kunna skylla på 

morsan när det är dags att gå hem. Alla tonåringar kommer till den tid då det ska provas på att 

röka, dricka öl och ränna på stan nattetid. Men så länge vi ska hålla oss till lagen så är det 

inget problem med de två första sakerna. Det att vara på stan efter klockan 18.00 på kvällen är 

ingen bra ide. För mig har det varit självklart när min tonåring har velat fara in till stan, man 

är på stan om man har ett ärende dit. Barn och ungdomar utan tillsyn kan ställa till med en 

härlig oreda. I detta är det jag som vuxen som måste reflektera över om jag vill att min 

tonåring ska få erfarenheter när han/hon är tillsammans med andra oövervakade tonåringar. 

Tonåringarna har inte verktyg att hantera vuxna situationer och händelser som de kan råka ut 

för i obevakade ögonblick. Det är jag som förälder som bestämmer vad min tonåring ska ha 

för erfarenheter när denna/denne ska lämna föräldrahemmet. Vill inte jag att min tonåring ska 

röka, dricka alkohol eller hänga på stan så är det jag som ska ta det ansvaret att det inte 

händer. Det krävs stora uppoffringar av mig som förälder att genomleva det jag bestämmer 

mig för men jag skaffade inte barn för att släppa dem fria i tonåren utan jag är förälder hela 

livet ut. Det innebär inte att ska vara en hönsmamma, utan det är beroende på barnets och 
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tonåringen ålder som talar om vilken insats som krävs av mig som förälder just nu. Jag tror 

det handlar om att orka hålla ut och hålla fast för att den unge ska bli en harmonisk och 

välanpassad vuxen. Detta förhållningssätt tycker jag gäller för hela vuxenvälden som möter 

barn och tonåringar.  

 

Skolan har också förändrats genom dessa trettio år. Jag håller med respondenterna när de 

säger att skolan var bättre förr. Det som var bättre var att det fanns en tydligare struktur från 

både ledningen, strukturen i lärandet och strukturen i klassrummet. Barn och ungdomar 

behöver en tydlig struktur för att må bra. Stämningen i ett klassrum idag kan vara väldigt 

bullrig, och det beror inte till största delen att eleverna är stökiga utan för att de håller på med 

olika saker. Eleverna ska ta ett större ansvar för sin utbildning och det innebär att de ska 

planera sitt schema själv från det att de går tredje klass. De får ett papper i sin hand om vilka 

och hur många timmar de ska göra denna vecka sen är det bara att snickra ihop ett individuellt 

schema. Det kan innebära att alla elever i klassrummet gör var sin sak. Medan en har matte 

som kanske kräver en del koncentration så kan andra ha bild samtidigt som en del forskar. Det 

i säg är nog inte så stort problem men det kan bli splittrat för läraren som ska vara 

koncentrerad på fler ämnen samtidigt. Det kan bli en stressfaktor som eleverna lätt fångar upp 

med sina känsliga sinnen och det kan skapa en oro i klassrummet. Bullrighet och oro är ingen 

bra kombination i ett klassrum. Det är lätt hänt att det slutas att ta hänsyn till varandra på 

grund av att individerna i sig själva är stressade över situationen i klassrummet. Slutar en 

människa att ta hänsyn till sina medmänniskor kan det lätt uppstå att människan bara tänker 

på sig själv och hur individen bäst ska få så mycket som möjligt för sin egen del. Så om 

egoismen börjar i en tidig ålder så kan socialisationen in i samhället kantas av oegentligheter 

som kan leda till en kriminell livsstil, men läsaren ska komma ihåg att detta är bara vad jag 

tror.  

 

Om vi en gång för alla kunde bestämma oss att det finns ingen ”ungdomsproblematik” utan 

en ”vuxenvärldsproblematik”. Om alla vuxna tog sitt ansvar när det gäller barn och ungdomar 

så är jag övertygad om att det inte skulle finnas barn och ungdomar som socialiseras in i en 

kriminell värld. Om vi vuxna skulle inse att vår strävan att få det bättre går ut över våra barn 

och ungdomar. En lärare sa till mig under en praktik som jag gjorde att hon var så innerligt 

trött på alla dessa försoningssamtal under lektionerna, att hon var tvungen att utreda vad som 

hade hänt på rasten. Hon menade att det tog värdefull tid från hennes ämne, hon fick inte lära 

ut bokkunskapen. Jag känner att detta resonemang inte hör hemma i skolans värld. För mig är 
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det viktigare att eleverna lär sig hur de ska bete sig gentemot varandra, visa hänsyn, kunna 

känna empati och ta konsekvenserna för sitt dåliga beteende. Det kan vara allt från att kunna 

säga ett förlåt och verkligen mena det till att plocka upp efter sig samt att kunna tacka för 

maten med den vetskapen att någon annan människa har faktiskt ansträngt sig för att jag ska 

kunna äta mig mätt. En annan problematik är langningen av både alkohol och tobak. 

Människor far över gränsen och köper maximal mängd av införselkvoten för att sedan stå i 

sina garage för att sälja det vidare till våra ungdomar. Ett tredje problem är att vuxna i 

allmänhet inte bryr sig längre när de ser barn och ungdomar som gör saker som inte är bra 

eller är rent förbjudet. Ett fjärde problem är när myndighetspersoner uttalar sig om ungdomar, 

att de inte går att göra någonting åt vare sig situationen eller ungdomen för det har gått för 

långt. Hur har vi kommit hit? Det är svårt att socialisera ungdomar utan kriminallitet och det 

är ännu svårare att socialisera ungdomar med en kriminell livsstil. När gemene man har dessa 

värderingar så kan man börja fundera hur det står till. Lever vi inte själv efter rikets lagar så 

kan det vara svårt att få våra ungdomar att göra som vi säger. Det är ingen nyhet att barn och 

ungdomar gör som vi gör. Så även om de olika myndigheterna arbetar med att påverka 

ungdomarnas attityder, normer och värderingar med fina påverkansprogram så kommer det 

till syvene och sist att avgöras i hur den anställde personen i fråga hanterar sina egna attityder, 

normer och värderingar, på vilket sätt han/hon förmedlar och lever med sina attityder, normer 

och värderingar. 

 
8.3 Det mellanmänskliga mötet 

Det alla respondenter vill betona är att det viktigaste är interaktionen med andra människor. 

Det spelar ingen roll hur många fina program som finns till hands, det är hur de kommer till 

användning och hur de används gentemot ungdomarna som ger resultat. Det går inte att 

ersätta kram, ett leende, kroppsspråk och känslor med maskiner och program. För att få ett bra 

resultat i att socialisera ungdomen så krävs det närvaro av ansvartagande vuxna som kan leda 

in ungdomen på rätt bana med att visa ett adekvat kroppsspråk, känslor samt att kunna kramas 

när det behövs. Tron på det goda samtalet, att våga föra ett samtal fast det kanske urartar, 

ungdomarna vill att någon hör deras historia och att vi vuxna kan bekräfta dem i det de säger. 

Det är viktigt att vuxenvärlden tar på sig ansvaret och ställer till rätta det fel som gjordes för 

så länge sen, ungdomen föddes inte så som den är idag. Det som ger resultat är det 

mellanmänskliga mötet, jämför Meads rollövertagande, att spegla sig själv i en annan 

människa. För att förstå sig själv måste jag först förstå andra för att sedan sätta in det i rätt 
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samanhang. Främst slår respondenterna ett slag för personalen som går före som goda 

förebilder, med ett förhållningssätt och bemötande som ger positiva lärsituationer. Det är 

viktigt för ungdomens utveckling att interagera med andra människor och nya situationer som 

ungdomen kan ställas inför i framtiden. Detta övande ger ett större självförtroende samt en 

känsla att detta klarar jag (ungdomen) av, för det är personalen – människan som kan 

motivera den unge genom mötet människor emellan. Om ungdomen vågar möta människor på 

ett nyktert och adekvat sätt så kommer framtiden med all säkerhet att bli lättare att hantera. 

Kan ungdomen se sin egen del i ett händelseförlopp och ta ansvar för det som händer, kan den 

unge hantera bland annat nederlag på ett sundare sätt i stället för att till exempel att gå och slå 

ned en annan människa, råna en förbipasserande, sätta eld på hus eller att låta bli drogen. Att 

socialiseras handlar inte bara om att vara en skötsam och arbetsvillig samhällsmedborgare 

utan det handlar även om att hitta sin egen plats i samhället och hur jag förvaltar denna egna 

plats.  

 

9. Slutdiskussion 
Syftet med denna studie var att se hur samverkan mellan relevanta myndigheter ser ut i att 

socialisera kriminella ungdomar tillbaka till samhället, som lever med en Npf diagnos. Hur 

ser samverkan ut och fungerar det mellan myndigheter som socialförvaltning, kriminalvård 

och de olika ungdomsanstalterna. För att kunna ta reda på det har jag använt mig av tre 

frågeställningar som handlar om hur en samverkan fungerar mellan dessa myndigheter när det 

gäller socialisationen till samhället för unga kriminella med ett Npf och vilka erfarenheter har 

de olika myndigheterna av unga kriminellas socialisation tillbaka till samhället samt om IÖV 

är ett hjälpmedel i socialisationsarbetet av unga kriminella med en Npf diagnos.  

 

Enligt socialförvaltningen så fungerar samverkan bra mellan dem och de övriga parterna. Men 

som det ser ut finns det bara en samverkan om någon betalar, helst då de andra 

myndigheterna. Det spelar ingen roll vilken aktör som man frågar, alla är gladast om den 

andra myndigheten betalar. De svåra verkar vara att kunna dela på kostnaderna, ingen av 

parterna vill betala något i förskott och det försvårar ett samarbete. Socialförvaltningen är för 

det mesta uppdragshållarna, de är de som placerar den unge hos de övriga parterna. Men de 

får även ta emot ungdomar (18-21 år) från kriminalvården, när den unge så att säga ska ut från 

fängelset och tillbaka till hemkommunen. Då behövs en vettig sysselsättning samt ett 

eftervårdsprogram. Det kan hända även i dessa fall att det blir aktuellt med en 
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familjehemsplacering för att den unge vill det, han/hon vill känna hur det känns att leva och 

bo med en familj. Här kommer sysselsättningen att vara en viktig del i socialiseringsarbetet. 

Samverkan förenar nytta med nöje, för genom samarbete och samverkan kan de inblandade 

aktörerna med att socialisera ungdomarna sänka sina egna kostnader. En samverkan på lika 

villkor kan vara mycket värdefull för den sociala samvaron. Ett samverkansföretagande 

handlar i mångt och mycket om att hitta rätt balans mellan ekonomi och sociala aspekter. De 

aktörer som har medverkat i denna studie har var och en mål och strategier för 

socialisationsarbetet inom respektive myndighet, då kan samverkan vara en mycket 

användbar metod för att närma sig dessa ideal. Resultaten från denna studie kan visa på en 

stor potential i olika varianter av gemensamma lösningar för utveckling av samverkan med att 

socialisera unga kriminella som lever med Npf tillbaka till samhället bland de tillfrågade 

aktörerna. 

 

Sedan 1970-talet har det ägt rum en ihållande debatt om frihet och gränser inom 

barnuppfostran. 40-talisterna revolterade mot det auktoritärt enmansstyret som fanns när de 

växte upp, när det var deras tur att uppfostra nästa generation så blev det en fri uppfostran. 40-

talisterna som nu har arbetat ett helt liv och blivit mor- och farföräldrar har insett sitt misstag 

med fri uppfostran och har aktivt börjat arbeta för att det ska finnas goda vuxenförebilder med 

en tydlig gränssättning till barn och ungdomar. De uppfostringsmetoder som har använts i 

snart två generationer är grunden till den problematik som finns idag menar Grandelius 

(2006) han säger att vuxenvälden behöver sätta tydliga gränser för att barnen ska lära sig att 

klara svårigheter de möter i livet. Att sätta gränser är att ställa in barnen i hur livet ser ut.  Han 

menar att vuxna gör barn och ungdomar en otjänst när de inte griper in, i värsta fall kan det 

leda till att barnet kommer att ses som olidligt och faran kan bli att människor vänder sig ifrån 

barnet. Barnen och ungdomarna får inte några klara direktiv om vad som är accepterat och 

inte accepterat fortsätter han, vuxenvärlden måste vara tydliga med att livet rymmer 

dilemman, och att det finns normer som alla måste leva efter. Får barnen alltid sin vilja 

igenom kan de få för sig att de alltid ska sättas i första rummet. Det får inte göras övergrepp 

mot barnen, men det ingrepp behövs göras. Barn som uppfostras med kärleksfulla gränser lär 

sig att andras deras behov även ska tillfredsställas. Då blir de som vuxna ofta empatiska och 

inkännande. Samtidigt när ett barn som möts av gränser så tvingas barnet att stanna upp för att 

tänka efter och inse att det finns andra människor som också har en vilja. Att sätta gränser är 

därför inte att undertrycka och bromsa. Grandelius menar, får inte barnen lära sig livets 

spelregler möter de lätt negativa reaktioner som vuxna. Den vuxna personen riskerar att bli 
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osäker och får svårigheter med sociala relationer. Genom gränssättning lär vuxenvärlden 

barnen att själva säga ifrån, att inte ta emot vad som helst från omgivningen. I detta fall blir 

vuxenvärlden vägledningsmodeller för barnen och ungdomarna. De lär sig att respektera sig 

själva, förklarar Grandelius. Men det som är viktigt är att kärleken inte får glömmas bort 

eftersom den är grunden och att gränserna kommer senare. Barnen behöver både erkänsla och 

beröm, men också tillrättavisningar för att utvecklas till en godhjärtad och empatisk person 

menar Grandelius. 

 

De olika myndigheterna har vaknat upp ifrån sin slummer när det gäller arbetet med att 

socialisera unga kriminella samtidigt så har de vuxna att inse att det är de som har ansvaret 

och slutat att skylla på ungdomarna och deras problem. Ungdomarna har inte fötts med 

problemen, de har ju uppstått från något. Myndigheterna har inte haft en lätt resa att komma 

dit där de är idag men de har hunnit skaffa sig en stor och bred erfarenhet med att socialisera 

unga kriminella under resan. Cirkeln är sluten gränssättningen är tillbaka men det är en liten 

skillnad som har avgörande betydelse och det är att det auktoritära är ute ur leken, idag är det 

gränssättning med kärleksfull demokrati.   

 

Att använda sig av IÖV har både positiva och negativa beståndsdelar, det är beroende på den 

ungens ålder, tiden som den unge ska ha IÖV och om det kan finnas med ett personligt stöd 

till den unge. Att ha IÖV innebär också att ha ansvar. Är man ung och kriminell som 

dessutom har Npf så kan ansvarsbördan bli för stor. Det kan vara lättare att avtjäna sitt straff i 

fängelse. En annan tanke är också om det är en manlig företeelse, jag får en liknelse till 

militärtjänsten där är det också någon som talar om när det ska vaknas, ätas, sovas och när det 

är ledigt. Det är en igenkännande miljö, något de har varit med om. I den här studien har det 

framkommit att arbeta med IÖV kan vara en positiv sak om det finns med andra resurser. 

Våra 15 åringar är straffmyndiga och kan dömas som vuxna. Men de hamnar för det mesta 

hos Socialförvaltningen, de blir dömda till vård hos Socialförvaltningen. Det nya 

påföljdssystemet med Ungdomstjänst är ett bra alternativ men den som har en svårare Npf 

diagnos som till exempel Asperger är det svårt att förstå konsekvenserna av det egna 

beteendet (Attwood, 2000), det krävs mycket att först sköta skolan för att sedan gå och jobba 

av samhällstjänsttimmarna och ha behållning av det. Det är inte säkert att en person med 

Asperger förstår att det som blev gjort är fel. Eftersom de tänker logiskt och utan känslor, men 

de har alltid ett behov av att få vara ärliga (Attwood, 2000). Men för andra ungdomar kommer 

det nog att fungera bra om det finns ansvarsfulla vuxna som verkligen ser till att den unge är 
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där den ska vara och gör det jobb som ska göras. Problemet med IÖV idag är att den ska vara 

ett frihetsberövande straff, men om vi tänker oss förbi det så kan det tänkas att använda IÖV 

som ett hjälpmedel i socialisationsprocessen. En respondent tyckte att IÖV kan användas som 

ett styrmedel mot en behandling, om jag utvecklar den tanken så ser jag framför mig en 

rymningsbenägen ungdom som inte håller sig där han/hon ska vara och för att motverka det 

kan IÖV vara ett hjälpmedel som reagerar på om den unge rymmer, det syns på en gång om 

ungdomen är utanför sitt område eller inte inne i tid. Kriminalvården som faktiskt arbetar med 

att socialisera ungdomar med IÖV, som en utslussningsmetod, tycker att det är ett utmärkt 

verktyg men de vill också att den unge ska kunna bli dömd till en personlig assistent. Om det 

viktiga är att socialisera tillbaka ungdomarna till samhället igen så då borde det gå med att 

försöka göra något bra av IÖV tillsammans med LSS. Vad är det som gör att myndigheterna 

inte kan betala hälften var fast den unge fortfarande är inskriven hon kriminalvården? De 

pengar som myndigheterna får att förfoga över kommer ju från samma kassa, det är våra 

skattepengar. Det kanske låter naivt men vad är viktigast att se till att ungdomen kommer ut i 

samhället igen och få sig ett jobb eller att ungdomen ramlar mellan stolarna i fråga om vilken 

myndighet som ska betala de beviljade resurserna. Det som kan hända i väntetiden är att den 

unge tappar motivationen och går tillbaka till det gamla tankemönstret. Då har staten ändå 

förlorat de där pengarna. Om ungdomen får resurser tillsammans med IÖV:n så är det mest 

troligt att han/hon kommer på fötter igen. De ungdomar som har och har haft IÖV utsluss har 

haft stöd av någon nära anhörig som har hjälpt och stöttat upp så att tider och olika 

provtagningar har fungerat. Det skulle kunna bli så mycket bättre om det fanns utbildad 

personal med i den här processen. En personlig assistents arbetsuppgifter är att vara den 

förlängda armen till den som behöver det. Tänk bara på den ungdom som får den chansen att 

få detta professionella stöd, att få känna att jag är värd att bli satsad på, då skulle nog det bli 

ett annat gensvar från ungdomen. Att den unge får känna att samhället är villig att satsa 

pengar på denne samt att samhället kan visa att har ungdomen betalat sin skuld tillbaka till 

samhället genom att ha vistats vid en låsbar anstalt, så kan samhället stryka ett streck över det 

och i stället blicka framåt, att våga lita på ungdomen i stället för att misströsta.  

 

9.1 Framtida påföljdssystem  

Det som kom fram under intervjuerna är att det ska komma ett nytt påföljdssystem för 

ungdomar, Ungdomstjänst. Myndigheterna ser med tillförsikt på detta och hoppas att detta ska 

vara ett positivt sätt att arbeta på. Men som en respondent hela tiden sagt ska någon åtgärd 

fungera så krävs det att vuxenvärlden tar sitt ansvar och visar att det är viktigt att ta sina 
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konsekvenser det kan jämföras med både Ziehe, Charon, Mead, Giddens och Simmel som alla 

talar om den som går före och visar vägen. 

 

Kriminalvården och socialförvaltningen talade om att från den 1/1 –07 kommer det att finnas 

en ny påföljd för ungdomar, Ungdomstjänst. Den har kommit till för att hålla borta de unga 

från kriminalvården. Det är fortfarande Domstolen som dömer ungdomen till vård inom 

socialtjänsten29 med särskild föreskrift om Ungdomstjänst om den ansvariga nämnden 

föreslagit en sådan påföljd och om ungdomen godkänt förslaget. I ungdomsbrottsutredningens 

(SOU 2004:122) betänkande som har arbetats fram under två år presenteras ett av de förslag 

som kommer att skapa flera olika påföljder för unga lagöverträdare. Denna påföljd har som 

grund att öka ungdomars förutsättningar att återgå till ett fungerande socialt liv och minska 

risken för återfall i brott, dessutom att göra systemet tydligare och mer pedagogiskt. Det går 

ut på att ungdomar kan dömas till oavlönat arbete bland annat inom frivilliga organisationer, 

så kallad ungdomstjänst, som ett tillägg till påföljden vård inom socialtjänsten. För att bli 

dömd till oavlönat arbete skall först en socialsekreterare göra en bedömning för att se om 

ungdomen är lämplig. Oavlönat arbete kan vara fördelat mellan 20 och 100 timmar där 

domstolen alltid avgör antalet timmar.  

 

Men utredningen förslår att ungdomstjänst istället ska bli en självständig påföljd och kunna 

ersätta framför allt böter, men även kortare slutenvård. Det betyder i förlängningen att även 

ungdomar utan vårdbehov ska kunna dömas till ungdomstjänst. Utredningens förslag är att det 

också ska bli obligatoriskt för kommunerna att anordna ungdomstjänst. Är ungdomen mellan 

15-17 år gammal kan de bli dömd till oavlönat arbete. Vid dom om Ungdomstjänst, oavlönat 

arbete, träffas ungdomen, hans/hennes föräldrar, socialsekreterare och personal 

från resursenheten ungdomar/unga vuxna och går igenom regler, rutiner och schema. 

Ungdomsenhetens roll är att hitta en lämplig arbetsplats med handledare och göra 

regelbundna besök/kontroller på arbetsplatsen där ungdomen befinner sig.  

 

Syftet med det oavlönade arbetet är att det skall ge ungdomen tillfälle att skaffa sig 

erfarenheter tillsammans med människor som inte ingår i hans eller hennes vanliga umgänge. 

                                                 
29 Vid fyllda 15 år uppnås straffmyndighetsålder enligt gällande lagstiftning. Detta innebär att den som fyllt 15 år 
och begått ett brott kan dömas för brottet i domstol. Lagstiftningens intention är den att en person som är fyllda 
15 år men är yngre än 18 år inte skall dömas till någon straffpåföljd, utan i första hand dömas till vård inom 
socialtjänsten. 
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Där målet är att arbetet skall ske i en samhällsnyttig verksamhet inom föreningslivet eller 

inom kommunal- eller ideell verksamhet och får inte inkräkta eller påverka ungdomens 

ordinarie skoltid. Det oavlönade arbetet ska alltså ske på ungdomens fritid. Det innebär att 

ungdomen kan fortsätta med sin utbildning och även fortsätta leva i sin trygga invanda miljö 

men ta konsekvensen för det felaktiga beteendet som har försatt ungdomen i klammeri med 

rättvisan.  
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hämtad 2006-11-30 kl. 09.00 
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                      10.4 Bilaga 1 
 
Förfrågan om ett samtal     20061014 
 
Hej! 
 
Jag heter Nina Vikström och är student vid Luleå Tekniska Universitet, Arena – Livsstil, 
Hälsa & Teknik utbildning där intresset av hälsa, livskvalitet jämte teknik samt utvecklings- 
och förändringsarbete står i fokus. Jag är intresserad av ungdomar med funktionshinder och 
deras livsmönster och hur det kan komma sig att det går bra för vissa ungdomar med 
funktionshinder och varför det kan sluta i kaos för andra. Just nu ska jag till att skriva min C-
uppsats inom social omsorg som handlar om att ha ett neuropsykiatriskt funktionshinder och 
vara kriminell. Studien är ett försök att hitta en lösning till ett liv utan kriminallitet under och 
efter strafftiden. 
 
Studiens syfte är att undersöka hur relevanta myndigheter samverkar i arbetet med att 
socialisera unga förstagångsförbrytare till ett fortsatt liv utan kriminalitet som lever med ett 
neuropsykiatriskt funktionshinder. 
 
Jag undrar om du/ni har möjlighet att ta emot mig för ett kortare samtal cirka 45 minuter, där 
jag vill att du/ni ska berätta/samtal kring några frågeställningar runt studiens syfte. Jag 
kommer att spela in vårt samtal för att jag ska kunna återge en korrekt beskrivning i studien. 
Naturligtvis är informationen konfidentiell i det färdiga arbetet. Det är bara jag och eventuellt 
min handledare som kommer att lyssna på intervjun. Och du/ni kan när som helst dra er ur 
från att medverka. I januari 2007 kommer studien att vara klar och tillgänglig via Luleå 
tekniska universitetets hemsida http://www.ltu.se/depts/lib/ under länken ”Universitetets 
publikationer”. Har du/ni några frågor eller synpunkter är du/ni välkommen att ringa mig eller 
min handledare. 
 
 
 
 
Tack för att du/ni tog er tid att läsa mitt brev. 
 
 
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Nina Vikström 
Telefonnummer: 0920-254728 eller 070-3777489 
e-post: elinys-0@student.luth.se 
 
Handledare 
Dr Sara Cervantes 
Telefonnummer: 070-679 01 27 
e-post; Sara.Cervantes@skol.lulea.se 
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                          10.5 Bilaga 2 
 
Frågor till Kriminalvården och ungdomsanstalter: 
Intresset av: 
Myndigheten som du/ni arbetar inom är en stor organisation, det jag undrar är om det finns 
andra myndigheter eller samarbetspartners där ni samverkar i arbetet med att socialisera unga 
kriminella med eller utan ett neuropsykiatriskt funktionshinder och hur ser en sådan 
samverkan ut? 
 
Hur arbetar er organisation/myndighet kring arbetet med att socialisera unga kriminella från 
en/ett kriminell livsstil/kriminellt beteende ut till samhället igen? 
 
Om möjligheten finns för intensivövervakning med en elektronisk fotboja för dessa personer, 
kan du/ni se vad som skulle kunna krävas för att intensivövervakning med elektronisk fotboja 
skulle vara möjligt för ungdomar med ett neuropsykiatriskt funktionshinder? 
 
Erfarenheten av: 
Vilken erfarenhet har er organisation/myndighet om/kring neuropsykiatriska funktionshinder? 
 
Hur arbetar er organisation/myndighet generellt med unga – ungdomsproblematiken? Vad är 
det vanligaste problemet i erat arbete med unga som hamnar i er organisation/myndighet? 
  
Om det finns ett samarbete med andra myndigheter eller samarbetspartners är intresserad av 
att få veta vad du/ni har för erfarenheter om hur samarbetet fungerar? 
   
Detta är en studie kring personer med neuropsykiatriska funktionshinder som skärskilt 
inriktas på de som är aktuella inom kriminalvården och andra anstalter. Det jag funderar på är 
om intensivövervakning med en elektronisk fotboja och eventuellt annan form av stöd från 
exempelvis socialtjänsten som påföljd av straff kan vara ett alternativ till fängelsevistelse för 
att därigenom socialisera dessa individer till ett fortsatt liv utan kriminalitet? Jag vill ta del av 
tankar kring detta. 
 
Vilka effekter: 
Vad anser du/ni att intensivövervakning med elektronisk fotboja skulle ge för effekter/vinster 
positiva som negativa för ungdomar med ett neuropsykiatriskt funktionshinder? 
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                          10.6 Bilaga 3 
Frågor till socialförvaltningen: 
Intresset av: 
Myndigheten som du/ni arbetar inom är en stor organisation, det jag undrar är om det finns 
andra myndigheter eller samarbetspartners där ni samverkar i arbetet med att socialisera unga 
kriminella med eller utan ett neuropsykiatriskt funktionshinder och hur ser en sådan 
samverkan ut? 

 
Intresset av: 
Hur arbetar er organisation/myndighet kring arbetet med att socialisera unga kriminella från 
en/ett kriminell livsstil/kriminellt beteende ut till samhället igen? 
 
Erfarenheten av: 
Vilken erfarenhet har er organisation/myndighet om/kring neuropsykiatriska funktionshinder? 
 
Erfarenheten av: 
Hur arbetar er organisation/myndighet generellt med unga – ungdomsproblematiken? Vad är 
det vanligaste problemet i erat arbete med unga som hamnar i er organisation/myndighet? 
  
Erfarenheten av: 
Om det finns ett samarbete med andra myndigheter eller samarbetspartners är intresserad av 
att få veta vad du/ni har för erfarenheter om hur samarbetet fungerar? 
 
Erfarenheten av: 
Detta är en studie kring neuropsykiatriska funktionshinder som skärskilt inriktas på ungdomar 
med ett kriminellt livsmönster/livsstil. Jag vill ta del av eran erfarenhet i det här ämnet. Hur 
ser du/ni på möjligheten om intensivövervakning med elektronisk fotboja och vård via 
socialtjänsten för dessa ungdomar med ett kriminellt livsmönster/livsstil som även har en 
diagnos med ett neuropsykiatriskt funktionshinder? 
 
Intresset av: 
Vilka åtgärder skulle krävas från socialtjänsten sida för att ett straff ska kunna avtjänas med 
intensivövervakning elektronisk fotboja för ungdomar med ett neuropsykiatriskt 
funktionshinder? 
 
Vilken effekt: 
Vad anser du/ni att intensivövervakning med elektronisk fotboja skulle ge för effekter, 
positiva respektive negativa, för dessa ungdomar med ett neuropsykiatriskt funktionshinder? 

 


