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Abstract 
Title: Like a wake-up call? – About criminality counselling from the adolescents’ perspective 

Author: Susanna Jonasson and Fredrik Klang 
 

Youth service consists of two parts: non-paid work and influence program. In the community 

where this study was performed the social services has chosen to call influence program for 

criminality counselling. The aim of this study was to see how the adolescents experienced 

these sessions and if they changed their thinking and their way of life. The method of this 

study was qualitative in the form of half-structured interviews. The result was analysed with 

the help of labelling theory and cognitive theory. The study showed the adolescents 

experienced the conversations as non-labelling, they contributed to some change in their 

thinking, none in their way of life and the conversation's necessity was seen as doubtful for 

themselves but necessary for others. Further studies in how this penalty is experienced and 

how to best perform it is inquired since by the time this study was made there were few 

studies like this. 

 
Keywords: Counselling as part of youth service, criminality counselling, juvenile 

delinquency, adolescents. 
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Sammanfattning 
Titel: Som en väckarklocka? – Om kriminalitetssamtal ur ungdomarnas perspektiv 

Författare: Susanna Jonasson och Fredrik Klang 

 

Ungdomstjänst består av två delar: icke avlönat arbete och påverkansprogram. I den kommun 

denna studie är utförd i har socialtjänsten valt att benämna påverkansprogram för 

kriminalitetssamtal. Syftet med examensarbetet var att undersöka hur ungdomar upplevt dessa 

samtal och om de förändrat sitt sätt att tänka och sin livsstil som en följd av samtalen. 

Studiens metod var kvalitativ i form av halvstrukturerade intervjuer. Resultatet analyserades 

utifrån stämplingsteori och kognitiv teori. Av studien framkom att ungdomarna upplevt 

samtalen som icke stämplande, att de bidragit med viss förändring av deras tankesätt men 

ingen förändring av deras livsstil och att samtalens nödvändighet upplevts som tveksam för 

dem själva men som nödvändig för andra. Fortsatta studier i hur kriminalitetssamtal upplevts 

och hur man bäst arbetar med dessa är att efterfråga, detta eftersom när denna studie gjordes 

fanns ringa om än några sådana. 

 

Nyckelord: Annan särskilt anordnad verksamhet, kriminalitetssamtal, ungdomsbrottslighet, 

bemötande, ungdomar. 
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Förord 
Vi vill ge vår informant ett stort tack som med stort engagemang lagt ner mycket av sin tid för 

att hjälpa oss hitta intervjupersoner till vår uppsats samt bidragit med inspiration. Denne har 

varit oss mycket behjälplig och för det är vi hjärtligt tacksamma. Vi vill även rikta ett varmt 

tack till intervjupersonerna som ställde upp på intervjuer och gav både av sin dyrbara tid och 

sina värdefulla tankar. Det är tack vare dessa individer denna uppsats gick att genomföra. 

Slutligen vill vi tacka vår handledare Lars Westfelt för att han engagerat och tålmodigt 

bidragit med råd och stöd under denna process.  

 

Tack! 

 

Susanna Jonasson och Fredrik Klang 
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1. Inledning 

Intresset för att utforska hur ungdomar som dömts till påföljd ungdomstjänst upplever den 

samtalsserie som ingår uppstod av följande anledning. Dessa samtal kan uppfattas vara en 

avgörande påverkansfaktor för om dessa ungdomar fortsätter ägna sig åt kriminella 

handlingar eller ej. De punkter som väckte särskilt intresse var vad ungdomarna tar med sig 

från dessa samtal och vad de tycker om dem; har de överhuvudtaget påverkat dem, och i 

vilken utsträckning upplever de att samtalsserien varit meningsfull? 

 

När litteratursökningen inleddes noterades Tomas Bons studie Ungdomstjänst - ur 

ungdomarnas perspektiv (2011) tidigt. Bons studie har inspirerat föreliggande uppsats och 

dess frågeställningar. Som framkommit är dock fokus i denna uppsats på samtalsserien och 

inte den andra delen av ungdomstjänst vilken består av oavlönat arbete. 

1.1. Introduktion 

Ungdomar är den samhällsgrupp som är mest brottsaktiv. Av de ungdomar som begår brott 

gör den största gruppen det endast under en viss tid (Socialstyrelsen 2009). Enligt Moffitt 

(1993) är ungdomsbrottslighet något som snarare är normalt än onormalt, men de flesta 

ungdomars kriminella bana är relativt kortlivad (Socialstyrelsen 2009). Det finns dock en liten 

grupp som begår brott under ungdomsåren som fortsätter med det som vuxen. Att uppvisa ett 

normbrytande beteende som t.ex. brottslighet redan under ungdomsåren innebär vidare en 

ökad risk för fortsatta problem i vuxen ålder. En viktig uppgift i arbetet med ungdomar är 

därav att tidigt uppmärksamma riskbeteende och förhindra en negativ social utveckling 

(Ibid.). Enligt Socialtjänstlagen ska Socialnämnden särskilt uppmärksamma ungdomars 

utveckling när tecken på negativ social utveckling uppvisats. Socialnämnden ansvarar även 

för att tillsammans med hemmen sörja för att ungdomar som uppvisat dessa tecken får det 

stöd och skydd som de behöver. Syftet med dessa bestämmelser är att understryka 

Socialtjänstens ansvar för bland annat unga lagöverträdare och minska i vilken utsträckning 

ungdomar döms till påföljd inom Kriminalvården (Ibid.). Det är Socialtjänsten som ska 

ansvara, så långt det är möjligt, för vården gällande unga lagöverträdare samt för att bistå 

föräldrarna med stöd i adekvat gränssättning (Ibid.). 
 

I de fall unga lagöverträdare inte har ett särskilt behov av vård eller andra insatser enligt 

Socialtjänstlagen eller Lagen om vård av unga kan den unge dömas till påföljden 

Ungdomstjänst (Socialstyrelsen 2009). Denna påföljd blir aktuell som alternativ när brottets 
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straffvärde är max ett års fängelse (Bons 2011). Ungdomstjänst kan utdömas till unga 

lagöverträdare mellan 15 och 21 år (Ibid.) givet att den unge har samtyckt till påföljden och 

bedöms vara lämplig att fullgöra Ungdomstjänst (Socialstyrelsen 2009).  Det krävs dock 

särskilda skäl för att unga över 18 år ska kunna dömas till Ungdomstjänst. Exempel på skäl är 

att den unge ej var 18 år fyllda när brottet begicks (Ibid.). Det minsta antal timmar som kan 

utdömas är 20 och maxantalet är 150 (Bons 2011). En tanke med påföljden är att minska 

användningen av andra påföljder som likt Ungdomstjänst förutsätter avsaknad av särskilt 

vårdbehov, till exempel böter (Regeringens prop. 2005/06:165).   
 

Ungdomstjänst består av oavlönat arbete och annan särskilt anordnad verksamhet. Påföljden 

ska vara utformad så att det för den unge blir en tydlig reaktion på att samhället inte 

accepterar brottslighet. Den unge kan också anses ha stöd av vägledning och gränssättning 

även om något vårdbehov ej föreligger.  Ungdomstjänst ska därav fungera gränssättande samt 

vägledande och ska utöver oavlönat arbetet därmed även inkludera annan särskilt anordnad 

verksamhet. Innehållet i den sistnämnda ska bestå av tydlig information till den unge om 

villkoren samt en möjlighet för den unge att reflektera över sin livssituation och diskutera 

förevarande brott. Ett alternativ är ett avslutande samtal med Socialtjänstens representant, den 

unge, vårdnadshavarna samt någon från arbetsplatsen där den unge ges en återkoppling på 

genomförandet av Ungdomstjänst. Vad den särskilt anordnade verksamheten ska innehålla 

bestäms närmare av kommunen.  Den ska dock fylla ett mindre antal av de timmar den unge 

utdömts att genomföra (Regeringens prop. 2005/06:165).  Det är också viktigt att de 

straffrättsliga motiverade kraven på förutsebarhet, proportionalitet och konsekvens präglar 

Ungdomstjänst (Ibid.). En beskrivande sammanfattning av Ungdomstjänst är följande: 

 
“Man begår misstag och ungdomstjänst kan vara ett sätt att försöka komma till rätta med en 

begynnande problematik. Jag skulle vilja betrakta ungdomstjänst som någonting mer än en 

påföljd och vilja se på den mer som en läroprocess, en möjlighet till förändring.” (Bons 2011 

s.59) 

 

1.2. Problemformulering 

Ungdomsbrottslighet anses vara ett centralt ämne i samhällsdebatten då ungdomsbrottslighet 

ger en prognos över framtida sociala problem på såväl individ som samhällsnivå 

(Socialstyrelsen 2009). Ungdomstjänst infördes som fristående påföljd för unga 

lagöverträdare 2007 (Bons 2011) och har haft stor genomslagskraft. Av de unga 
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lagöverträdare som döms till påföljd döms cirka hälften till Ungdomstjänst (Brå 2011). Med 

hänsyn till ungdomsbrottslighetens betydelse för samhället och den unge är kunskap om 

påföljderna, i detta fall Ungdomstjänst, viktigt. 
 

Kopplingen till sociala problem innebär vidare direkt relevans för det sociala arbetet som 

vetenskaplig disciplin och därigenom för det sociala arbetet i praktiken. Utifrån att 

Ungdomstjänst som enskild påföljd är förhållandevis ny finns det relativt lite skrivet om det 

och därmed även om annan särskilt anordnad verksamhet. En uppsats om ämnet kan alltså 

anses vara ett bidrag till socialt arbete. 

1.3. Syfte och frågeställningar 

Denna studie har avgränsats till att endast innefatta den särskilt anordnade verksamheten. 

Syftet med studien är att undersöka hur ungdomar upplever den särskilt anordnade 

verksamheten och om några förändringar avseende deras tankemönster och livsstil kan iakttas 

utifrån deras upplevelser. De frågeställningar som förevarande studie avser att besvara är: 

 

• Hur beskriver ungdomarna sin upplevelse av den särskilt anordnade verksamheten? 

• Kan någon förändring avseende ungdomarnas tankemönster iakttas utifrån deras 

upplevelser av den särskilt anordnade verksamheten? 

• Kan någon förändring avseende ungdomarnas livsstil iakttas utifrån deras upplevelser 

av den särskilt anordnade verksamheten? 

 

Frågeställningarna är inspirerade av Bons (2011 s.6) frågeställningar i dennes studie, men 

fokus ligger på den särskilt anordnade verksamheten istället för på ungdomstjänst som helhet. 

1.4. Avgränsningar och begreppsförklaringar 

I denna studie inkluderas enbart ungdomar som hade fått påföljden efter 2007, då lagen 

ändrades och därmed även påföljden. Nedan följer begreppsförklaringar på centrala begrepp i 

uppsatsen. 

 

Kriminalitetssamtal är benämningen på den särskilt anordnade verksamheten inom den 

kommun där empiri har inhämtats. Den särskilt anordnade verksamheten benämns på olika 

sätt i olika kommuner. Fortsättningsvis i denna uppsats kommer begreppet kriminalitetssamtal 

att användas. 
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Ungdom är ett svårdefinierat begrepp utifrån att begreppets innehåll är oklart. Det är en fas i 

livet som är svår att avgränsa och vars innebörd skiftar beroende på om avgränsningen är 

biologisk, social, kulturell eller utifrån känslomässig och psykologisk utveckling (Estrada 

2013a). I föreliggande uppsats innefattar begreppet ungdomar individer mellan 15 och 21 år 

utifrån att det är denna grupp som kan dömas till påföljd ungdomstjänst och därigenom till 

kriminalitetssamtal. Det är därmed denna grupp ungdomar studien kommer att beröra. I denna 

uppsats kommer i första hand begreppet unga lagöverträdare att användas när det talas om 

ungdomar som blivit dömda för att ha begått brottsliga handlingar.   

 
Ungdomsbrottslighet är även det problematiskt att definiera. Som framgått är 

ungdomsperioden svår att avgränsa och likaså finns det olika problem beroende på hur 

begreppet brottslighet definieras. Inom kriminologin är den vanligaste definitionen av 

brottslighet dock den legalistiska vilket innebär att brottslighet är ett paraplybegrepp som 

innefattar utförda straffbelagda handlingar (Estrada 2013a). Det är denna definition av 

brottslighet som är aktuell i denna uppsats då ungdomstjänst är en påföljd och därmed blir 

aktuell vid utförd straffbelagd handling. 

 

Påföljd är enligt Nationalencyklopedin detsamma som brottspåföljd vilket innebär den 

följdverkan den som begått ett brott ska dömas till. Detta kan vara t.ex. straff vilket är böter 

eller frihetsberövande så som fängelse. 

1.5. Uppsatsens disposition 

Uppsatsens första kapitel är en inledning för att väcka intresse inför vidare läsning och för 

ämnet ungdomsbrottslighet samt ungdomstjänst och det aktuella delmomentet 

kriminalitetssamtal. Uppsatsens syfte redogörs för samt de frågeställningar som ska besvaras. 

Vidare definieras centrala begrepp för att underlätta förståelsen inför kommande kapitel. I det 

andra kapitlet ges en bakgrund vilken innefattar en närmare beskrivning av 

ungdomsbrottslighet och dess karaktär samt även delmomentet kriminalitetssamtal för att öka 

förståelsen inför kommande kapitel. I kapitel tre presenteras tidigare forskning i ämnet.  I 

kapitel fyra presenteras de teorier som ligger till grund för analysen. Därefter presenteras 

metodval och tillvägagångssätt för att besvara frågeställningarna i kapitel fem och i kapitel 

sex redovisas resultatet. I kapitel sju analyseras sedan resultatet utifrån de teorier som tidigare 

presenterats. Slutligen diskuteras resultaten, analysen och metodvalet i kapitel sju. Även en 
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sammanfattning ges här av de viktigaste resultaten utifrån uppsatsens syfte och frågeställning 

och förslag på vidare forskning ges.  

2. Bakgrund 

2.1. Kriminalitet - Ungdomligt oförstånd eller livsstil 

Ungdomen är framtiden varför ungdomsbrottslighet kan anses ge en bild av framtida sociala 

problem för både ungdomarna och samhället (Estrada 2013b). Av den anledningen kan det 

argumenteras som viktigt att söka förståelse för ungdomsbrottslighet. Bergström (2012) tar 

upp att en av de mest betydande riskfaktorerna för kriminalitet är att individen tidigare ägnat 

sig åt att begå brott. Denna riskfaktor ökar ytterligare om individens kriminella historia 

dessutom fortgår medan denne avtjänar straff för redan begångna brott. 

 

Enligt Ring (2013) är det inte särskilt ovanligt att ungdomar begår ett eller flera brott under 

tonårstiden. I grad med att brotten ökar samt blir grövre minskar dock antalet ungdomar som 

säger sig ha erfarenhet av det. Bergström (2012) lyfter upp vad Moffitt kommit fram till i 

studiet av ungdomars kriminalitet när han redogör för att vissa ungdomar som ägnar sig åt 

kriminella handlingar fortsätter sin kriminella bana och andra inte. De båda grupperna skiljde 

sig inte åt avseende omfattningen eller allvaret i deras kriminalitet.  De flesta ungdomars 

kriminella bana ebbade ut vid 18 års ålder för att helt vara avslutad vid 25 års ålder. De som 

fortsatte att ägna sig åt kriminella handlingar senare i livet debuterade tidigt, saknade sociala 

färdigheter och hade kognitiva problem. De som upphörde med kriminaliteten kring 25 års 

ålder hade däremot goda sociala färdigheter de kunde använda och god kognitiv förmåga till 

hjälp i sitt beslutsfattande. Drivkraften hos de tillfälligt brottsaktiva var att under den period 

de var aktiva bland annat uppnå hög status. Enligt Moffitt är det inte möjligt att skilja dessa 

grupper åt medan de ägnar sig åt brottsliga handlingar under ungdomen. Detta innebär att det 

blir svårt att sätta in insatser som är anpassade till gruppernas olika behov under denna tid 

(Ibid.). 

 

En viktig faktor som antas hindra ungdomar från att begå brott är enligt Ring (2013) goda 

relationer till andra individer i den sociala omgivningen. Ring (Ibid.) lyfter även upp fler 

faktorer som betydande så som en övertygelse om att det är viktigt att följa samhällets regler 

och en ambition att investera i utbildning, karriär och fritidsaktiviteter. Uppfylls inte dessa 
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faktorer kan de betraktas som riskfaktorer för ökad brottsbenägenhet. När Ring (Ibid.) lyfter 

dessa faktorer hänvisar han till Hirschi som även Bergström (2012) refererar till. Bergström 

(Ibid.) tar upp betydelsen av goda relationer och då främst till föräldrarna. Bergström (Ibid.) 

lyfter fram detta genom att referera till Hirschis teori om social kontroll när han poängterar 

vikten av ungdomens bindning till föräldrar i förhållande till dennes eventuella utveckling av 

sin kriminella bana. En ungdom med dålig föräldrarelation är mer i riskzonen att begå brott än 

en ungdom med bra föräldrarelation. Ring (2013) argumenterar med hänsyn till ett 

förebyggande perspektiv att det är viktigt att förstå hur dessa riskfaktorer samspelar med 

varandra och med brottsbenägenhet. 

2.2. Ungdomsbrottslighetens karaktär 

Brottsstatistik kan användas för att ge en bild av ungdomsbrottslighetens omfattning och 

struktur. Bergström (2012) lyfter fram att det i västvärlden är så att jämfört med vuxna så 

begår ungdomar fler brott. Som framgått i denna uppsats är ungdomar den grupp i samhället 

som är mest brottsaktiv. Estrada (2013b) hänvisar dock till att detta inte innebär att det är 

ungdomar som begår flest brott utan att det rör sig om en överrepresentation. Det finns även 

en överrepresentation av unga lagöverträdare med utländsk bakgrund. Detsamma gäller här 

som för gruppen ungdomar, det innebär inte att dessa ungdomar står för majoriteten av 

utförda brott. Det går inte heller att urskilja kulturella mönster i vilken typ av brott som begås 

(Ibid.). Vidare gäller att det är fler pojkar än flickor som begår brott och att det finns 

skillnader gällande vilka av de brott de registreras för som är vanligast. För pojkar är 

biltillgrepp, olovlig körning och inbrott vanligast och för flickor är det bedrägeri, snatteri och 

narkotikabrott (Ibid.). I en studie av Brå (2013) som bygger på självdeklarationer bland 

ungdomar i årskurs 9 framkommer det att skillnaden i antal pojkar och flickor dock inte är 

särskilt stor avseende de brott som är vanligast bland ungdomar. Skillnaden ökar dock sedan i 

takt med brottets allvarlighetsgrad samt hur ovanligt brottet är. Av studien framkommer att 48 

procent av pojkarna respektive 43 procent av flickorna har begått någon form av stöld. Vidare 

är det 30 procent av pojkarna och 21 procent av flickorna som begått skadegörelse av något 

slag. Gällande våldrelaterade handlingar mot person är siffrorna lägre, 9 procent av pojkarna 

och 3 procent av flickorna. Gällande narkotikabrott, eget bruk och försäljning, är siffrorna 8 

procent gällande pojkarna och 6 procent för flickorna. Viktigt att påtala är dock att 

ungdomsbrottsligheten minskat (Ibid.). 
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2.3. Kriminalitetssamtal 

I inledningen ges en sammanfattande beskrivning av Ungdomstjänst i sin helhet. Med fokus 

på samtalsserien. Nedan följer en närmare beskrivning av delmomentet kriminalitetssamtal. 

 

Som framkommit bestäms det närmare innehållet i samtalen av kommunen själv. Enligt 

Socialstyrelsen (2009) är det lämpligast om planeringen av hur samtalen ska utformas görs 

utifrån rådande omständigheter kring varje enskild ungdom. Exempel på faktorer som kan 

vara av vikt för planeringen är ungdomens sociala situation, tidigare erfarenheter, det brott 

den unge begått samt den unges värderingar och attityder gällande brott. 

 

Det är inte ovanligt att kommunerna utformar något som kallas påverkansprogram vilket är ett 

samlingsnamn för insatser där samtalen utgår från bestämda teman som till exempel identitet, 

etik och värderingar och sociala relationer. Huruvida programmet är anpassat helt efter den 

enskilde eller endast delvis varierar. Syftet är att bereda möjlighet för ungdomen att reflektera 

över de konsekvenser agerandet föranlett samt de egna värderingarna och attityderna kopplat 

till brott. Samtalsserien består av tre till tio samtal på vardera en till en och en halv timme 

(Socialstyrelsen 2009). 

 

I en rapport av Bons (2010) genomför han en kartläggning av Ungdomstjänst i åtta 

kommuner. Trots flera skillnader i hur kriminalitetssamtalen utformats fanns även likheter. 

Grunden kan beskrivas som pedagogisk och syftet är att ungdomen ska få möjlighet till att 

reflektera över begått brott och dess konsekvenser. Syftet är att uppnå förändring genom att 

ungdomen erhåller en ny och utvidgad syn på det egna agerandet såväl gällande tidigare 

agerande som hur denne kommer att agera framöver. Detta genom att ungdomarna blir 

medvetna om deras sätt att tänka kring till exempel brottslighet. Samtliga kommuner har en 

kognitiv-beteendeterapeutisk tanke som grund. Flera kommuner använder även ett program 

vid namn Vägvalet som även den har en kognitiv bas. 

3. Tidigare forskning 

3.1. Samtal med unga lagöverträdare 

Som framkommit är förevarande uppsats inspirerad av en studie genomförd av Bons (2011). 

Bons studie är baserad på halvstrukturerade intervjuer med ungdomar som har avtjänat 
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Ungdomstjänst och syftar till att besvara två övergripande frågeställningar (Ibid.). Den ena 

frågeställningen lyder: “Hur upplever ungdomarna påföljden ungdomstjänst?” (Bons 2011 

s.6) och det andra “Kan någon förändring iakttas av ungdomarnas livsstil och tankemönster 

som kan knytas till deras erfarenheter av ungdomstjänst?” (Bons 2011 s.6).  Ett tidsperspektiv 

som innefattar före och efter brottet, polisförhör, kontakten med socialtjänsten, rättegången 

och utförandet av ungdomstjänst är hela tiden närvarande. Detta blir märkbart genom att 

ungdomarna själva hänvisar till denna tid som turbulent och händelserik utifrån att mycket har 

förändrats. Studien önskar bidra med en beskrivning av hur ungdomarna upplevt 

ungdomstjänst utifrån deras perspektiv och med deras ord. Detta är viktig kunskap i en 

diskussion kring om ungdomstjänst är lämplig som påföljd samt utformandet av densamma 

(Bons 2011).   

 

Gällande kriminalitetssamtalen påvisade studien att det är viktigt hur motiverade ungdomarna 

är för samtalens meningsfullhet. Bons (2011) tar även upp att det kan vara så att vissa 

ungdomar inte upplever en koppling mellan det brott de begått och samtalen vilket leder till 

svårigheter att förstå samtalens mening. En annan viktig faktor enligt Bons (Ibid.) var 

bemötande och att samtalsledaren hade en öppen dialog på ungdomarnas villkor. Slutligen 

lyfter Bons (Ibid.) i den avslutande diskussionen föräldrarnas betydelse. Många ungdomar 

upplevde föräldrarnas reaktion som det mest traumatiska och jobbiga varför Bons 

argumenterar för ökad involvering av föräldrarna. 

 

Bons (2011) hävdar att hur ungdomarna upplever påföljden utifrån faktorer som om den är 

förståelig, rimlig samt om den är för sträng eller för mild är en viktig fråga. Faktorer som 

påverkar om de upplever påföljden som ett rimligt straff är bland annat om de anser sig 

skyldiga till det brott de begått. Upplevelsen av straffet som rättvist påverkas bland annat av 

samtalens innehåll. Gällande rimlighet hänvisar Bons (Ibid.) till två linjer bland de ungdomar 

som ingår i dennes studie. Den ena linjen berör motivation till att tillgodogöra sig påföljden. 

Den andra hänvisar till att straffet skulle kunna vara hårdare eller mer omfattande så att det 

blir en mer kännbar konsekvens. 
 

Hau och Smedler (2011) har genomfört en studie där de undersöker vad svenska unga män i 

åldern 15-17 år som dömts till socialtjänstens rehabilitetsåtgärder självrapporterar kring deras 

kriminalitets omfattning, och huruvida de åtgärder de tilldelats från socialtjänsten är 

anpassade efter dessa unga mäns behov. Hau och Smedler (Ibid.) framhåller att det finns två 
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synsätt när det gäller samhällets reaktion på ungdomsbrottslighet. Här refererar författarna till 

flera andra författare, bland annat Goldson. Dessa två sätt är välfärdsmodellen och 

straffmodellen. Enligt välfärdsmodellen bör den unga lagöverträdaren rehabiliteras från sin 

kriminella bana. Det är lättare att göra detta med unga lagöverträdare än med vuxna 

lagöverträdare. Enligt rättsmodellen bör den unga lagöverträdaren straffas, oberoende av vilka 

behandlingsbehov denne har. Hau och Smedlers (Ibid.) studie fokuserar på hur socialtjänstens 

insatser för unga lagöverträdare tenderar att inte ta hänsyn till de ungas olika behov beroende 

på hur deras livssituation ser ut. Enligt Hau och Smedler (Ibid.) får unga med olika typer av 

behov utifrån riskfaktorer ungefär likartade behandlingsinsatser. I Västvärlden går det numer 

mot straff och kontroll och därmed minskar fokus på den unge lagöverträdarens 

omständigheter och behov i utformandet av påföljder. Hau och Smedlers (Ibid.) studie ägde 

rum år 2004 och de tar upp att lagändringen år 2007, då ungdomstjänst infördes som 

fristående påföljd, förhoppningsvis leder till en förändring i att socialtjänsten gör adekvata 

bedömningar av dessa ungdomars behov. 

3.2. Tankemönster och livsstil 

Bons (2011) redogör för olika förklaringsmodeller till varför man begår brott grundat på en 

sammanställning av Hopkins Burke. Bons (Ibid.) menar att detta är av vikt då det fungerar 

som bakgrund till hur man kan diskutera tänkbara sätt att från samhällets sida stävja 

ungdomsbrottslighet. Enligt Bons (Ibid.) är kriminalitetssamtalen den del av Ungdomstjänst 

som har behandlande inslag och vars syfte är att förändra. Det handlar således om 

ungdomarnas tankesätt och livsstil. 

 

Studiens resultat avseende Kriminalitetssamtal är att flertalet ungdomar upplevde att det är 

skillnad på tanke och handling. De visste att de agerade felaktigt men omständigheterna 

föranledde att de trots detta agerade fel. Flertalet ungdomar upplevde vidare att samtalen haft 

en påverkan på dem avseende förändring men få upplevde att det bidrog med en avgörande 

förändring. Gemensamt är dock att den lärdom ungdomarna tog med sig är att tänka till en 

extra gång (Bons 2011).   

 

Ytterligare en aspekt ungdomarna hänvisar till är att de har blivit äldre och därmed tänker 

annorlunda, förändringen står de själva för (Bons 2011). Bons poängterar att det inte är lätt att 

svara på vad som får en person att förändras eller hur. 
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Izzo och Ross (1990) kom fram till att det fanns en betydande skillnad om det fanns eller inte 

fanns kognitiva inlsag i interventionsprogram. Deras metaanalys gjordes på 46 studier av 

interventionsprogram riktade mot unga lagöverträdare. Enligt Izzo och Ross (Ibid.) var 

program som hade kognitiva inslag dubbelt så effektiva jämfört med program som inte hade 

det. 
 

Bons (2011) belyser även ungdomsperioden som en fas då individen provar olika livsstilar 

och många anser det vara tillåtet att testa gränser. Under denna fas begår vissa ungdomar brott 

och en fråga att ställa är varför vissa ungdomar fortsätter att begå brott snarare än slutar 

(Ibid.). Bons problematiserar möjligheten till att uttala sig om huruvida en ungdom har en 

kriminell livsstil. En svår fråga är vad som är identitet och vad som är attityd (Ibid.).  

 

Det bör tilläggas att det inte finns mycket forskning på området Ungdomstjänst vilket 

inkluderar Kriminalitetssamtal. Brå (2011) konstaterar att en omfattande mängd forskning 

avseende effekterna av ungdomstjänst saknas samt att det i litteraturen även frekvent påtalas 

att forskning på området är allt för ringa.  

4. Teori 

Det finns ett flertal tänkbara teorier som är lämpliga utifrån studiens frågeställningar. Två 

teorier som återkommer ofta inom forskningslitteraturen på området är stämplingsteori och 

kognitiv teori varför dessa kommer att presenteras närmare nedan. 

4.1. Stämplingsteori 

Stämplingsteorin utgår från att avvikelse är ett socialt fenomen på så sätt att det är socialt 

konstruerat (Goldberg 2010). Avvikelse skapas alltså i relationen mellan en individ i 

förhållande till gruppen. En fysisk eller psykisk egenskap är en avvikelse eftersom den 

försvårar en social karriär. Två centrala begrepp inom stämplingsteorin är stigma och karriär. 

Stigma betyder stämpling och kan uppstå dels genom en individs agerande men även av 

egenskaper hos individen som till exempel hudfärg, social status eller religion. Karriär kan 

liknas vid en professionell karriär där olika stadier bygger på varandra. Vad som avgör om ett 

beteende är avvikande är dels beteendet i sig, till exempel om den bryter mot regler i 

samhället och dels andra människors reaktion. En brottslings avvikelse uppfattas som synlig 
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och störande av samhället varför åtgärder krävs vilket i sin tur föranleder att olika sociala 

organ kommer att stigmatisera denne formellt (Ibid.).  
 

Bergström (2012) tar upp kritik mot stämplingsteorin som går ut på att den förklaring teorin 

bidrar med avser de brott en individ begår efter första gången denne blivit påkommen. 

Anledningen till det är att det är stämpeln som uppkommer av att bli påkommen som 

föranleder avvikarkarriären. Goldberg (2010) hänvisar dock till att det rör sig om en process. 

Att ertappas och offentligt stämplas har enligt Goldberg (Ibid.) en väsentlig betydelse för 

processen som leder till ett beständigt mönster av avvikande beteenden. Det innebär nämligen 

konsekvenser för individens självbild och möjligheter gällande deltagande i samhällslivet 

(Ibid.). 

 

Inom stämplingsteorin definieras självbild som individens uppfattning om i vilken grad 

beteenden och personliga egenskaper är förenliga med rådande ideal i samhället. Skapandet 

av självbilden sker via mänskliga relationer. En negativ självbild upprättas genom att en 

individ via reaktioner från andra lär sig att dennes beteende inte lever upp till samhällets ideal. 

Återkommande negativa reaktioner är stämplande och resulterar i att den negativa självbilden 

blir än mer negativ (Goldberg 2010). 
 

Stämplingsteorin bidrar även med en förklaring till varför det är viktigt att andra reagerar när 

en individ bryter mot rådande normer och lagar. Samtidigt bidrar den också med förståelse för 

anledningen till att vissa reaktioner och ageranden är bättre än andra, utifrån att vissa 

reaktioner är stämplande och vissa inte (Goldberg 2010). Stämplingsteorin medför därmed 

förståelse för avvikande beteende så som brottslighet samt vilka ageranden som är mer 

gynnsamma än andra. Av den anledningen kan stämplingsteorin anses vara lämplig för att 

besvara uppsatsens frågeställningar. Förståelse för en avvikarkarriär kan anses vara 

nödvändig för förståelse för hur den ska brytas. Den kan också bidra med ett analysverktyg 

gällande kriminalitetssamtalen; ge vägledningen i hur samtalsledaren bör agera för att 

ungdomen ej ska uppleva stämpling. Att dömas för brott kan anses stämplande i sig genom 

domen, tilldelas en påföljd och därpå vetskapen om registreringen i belastningsregistret. Att 

blir upptäckt kan innebära begynnelsen av fortsatta brottsliga handlingar varför det blir viktigt 

att visa ungdomarna en annan väg.  
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En annan teori som kan anses vara lämplig, bland annat utifrån att kriminalitetssamtalen har 

en kognitiv grund, är kognitiv teori som kommer att presenteras näst. 

4.2. Kognitiv teori 

Kognitiva teorier och beteendeinriktade (behavioristiska) teorier går in i varandra och 

betraktas nu för tiden i regel som liknande (Payne 2008). Av dessa två inriktningar ligger 

fokus i denna uppstats främst på kognitiv teori på grund av en ambition att se om det är 

möjligt att avgöra om kriminalitetssamtalen påverkat ungdomarnas kognitiva processer.  

 

Kognitiv inlärningsteori har fokus på hur människor bearbetar tankar, känslor och information 

(Bons 2011). Kognitiv teori förklarar att de föreställningar och tankar vi människor har styr 

våra känslor och oss (Bergström 2004). Människan är till sin natur bearbetande, upplevande 

och tolkande. I behandlingsformer grundade på kognitiv teori läggs stor fokus på att få 

personens tolkningsmönster utforskade. Hur personen uppfattar händelser och situationer 

påverkas av inlärda kognitiva strukturer. Dessa inverkar på hur information från både det inre 

och det yttre bearbetas, lagras och tolkas (Kåver 2006). Några centrala begrepp inom kognitiv 

teori är automatiska tankar, livsregler eller grundantaganden och kognitiva scheman. 

Kognitiva scheman är synonymt med kognitiva strukturer som redan nämnts. Automatiska 

tankar är spontana och snabba ytliga meningar eller bilder i vårt inre. Livsregler eller 

grundantaganden påverkar personens sätt att förhålla sig till och anpassa sig till sin omvärld. 

Det kan röra sig om värderingar och moral och är en samling regler om vad som gäller för 

personen i förhållande till sig själv och andra (Ibid.). Inom kognitiv teori ses människans 

känslor, tankar och handlingar som nära sammanknutna varandra (Helleday & Berg Wikander 

2007). I kognitiv terapi menar man att - som vi redan varit inne på - känslomässiga 

svårigheter i vuxen ålder är en följd av förvrängda och dysfunktionella tankemönster från 

faser tidigare i livet (Ibid.). 

 

Bogestad et al. (2010) lyfter upp vad flera andra författare fört fram, till exempel Yochelson 

och Samenow, att kognitiva förvrängningar kan korrelera med antisocialt beteende. Därför 

finns det flera behandlingsprogram som inriktar sig på tankeprocesser. Det huvudsakliga 

syftet med dessa program är att genom att förändra tankeprocesser minska återfall i brott. 
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5.  Metod 

5.1. Forskningsdesign 

Uppsatsens syfte är att undersöka ungdomarnas upplevelse av kriminalitetssamtalen samt om 

någon förändring kan iakttas i deras tankemönster och livsstil utifrån deras upplevelser (jfr 

Bons 2011 s.6). Kvalitativ metod används i försök att få kunskap om vad personer upplever 

varför denna metod bedöms vara bäst lämpad (jfr Larsson 2005). Samtalsintervjuer har den 

fördelen att svar kan fås på sådant man inte skulle få svar på i en enkät, detta till exempel på 

grund av att enkäter oftast innehåller redan föreslagna svarsalternativ. Det är också större 

chans att få ett mer utvecklat svar under samtalsintervjuer. Dessutom finns en stor chans att 

oväntade svar kommer upp i en intervju (jfr Esaiasson et al. 2012). Samtalsintervjuer lämpar 

sig bra när forskarna saknar omfattande kunskap inom området eller när fokus ligger på 

människors livsvärldar (Ibid.). Då det är svårt att finna omfattande forskning på denna typ av 

kriminalitetssamtal med ungdomar dömda till ungdomstjänst, och det som är av intresse är 

intervjupersonernas upplevelse av kriminalitetssamtalen är det motiverat att välja 

samtalsintervjuer som metod. ”Forskaren skall sträva efter att förstå världen som 

intervjupersonerna själva upplever den” skriver Esaiasson et al. (2012 s.253) och via intervjun 

är avsikten att försöka förstå hur intervjupersonerna upplevt kriminalitetssamtalen. Utifrån 

funnen forskning noterades vissa teman varför intervjuerna genomfördes som 

halvstrukturerade intervjuer utifrån en intervjuguide med bestämda teman (jfr Kvale & 

Brinkmann 2009). Då vi valt intervjuer som metod är forskningsdesignen empirisk. 

5.2. Vetenskapsteoretisk ansats 

Uppsatsen önskar ge en bild av ungdomarnas upplevelse av kriminalitetssamtal utifrån deras 

egna perspektiv, av den anledningen används en fenomenologisk ansats (jfr Kvale & 

Brinkmann 2009). Inom fenomenologin är nämligen det centrala intervjupersonernas livsvärld 

utifrån deras perspektiv (Ibid.). Fenomenologin innefattar att noggrant, försiktigt och 

metodiskt fånga in och beskriva hur någon upplever det valda ämnet. Upplevelsen påvisas 

bland annat genom hur de beskriver, känner, uppfattar, begripliggör och kommer ihåg det som 

redogörs för. För att få information om sådana upplevelser krävs djupa intervjuer med 

individer med direkt erfarenhet av det som ska undersökas (Patton 2002). 
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5.3. Litteratursökning 

Det första steget i litteratursökningen var att söka på LIBRIS för att få en överblick på 

nationell forskning och litteratur på problemområdet. I LIBRIS användes sökorden 

ungdomsbrottslighet*, ungdomstjänst*, ungdom*. Antalet träffar sorterades till att inkludera 

litteratur och avhandlingar utgivet mellan år 2000-2013 för att säkra att forskningen är 

sentida. Anledningen till att trunkeringstecken (*) användes var att möjliggöra att 

sökresultatet skulle innefatta olika böjelser av sökorden. Via LIBRIS erhölls Bons artikel 

(2011) och rapport (2010) samt en rapport utgiven 2013 av Brottsförebyggande rådet (Brå) 

som var av intresse. Utifrån det och med hänsyn till att det noterats att flera forskare på 

nationell nivå refererat till Brå genomfördes en sökning efter mer material på Brås hemsida. 

En sökning efter material gjordes även på Socialstyrelsens hemsida. 

 

Det andra steget var att söka internationell forskning vilket gjordes främst på Proquest och 

Web of Science. I Proquest begränsades sökningen till två databaser; “sociological abstracts” 

och “social services abstracts”. Anledningen till det var utifrån önskan om forskning i 

anknytning till aktuellt område, socialt arbete. Inledningsvis användes sökorden youth* 

crime*, juvenile* crime*, youth service*. Ett vanligt förekommande nyckelord gällande 

ungdomsbrottslighet var delinquency och recidivism. Fortsatt sökning gjordes därav på 

sökorden delinquency*, juvenile* delinquency*. delinquency* recidivism*. Sökresultatet 

avgränsades till “peer reviewed” och datum för publicering till år 2000-2013. I Web of 

Science användes samma sökord som i ProQuest men sökresultatet sorterades efter “most 

cited”. För en bred överblick genomfördes en sökning först på samtliga territorium. För att 

även få nationell forskning sorterades sedan resultatet efter territorium där Sverige valdes. På 

angivna sätt erhölls Hau och Smedler (2011) samt Bogestad et al (2010). 

 

Genom litteratursökningen noterades somliga forskare som återkommande samt viss litteratur. 

Två boktitlar var av särskilt intresse vilka var Estrada (2013) och Bergström (2012). Vidare 

erhölls även litteratur via litteraturlistorna i funnet material vilket var namnen Moffitt (1993) 

samt Izzo och Ross (1990). 

 

De teorier som används i denna uppsats är stämplingsteorin och kognitiv teori. Gällande 

stämplingsteorin har Goldberg (2010) valts ut. Anledningen till det är att Goldberg skriver om 

stämpling direkt kopplat till avvikande beteende så som kriminalitet. När det gäller kognitiv 
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teori har Payne (2008) och Kåver (2006) använts framförallt, men även Helleday och Berg 

Wikander (2007) utifrån en överskådlig redogörelse för vad kognitiv teori är. 

5.4. Tillvägagångssätt 

Inledningsvis utformades en intervjuguide med olika teman (se bilaga). Dessa teman är 

baserade på uppsatsens syfte och frågeställningar, kunskap om innehållet i 

kriminalitetssamtalen samt på tidigare forskning om samtal med unga lagöverträdare. De 

teman som blev aktuella var samtalens struktur, bemötande, meningsfullhet samt förändring i 

tänkande/agerande. För att få ökad kunskap om samtalen mottogs material via en 

powerpoint-presentation som var utformad av informanten som också leder 

kriminalitetssamtalen i aktuell kommun. I denna presentation beskrevs innehållet och den 

struktur som guidar denne samtalsledare när han håller i samtalen. Detta gjordes för att få en 

bild av hur dessa går till och för att få grepp om innehållet i dem, vilket ansågs gynna 

processen med att skapa en intervjuguide som var så adekvat som möjligt. En central del av 

innehållet var STOP. Detta var ett slags verktyg att ta till för att stanna upp, tänka till och 

planera om sitt agerande i vissa situationer. 

 

Under varje tema utformades förslag till frågor (jfr Kvale & Brinkmann 2009). 

Intervjufrågorna utformades så att de skulle motivera intervjupersonerna till berättande. 

Frågorna skulle vara lätta att ta till sig och högtravande språkbruk undveks, detta för att 

minimera risken att onödigt mycket av intervjutiden skulle gå åt till att förklara vad som 

efterfrågades. En lyckad intervju känns igen på korta frågor följt av långa svar (jfr Esaiasson 

et al. 2012). Under intervjuerna lades stor kraft på att i möjligast mån lägga egna fördomar åt 

sidan för att ha så stora chanser som möjligt att få en bild av intervjupersonernas tankevärldar 

(jfr Ibid.). 

 

Intervjuerna genomfördes med intervjupersoner som haft kriminalitetssamtal vid ett 

socialtjänstkontor i en svensk mellanstor kommun för ett till två år sedan. Av sekretesskäl och 

etiska skäl ansvarade informanten för den inledande kontakten med intervjupersonerna, och vi 

som intervjuare kom först in i bilden när samtycke upprättats. Informanten förmedlade en lista 

med namn och telefonnummer till tio möjliga intervjupersoner varav intervjuer ägde rum med 

fem av dem.  Det faktum att informanten påverkade vilka intervjupersoner som valdes ut till 

studien och hur det eventuellt påverkar undersökningens resultat är något som kommer att 

diskuteras nedan. Efter att listan mottagits ringde vi upp dem från ett mobiltelefonnummer 
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som särskilt införskaffats för detta examensarbete. Detta nummer kunde intervjupersonerna 

nå oss på genom att ringa eller via SMS ifall de skulle få förhinder, hade frågor eller inte 

hittade till platsen där intervjun ägde rum. Målet var att en påminnelse skulle skickas om 

intervjun via SMS samma dag den ägde rum. 

 

Den ursprungliga planen var att ha flera alternativ att erbjuda intervjupersonerna vad gällde 

platsen där intervjuerna skulle äga rum. Detta för att de själva skulle kunna välja plats utifrån 

vad som kändes mest bekvämt för dem. En tanke var att en av platserna skulle vara i 

socialkontorets samtalsrum. Detta ändrades dock under studiens gång då det inte upplevdes 

som lämpligt att intervjupersonerna skulle behöva komma till socialkontoret nu när de 

förhoppningsvis lämnat den miljön bakom sig. Möjligheten att hyra eller låna konferensrum 

på andra verksamheter i staden undersöktes. Efter ytterligare överväganden om pris för hyra 

och lokalernas avstånd från stadskärnan fastställdes att lokalerna i ett av stadens skolbibliotek 

var att föredra. Dessutom noterades att flera av intervjupersonerna efterfrågade att 

intervjuerna skulle ske efter arbetstid då flera av dem hade jobb, och tillgång till dessa lokaler 

gavs även sena kvällar och helger. En del intervjuer ägde rum i bibliotekets grupprum. Då 

dessa har väggar med glasparti placerades intervjupersonens stol med ryggen mot dessa 

väggar så att denne inte skulle distraheras av andra personer som rörde sig utanför 

grupprummet. Hänsyn togs dessutom till vilka områden i biblioteket som brukade ha minst 

antal personer utanför. Andra intervjuer ägde rum i grupprum som fanns i andra delar av 

skolan, dessa rum var mer avskilda än dem i biblioteket.  Det är viktigt att intervjuer inte sker 

på en plats där man riskerar att bli störd (jfr Esaiasson et al. 2012) varför vikt lades vid att 

intervjupersonen inte hade glaspartierna i bibliotekets grupprum i sitt synfält och varför 

intervjupersonerna ej heller erbjöds att träffas på platser som caféer, torg och restauranger. 

Hur lång tid intervjun beräknades ta uppgavs i den första kontakten med intervjupersonen (jfr 

Ibid.). En diktafon användes för ljudupptagning som lånats på Högskolan i Gävles 

vaktmästeri. Detta för att säkerställa att analysmaterialet skulle innehålla vad som faktiskt 

sades och minimera risker för efterkonstruktioner i resultatredovisningen.  

 

När intervjuerna inleddes visades intresse för intervjupersonernas livsvärld (jfr Kvale & 

Brinkmann 2009) bland annat genom att vi lyssnade intresserat och ställde följdfrågor medan 

vi småpratade om deras nuvarande sysselsättning eller något annat som var aktuellt för dem 

just då.  Det är bra för intervjupersonen att få en uppfattning om intervjuaren och intervjuns 

syfte (jfr Ibid.) varför vi presenterade oss själva och syftet med intervjun både under det 
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inledande telefonsamtalet när tid för intervju bokades samt inledningsvis under intervjun, 

dessutom hade informanten redan gett sådan information när denne först kontaktade 

intervjupersonerna. Vidare definierades situationen för intervjupersonerna genom att ange hur 

lång tid det skulle ta samt vad som var syftet med diktafonen. Slutligen, innan själva intervjun 

inleddes, tillfrågades intervjupersonerna om de hade några frågor eller om vi på något sätt 

varit otydliga (jfr Ibid.). 
 

De planerade frågorna avslutades med att berätta att detta var våra frågor och sedan 

tillfrågades intervjupersonen om det var något mer denne ville tillägga, något vi glömt fråga 

eller något annat de kommit att tänka på under intervjun som de velat säga men som inte 

blivit sagt (jfr Kvale & Brinkmann 2009). Efter en intervju kan den som blivit intervjuad 

uppleva en känsla av tomhet som en konsekvens av att intervjupersonen har givit av sig själv 

utan att få något tillbaka (jfr Ibid.). Efter intervjun när diktafonen var avstängd var det vanligt 

att intervjupersonerna dröjde kvar i ett samtal som rörde deras intressen och de ställde frågor 

kring oss och vårt yrkesval. Vid denna stund var det ett bra sätt att avsluta intervjutillfället, på 

ett sätt där det blev mer givande och tagande. Den tomhet som påtalats behöver inte uppstå, 

intervjupersonen kan också uppleva intervjun som berikande och att denne har fått nya 

insikter om sin livsvärld (Ibid.). Vi har därför försökt vara noga med att poängtera de 

framgångar och styrkor hos intervjupersonen som noterats genom det denne berättat för oss. 

 

Som tack för att intervjupersonerna deltagit erhöll dem en varsin biocheck, vilket de 

informerats om i sin första kontakt med informanten. Biocheckarna och kontantkortet till 

mobiltelefonen som användes bekostade vi själva. 

5.5. Analysverktyg 

Databearbetningen genomfördes på så sätt att alla intervjuer transkriberades ord för ord. När 

samtliga intervjuer transkriberats lästes alla intervjuer igenom och essentiella citat valdes ut. 

Som analysverktyg användes meningskoncentrering vilket innebär att intervjupersonernas 

beskrivningar omformuleras till korta formuleringar som ger en sammanfattande bild av 

innebörden i det som sägs (jfr Kvale & Brinkmann 2009, Larsson 2005). För att ge en bild av 

innehållet presenteras resultaten med hög citattäthet (jfr Ibid.). Med hänsyn till att 

intervjupersonernas upplevelser är det centrala i uppsatsen är det lämpligt med många citat för 

att på så sätt frambringa deras röst. Citaten bidrar med att deras beskrivningar och upplevelser 

anges med deras egna ord. 
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5.6. Uppsatsens trovärdighet 

För att säkerställa både validiteten och reliabiliteten läggs stor vikt vid att försöka beskriva 

intervjupersonernas upplevelse av kriminalitetssamtalen så som de själva upplevt dem och 

försöka undvika låta tolkningen av det som sägs styras av den egna förståelsen (jfr Patton 

2002).  

 

Validitet innebär att mäta vad som avses att mäta. Fokus ligger på instrumenten, och i 

kvalitativ metod är intervjuaren själv instrumentet. Därför ligger trovärdigheten i kvalitativ 

metod på forskarens färdigheter och kompetens (Patton 2002). Stor hänsyn lades till 

validiteten när intervjuguiden utformades, så att frågorna skulle vara relevanta och inbjuda till 

svar som möjliggjorde rika beskrivningar av intervjupersonernas upplevelse av 

kriminalitetssamtalen (jfr Larsson 2005). Huruvida frågorna var relevanta eller ej beror på den 

tidigare operationaliseringen av aktuella begrepp. God överensstämmelse mellan teoretisk 

definition och de egna operationaliserade indikatorerna ger god validitet (jfr Esaiasson et al. 

2012). 

 

Under intervjuerna hände det att tolkande frågor ställdes (jfr Esaiasson et al 2012) för att 

stämma av om vi uppfattat intervjupersonerna rätt. Genom att försöka minimera missförstånd 

under intervjuerna ökar reliabiliteten. Högre reliabilitet uppnås genom att minska risken för 

slarv- eller systemfel (Ibid.). 

 

För att säkerställa validitet och reliabilitet i analysdelen kommer stor ansträngnings läggas på 

att till det yttersta rättvist presentera insamlad data och föra fram vad dessa data visar i 

förhållande till studiens syfte (jfr Patton 2002). Ett sätt för att säkerställa reliabiliteten är att 

arbete har lagts ned på att skapa en tydlighet och transparens i tillvägagångssättet i de olika 

momenten. Vi eftersträvade att reflektera utifrån validitet och reliabilitet fortlöpande genom 

processens gång. Dessutom kommer informationstäta beskrivningar av det som kommit fram i 

intervjuerna att redovisas i analysdelen. Förhoppningen är att det underlättar för läsaren att få 

en klar bild av det studerade (jfr Larsson 2005). 

 

Som tidigare nämnts finns det begränsningar med metoden gällande möjligheter till att 

generalisera på grund av det lilla antalet intervjupersoner och att de inte kan ses vara ett urval 

som generellt representerar samtliga dömda till ungdomstjänst och därmed även 
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kriminalitetssamtal. Avseende generalisering är det vidare inte möjligt att göra en statistisk 

generalisering eftersom urvalet inte kan sägas vara slumpmässigt (jfr Larsson 2005). Det är 

dock möjligt att göra en analytisk generalisering, där vissa resultat bedöms kunna vägleda mot 

vad som sker i andra situationer.  Här argumenteras det då utifrån en viss teori. Genom att 

påvisa vilka belägg som finns för det som påstås ges läsaren möjlighet att bedöma huruvida 

generaliseringen är möjlig eller ej (jfr Ibid.). 

5.6. Etiska ställningstaganden 

För att säkerställa en etiskt korrekt studie har urvalet begränsats till att enbart innefatta 

personer som har fyllt 18 år och därmed är myndiga. Vidare inkluderas enbart personer som 

redan avtjänat påföljden då de inte är klienter och befinner sig mitt i en förändringsprocess. 

Intervjuernas fokus låg på upplevelsen av samtalsserien i sig. Detta för att minimera riskerna 

att röra upp jobbiga känslor hos intervjupersonerna samt för att undvika fokus som skulle 

kunna upplevas som att intervjupersonernas karaktär bedömdes. När intervjupersonerna kom 

in på sådant som inte rörde kriminalitetssamtalen undvek vi att gå djupare i dessa ämnen och 

styrde tillbaka fokus till samtalsserien. Var det så att intervjupersonerna kom in på dessa 

samtalsämnen när intervjufrågorna avhandlats markerades intervjun som avslutad genom att 

det klargjordes att intervjun inte längre pågick och därefter stängdes diktafonen av för att visa 

att den information som nu kom inte skulle ingå i studien. 

 

Vidare har de forskningsetiska riktlinjerna avseende informerat samtycke, konfidentialitet och 

konsekvenser särskilt beaktats (jfr Larsson 2005).  Ett informerat samtycke uppfylldes genom 

att via informanten tillstå intervjupersonerna med tillräckligt mycket information om studiens 

syfte, upplägg och eventuella fördelar och risker med deltagandet. Vidare kom de att 

informeras om att deltagandet är frivilligt och att de kunde avbryta sitt deltagande när som 

helst utan att behöva ange skäl (jfr Ibid.). För att uppnå kravet på konfidentialitet garanterades 

intervjupersonerna att datamaterialet skulle komma att redovisas på ett sådant sätt att det ej 

skulle gå att härleda till intervjupersonen. Vid behov kommer därmed vissa ändringar göras i 

citat utan att meningsinnehållet påverkas vilket intervjupersonerna informerades om (jfr 

Ibid.).  Mot bakgrund av detta kommer intervjupersonerna i presentationen av resultatet 

enbart beskrivas utifrån kön och ungefärlig ålder. Vidare beaktades även konsekvenser vilket 

innebär att intervjupersonen skulle ta så lite skada som möjligt (jfr Ibid.). Under hela 

intervjuprocessen togs därmed hänsyn till intervjupersonen och att denne inte skulle ta skada. 
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Detta innebar att om behov uppstod avstyrdes ett samtalsämne om det upplevdes som allt för 

känsligt med hänsyn till intervjupersonens bästa (jfr Ibid.).  

 

Kvale och Brinkmann (2009) tar upp ofta bortglömda men likväl nödvändiga uppgifter 

kopplat till etik som avser ljudupptagning. Dessa uppgifter innefattar att det inspelade 

materialet försvaras säkert samt raderas när det ej behövs längre. Detta togs hänsyn till genom 

att en diktafon lånad av Högskolan i Gävle användes till skillnad från exempelvis en privat 

mobiltelefon. Diktafonen förvarades i säkert förvar när den ej var i bruk till skillnad från en 

mobiltelefon som kan anses löpa större risk att hamna i obehörigas händer. När materialet 

transkriberats raderades innehållet omgående.  

6.  Resultat 

I detta avsnitt presenteras först de fem intervjupersonerna, därefter redovisas resultatet av 

intervjuerna och slutligen presenteras framträdande områden som kan iakttas utifrån 

resultatet. Inom kvalitativ forskning finns det ingen standardform för hur resultatet redovisas 

(Kvale & Brinkmann 2009). Resultatredovisningen nedan sker efter respektive tema i 

intervjuguiden. För att det ska bli överskådligt kommer avsnittet således att delas upp i 

enlighet med dessa teman. Detta med förhoppningen att ge en god överblick över resultatet i 

sin helhet. Under det första temat, samtalens struktur, kommer ungdomarnas upplevelse och 

beskrivning av samtalet i sig att redovisas. Det andra temat var bemötande där ungdomarnas 

upplevelse med fokus på samtalsledaren redovisas. Därefter följer en redovisning av vad som 

framkom under temat meningsfullhet där ungdomarna beskriver sin upplevelse av samtalen 

utifrån sina egna behov. Slutligen kommer resultatet gällande förändring i tänkande och 

agerande att redovisas där ungdomarna beskriver bland annat vad de tagit med sig från dessa 

samtal och deras upplevelser av skillnad i deras sätt att tänka. Dessa teman kan argumenteras 

som bäst lämpade att utgå ifrån i resultatredovisningen då urvalet består av endast fem 

intervjupersoner och deras upplevelser skiljer sig åt något. Upplevelser som en minoritet 

lyfter kan därmed anses vara av vikt att lyfta fram då de kan bidra med insiktsfull kunskap. 

Innan detta presenteras först intervjupersonerna utifrån en kort beskrivning. 

6.1. Intervjupersonerna 

Intervjuperson 1 - Kille i yngre tjugoårsåldern 
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Intervjuperson 2 - Kille i yngre tjugoårsåldern 

 

Intervjuperson 3 - Tjej i yngre tjugoårsåldern 
 

Intervjuperson 4 - Kille i yngre tjugoårsåldern 

 

Intervjuperson 5 - Kille i yngre tjugoårsåldern 

6.2. Samtalens struktur 

Intervjupersonerna ombads att beskriva sin upplevelse av kriminalitetssamtalen. 

Upplevelserna var blandade, medan en ungdom beskrev det som att det var som en 

väckarklocka kände en annan individ att det var onödigt. 

 
“... jag trodde det skulle vara värre, men det var det inte” (Intervjuperson 1)   

 
“Ja jag var ju nervös första gången. Det var jag inte sen” (Intervjuperson 1) 

 
“det var bra eftersom man fick en sån där liten… väckarklocka, man vaknar upp och tänker, men 

jag uppskattar att han verkligen, han lade ner jättemycket arbete på det där och visade att han 

brydde sig så” (Intervjuperson 2) 

 
“Jag vet inte varför man har samtal ens… Det var fett onödigt.” (Intervjuperson 3) 

 
“Jag kommer inte ens ihåg vad han pratade om. ‘Vad gjorde du?’, ‘vad hände?’. Man berättade sen 

sa han att ‘ja nästa gång STOP’ eller nått shit. Han skrev ner massa grejer… Man fick ett häfte…. 

vad man ska tänka på innan man gör nått.” (Intervjuperson 3) 

 
“Det är inte bra. Alltså, va fan gör du där? Du sitter bara, pratar som om det vore någon jävla fika 

typ” (Intervjuperson 3) 

 

Intervjuperson 3 uttryckte en nyfikenhet inför första samtalet, som sedan lade sig inför de 

andra: 

 
“...då var det bara fan vad det är drygt. Sitta och lyssna på saker. Jag visste vad jag hade gjort. Vad 

ska jag säga till han… och han ska säga… skriva ner det, jag vet ju redan.” (Intervjuperson 3) 
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När frågan ställdes om det var något man kunde förändra med samtalen svarade 

intervjuperson 3: 

 
“Jag tyckte bara det var onödigt. Som jag säger… det påverkar mig inte. Det hindrar mig inte.” 

(Intervjuperson 3) 

 

Och på följdfrågan om hon tyckte man skulle ta bort samtalen helt, svarade hon: 
 

“Det kanske hindrar någon annan än mig, men… det är inget som man blir, så här, man skräms 

av.” (Intervjuperson 3) 

 
“...varför ska jag… nästa gång jag ska göra någonting… ofta jag ska tänka på hans samtal…” 

(Intervjuperson 3) 

 

Intervjuperson 4 beskrev att han hade många tankar om hur det skulle vara som sedan visade 

sig vara felaktiga. 

 
“Alltså… I början så trodde jag så här, att de skulle typ, försöka lära mig, alltså typ visa så här får 

du inte göra men det var inte så, det var mer att de typ frågade frågor och sånt och så, vad heter det, 

så sa de senare att ja det här är fel, alltså, de sa inte du får inte göra så här, de sa bara ah, det här är, 

nästa gång du gör det här då kanske du ska tänka efter och såna grejer, lite tips så här och så fick 

jag snacka mycket själv och så frågade de mycket om hur jag kände, hur jag kände mig, alltså hur 

det var för mig och, under den situationen, förstår du hur jag menar? Det som hände och så, så det 

var mer bara tips, det var inte du måste göra så här det här var fel de typ, förstår du, det var inget så 

här, jag hade ingen press på mig där, nej” (Intervjuperson 4) 

 

Intervjuperson 5 gav en mycket rik beskrivning och tog upp vikten av att skapa förtroende 

redan från start. 

 
“...han var välkomnande faktiskt och sa välkommen och ja, jag kommer ihåg att han sa, jag 

kommer inte vara på dig så att du känner dig obekväm eller någonting, jag försöker göra det så lätt 

som möjligt för oss båda två så att vi kan reda ut vad som har hänt och jag förstår precis vad du 

säger, det spelar ingen roll om polisen eller någon annan inte har förstått, jag förstår precis varenda 

grej du säger för jag har också varit en ungdom sa han, sen gick han igenom en sån här mall där jag 

får fylla i familj, vänner, fritid, framtida planer, nu och historia och så gick vi igenom så att vi ska 

lära känna varandra sen faktiskt han tog upp sin historia också och vem han var så att man kunde, 

så här lite, okej jag vet vem han är lite då kan jag öppna mig för honom, det blev så där faktiskt så 

det blev inte hemskt, inte för min del i alla fall tyckte jag” (Intervjuperson 5) 
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Utifrån deras upplevelse fick ungdomarna även beskriva vad de gjorde under samtalen mer 

explicit. 

 
“Nej, vi pratade oftast om… vad som, varför det blir så här. Ah, vad som kan hända om man 

fortsätter. Sånt där.” (Intervjuperson 1) 

 

Intervjuperson 1 berättade även att under samtalen pratade han och samtalsledaren mycket. 

De pratade om sådant som brottet men också om ungdomen själv, bland annat om dennes 

intressen. Detta uttryckte han att han tyckte kändes bra, och motiverade att det gjorde det 

eftersom man inte pratar om sig själv så ofta, och att det var bra att det inte enbart var brottet 

som var i fokus. De pratade även om framtiden, och vad ungdomen ville ha för yrke. Han 

berättade under vår intervju att han nu utbildade sig till just detta yrke. Han berättade också 

att samtalsledaren hade kommit med exempel på personer som begått olika brott och vilka 

konsekvenser dessa brott kunde få. 
 

Även Intervjuperson 2 hänvisar till att de pratade en del kring brottet dock fick det inte allt för 

stor plats. 

 
“han ville ju veta lite av vad det var jag hade gjort, och liksom, hur tänkte jag, kommer jag göra 

om det… så det var lite det kanske och vi pratade, och han ville veta lite mer om mig och 

föräldrarna och… så… det var lite det vi gjorde, det var vad jag kommer ihåg i alla fall” 

(Intervjuperson 2) 

 

Intervjuperson 4 hänvisar till en metod som presenterades men berättar att även brottet togs 

upp vilket denne dock inte uppskattade 

 
“Nej men det var någonting med, några bokstäver, tror det var, jag kommer inte ihåg men det var 

typ så här att innan man gör någonting ska man gå efter den där metoden typ, det var något med 

STOP, initialerna där, det var någonting i alla fall och det var ganska bra, jag tänker faktiskt på det 

ibland så här, shit jag har använt det nu, när man gör någonting man bah jaha vad kommer hända 

typ så här, är det värt det, typ såna grejer så jag använder den metoden, ah, det var typ det som var 

bra” (Intervjuperson 4) 

 
“Ja, eller jag vet inte, han försökte komma in i det som hade hänt och jag gillade inte… jag ville 

inte ta upp det igen eftersom det håller på och blir bra så här så det ah…” (Intervjuperson 4) 
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Intervjuperson 4 berättar även att trots att han inte tyckte om att samtalsledaren kom in på 

ämnet så hanterade denne det bra. 

 
“nej han försökte hitta gränsen så han du vet, han visste, han ville se aha han tar illa upp här då ska 

inte jag snacka om det typ, förstår du hur jag menar? Så han anpassade sig bra på det sättet” 

(Intervjuperson 4) 

 

Intervjuperson 5 beskriver sina tankar kring det som tidigare intervjupersoner tagit upp kring 

STOP. Han delar även med sig av hur han tyckte att det kändes att sitta i samtalen. 

 
“Jag tyckte faktiskt i början att va fan jag kommer aldrig tänka på den, det är inte någonting jag 

kommer tänka på, det är inte så att jag har några problem så att jag behöver de här diskussionerna 

som att jag behöver sitta hos en psykolog vilket det kändes som så klart men… sen så klart när 

man går ut därifrån, även fast man tycker gubben har varit lite pratig, så blir det liksom att man 

tänker på det, så blir det att jag börjar tänka på stop linjen som jag ser på, när man kör och så 

där… men så, det tog nog någon vecka innan man glömde bort, det satt där faktiskt” 

(Intervjuperson 5) 

 
“Jag tyckte det var det som var lite jobbigt faktiskt, för att det är liksom till någon främmande 

person som man aldrig har träffat så där som ska sitta och analysera dig så där, men som sagt det 

är inte som att jag var en sådan där bråkig person liksom och har något med kriminalitet och göra 

eller att jag hade psykiska problem eller något sådant så ah…” (Intervjuperson 5) 

 

Följdfrågor gällande samtalens struktur ställdes och samtliga ungdomar beskriver samtalen 

som strukturerade till sin form. 
 

Intervjuperson 1 sa att han upplevde att det fanns en struktur i samtalen, vilket han tyckte var 

positivt. Han berättade också att han hade möjlighet att själv påverka tidsramarna genom att 

han själv kunde säga till när han ville ha längre tid mellan samtalen eller om ett samtal skulle 

vara längre än en timme. Han kunde också påverka vad de skulle prata om i samtalen. 

 
“Det var liksom, han frågade mig, jag svarade, och sen fick jag liksom lägga upp lite mer och som 

han ville lära känna mig… så... första gången var lite vem är du? Så här… vad har du för framtida 

planer? Sen byggde vi lite på det här med vad vi kan göra för att inte det här ska hända igen och 

liksom” (Intervjuperson 2) 
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Intervjuperson 3 berättade att hon uppfattade en struktur i samtalen och att hon uppfattade 

denna som positiv eftersom det var skönt att veta vad man ska prata om och att dessa saker då 

är avklarade och att man inte ska prata om den gången därpå. Hon uttryckte att 

samtalslängden var för lång, och att det hade räckt med en halvtimme vid fem tillfällen istället 

för en timme vardera gång. Även intervjuperson 3 sa att hon fick styra vad de skulle prata om, 

men att hon inte ville det utan hon ville bara gå hem. 

 
“Ah det var någon struktur att de skulle visa vissa grejer och så här förstår du, att de gjorde 

någonting i alla fall så det var inte bara och improvisera så här så han gick efter nå steg grejer och 

sådana grejer typ hur känner du här, ett till tio, sådana grejer typ. Han använde lite sådana 

metoder” (Intervjuperson 4) 

 

Ungdomarna delade även med sig av vad de tyckte om att det fanns en struktur jämfört 

alternativet, att samtalen var fria och improviserade. 

 
“Nej men det var, det kändes som att han hade varit väl förberedd liksom och… han visade 

verkligen att han brydde sig också, så det var kul.” (Intervjuperson 2) 

 
“Alltså jag tycker att för fritt hade varit lite för dåligt men jag vet inte det var perfekt faktiskt, det 

var bra, jag tyckte det var bra” (Intervjuperson 4) 

 

När ungdomarna ombads att beskriva deras upplevelse av att komma till samtalet första gången 

gavs bland annat följande svar. 

 
“Alltså, jag visste inte vad det var, Jag föreställde mig grejer typ, typ att de kommer att typ så här, 

försöka få mig att ändra på mig själv, förstår du vad jag menar? Men det var inte så, det var inte… 

det var, hur säger man, det var mer att man, de fick mig att inse att sådana saker är dåliga men inte 

att jag ska förändra på mig men att tänka efter nästa gång jag gör någonting, på ett lugnt sätt, på ett 

bra sätt” (Intervjuperson 4) 

 

Även samtalens omfattning berördes och flera ungdomar upplevde att det för egen del var för 

många samtal. En av ungdomarna tyckte att det inte var många men det behövdes inte fler. En 

annan önskade färre samtal utifrån följande motivering: 

 
“ja alltså, jag tänkte på att vi fick börja om med samma grej hela tiden så det var lite det, 

repetitioner typ, samma saker, sen var det något litet som han hade ändrat på så det tyckte jag, 
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därför ska det vara lite mindre… så man inte går in på samma saker om och om igen, det blir typ 

tråkigt till slut“ (Intervjuperson 4) 

 

6.3. Bemötande 

Det andra temat var bemötande där ungdomarna fick beskriva samtalsledaren explicit även 

om flera av ungdomarna hänvisat till samtalsledaren flertalet gånger redan under det första 

temat. Något som lyftes av alla intervjupersoner spontant som första respons var 

samtalsledarens sinne för humor. 

 
“Mmm han var jättebra. Lätt och prata med.” (Intervjuperson 1) 

 
“Rolig. Skojade mycket. Lätt att prata med. Väldigt snäll.” (Intervjuperson 1) 

 
“Han var inte allvarlig. Det var ju lätt och roligt.” (Intervjuperson 1) 

 
“Rolig! Och bra!” (Intervjuperson 2) 

 
“Han var rolig och typ, han skämtade ibland, inte bara var fett seriös hela tiden. Han förstod mig!” 

(Intervjuperson 3) 

 

Intervjuperson 3 tog även upp att hon ändå inte berättade hela sanningen under samtalen: 

 
“... för han jobbar ju med polisen och grejer. Men jag hade ändå fått min dom. Han kunde säkert 

inte göra någonting. Varför skulle jag säga till honom för?” (Intervjuperson 3) 

 

Vidare tyckte intervjuperson 4 också att samtalsledaren hade humor men lägger till att han 

även fick honom att känna sig uppskattad. 

 
“… Men jag tyckte han var en skön människa så här, han var rolig också du vet han fick en att 

känna sig uppskattad…” (Intervjuperson 4) 

 

Intervjuperson 4 gav även en beskrivning av anledningen till att humor som egenskap är 

viktig hos en samtalsledare och gör en jämförelse utifrån att det var två samtalsledare med 

under hans samtalsserie. Samma intervjuperson understryker även balansgången som dock 
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krävs för att använda sig av humor i samtalen. Intervjuperson 5 beskriver också varför humor 

är viktigt. 
 
“...Det är viktigast tycker jag att det, man, vad heter det, man får någon kontakt nästan, förstår du 

vad jag menar? Det är bra, jag tycker det var skitbra att han började så, han var rolig och så, den 

andra var lite kallare tyckte jag” (Intervjuperson 4) 

 

“Ja precis och så kan man du vet, det blir inte så vad heter det… spänt, det var bra för det var 

känsliga grejer egentligen så här… men alltså… humor det ska inte vara för mycket heller,...” 

(Intervjuperson 4) 

 
“Du han pratade jätte mycket men han kan prata, jag tyckte om att han liksom pratade även fast 

han inte pratade bara om det viktiga även om man inte ska ta bort det viktiga, men vi satt och 

pratade om det här som hade hänt och sen kunde vi gå över och prata om bilar, han försökte skämta 

upp, han försökte lägga in både skämt och hans professionella yrkeshantering och han bjöd på sig 

faktiskt, jag vet inte om han bara gjorde sitt jobb men det kändes som att han bjöd på sig.” 

(Intervjuperson 5)  

 

Utöver samtalsledarens humor upplevde samtliga intervjupersoner samtalsledaren som varm 

och beskrev honom på följande sätt. 
 

“Nej men, det märktes att han är en sådan här… hur säger man… kärleksfull människa, han, och 

sen sa han liksom att är det någonting, om han till exempel säger någonting dåligt, då kan jag 

liksom, då behöver jag inte svara på det någonting så här, men han brydde sig verkligen” 

(Intervjuperson 2) 

 

Intervjuperson 2 gav även en beskrivning av varför dessa egenskaper är viktiga med 

hänvisning till att egenskaperna var av betydelse för att han skulle ta till sig vad som sades 

och ha förtroende för denne. 

 
“Nej men att han verkligen brydde sig och han ville förstå mig och min situation och att han ville 

hjälpa mig, det var det som var bra, för jag tror inte att jag, t.ex. om någon skulle liksom inte bry 

sig om den, då skulle kanske den personen kanske göra om det igen eller någonting men han var 

liksom klar och tydlig och så här blir det, bättre om du gör det här för om du gör om det en gång 

till då kommer det här hända och det blir större än vad det är så…” (Intervjuperson 2) 
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“Alltså det kan vara vissa som jobbar där som kanske bara är där för att jobba och sen gå hem, och 

få sin lön. Men det kändes inte så där med honom. Det kändes som om han ville verkligen” 

(Intervjuperson 5) 

 

När vi undrade om intervjuperson 5 kände att han kunde säga ifrån om det var något han inte 

ville prata om svarade han att tyckte att han kunde det och tillade: 

 
“... men han frågade inte sådana frågor heller…” (Intervjuperson 5) 

6.4. Meningsfullhet 

Under detta tema fick ungdomarna beskriva huruvida de upplevde att samtalsserien mötte upp 

deras dåvarande behov samt om innehållet i samtalen var rimligt utifrån det brott de begått. 

Flera påtalade samtalen som nödvändiga i generell mening, de var dock inte nödvändiga just 

för dem. 
 

Det intervjuperson 1 såg som meningsfullt med samtalsserien var att han och samtalsledaren 

gick igenom vissa handlingars konsekvenser. 
 

Intervjuperson 2 upplevde att samtalen mötte hans behov då han visades en annan väg. 

Gällande rimligheten hänvisar han dock till att han inte gjort något innan och upplevde störst 

oro inför att hamna i belastningsregistret. Även här tar han upp att brottet inte gavs mycket 

utrymme. 

 
“De var bra, de var inte så, vi tog inte upp mycket om brottet han ville liksom veta vad jag gjort, 

hur jag tänkte, hur jag gjorde det också, vad jag hade för plan när jag gjorde det. Så det var väl bara 

det han tog upp från brottet sen var det liksom att han ville försöka visa mig en annan väg liksom 

så…” (Intervjuperson 2) 

 
“... jag har ju inte gjort något innan dess och… jag var ju mest orolig för att inte få det här att jag 

inte skulle få jobb, för man får ju prick,...” (Intervjuperson 2) 

 

När vi frågade intervjuperson 3 om hon tyckte att det som togs upp i samtalen var 

rimligt utifrån det hon dömts för svarade hon: 

 
“Mmm jag vet inte. Han snackade ju bara om det typ… jag vet inte.” (Intervjuperson 3) 
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Intervjuperson 4 var dock mer skeptisk då han inte upplevde sig ha ett behov av samtalen och 

ifrågasätter dess funktion. 

 
“Alltså jag vet inte, jag tyckte det var lite onödigt alltså själva, det var inte… det hade inte behövts 

egentligen för mig i alla fall, det hade inte behövts, jag tyckte det var lite onödigt så här, men det 

var bra, jag fick lära mig lite grejer, det är alltid bra att lära sig nya grejer” (Intervjuperson 4) 

 
“Jag tycker det är bra att ha sånt men det blir lite svårt att förändra en person bara så enkelt tror jag, 

jag tror inte det är, fungerar på det sättet så” (Intervjuperson 4) 

 

Även intervjuperson 5 sade att samtalen inte var meningsfulla för honom som person och 

hänvisade till att han inte hade psykiska problem, 

 
“Nej precis, det var så här att varför behöver jag det här, jag hade inte psykiska problem eller 

någonting men…. Sen så förstod jag honom faktiskt, att han gör bara sitt jobb, han gör sitt jobb 

och han var så här… vänlig, så det var okej, jag tror att om det hade varit någon annan person då 

hade jag faktiskt inte gått med i hela processen” (Intervjuperson 5) 

 

När vi undrade om samtalsserien mötte upp det behov av hjälp som intervjuperson 5 

hade i sitt liv då han började gå i samtalen svarade han: 

 
“Ja… Alltså, ja, inte så stor roll faktiskt för att jag tänkte, jag visste vad jag gjorde för fel.” 

(Intervjuperson 5) 

 

Lite senare sa han ändå att innehållet i samtalsserien var rimligt utifrån det brott han 

dömts för. 

 
“Det var rimligt att han pratade om det liksom att, ah. Även fast jag visste att, vad som hade hänt 

och, i alla fall, men det är alltid bra att prata med någon om saker som har hänt och så…” 

(Intervjuperson 5)  

 

6.5. Förändring i tänkande/agerande 

Slutligen fick ungdomarna dela med sig av om de upplevde någon skillnad i deras sätt att 

tänka efter samtalen än innan. De fick även beskriva om det finns något särskilt som de tagit 

med sig från samtalen. Med hänsyn till att STOP är ett återkommande verktyg fick de 
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beskriva om de eventuellt haft någon nytta av detta i sitt liv efter samtalsseriens slut. Samtliga 

ungdomar upplever att de tänker lite mer idag innan de agerar. 
 

“Mmm ja. Jag vet inte om det är samtalen eller att åka dit för det att få skadestånd… eller så är 

det... vet inte. Jag har ju blivit lugn nu så. Tänker mycket mer på grejer. Vad som kan hända om 

man gör, gör dumma grejer bara, så jag inte gör om det.” (Intervjuperson 1) 

 
“Tänker före jag gör, lite mer.” (Intervjuperson 1) 

 

“Det var ju mest att jag inte ska göra om det för han pratade ju mycket om att jag helst inte skulle 

göra om det så det var väl det jag tog med mig och jag liksom såg annorlunda på saker och ting 

så… det var bra…” (Intervjuperson 2)  

 
“Nej. Man lär sig tänket. Nästa gång man ska göra någonting, man liksom tänker 30 sekunder mer. 

Men det är inget som hindrar en från att göra någonting.” (Intervjuperson 3) 

 

Intervjuperson 4 var skeptisk inför att samtalen har bidragit till förändring i hans sätt att tänka 

och tillskriver sig själv den förändring som skett. 

 
“...Nej men alltså, det var ett tag sen men alltså jag vet inte… jag tror inte det, jag tror bara att det 

var någonting som hände så här och så, men jag insåg själv att det var dåligt av mig att göra så här 

och det kanske bidrog lite till det, alltså jag menar, jag fick ju så här, jag ångrar ju det så här och 

sen så, så fick jag tänka lite mer, så kanske så, omedvetet, jag vet inte men det var typ kanske 

bra…” (Intervjuperson 4) 

 

Han upplevde inte heller att han tagit med sig något särskilt från samtalen även om 

samtalsledaren tog upp kloka saker. Han hänvisar även till det han tidigare sagt angående sin 

upplevelse av samtalen som onödiga för honom. 

 
“… nej… det var bara någonting som hände sen gick, det var, det var det jag menade med att det 

var lite onödigt så här, det var inget stort som hände, det var bara några samtal, som en lektion typ 

och sen var det över och så här, det var det som var grejen det var lite onödigt, han kanske sa kloka 

saker men det är svårt, man tar inte in allt” (Intervjuperson 4) 

 

Under intervjun med intervjuperson 4 frågar vi honom vad han upplever kan förändras med 

samtalen och erhåller som svar en rik beskrivning. 
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“Ja så här, typ så här, konsekvenserna kan vara jävligt vad heter det... dåliga, om man fortsätter 

med det så här men man måste vara lite positiv också, att visa så här, du kan det här, ge lite mer, att 

man ger, hur säger man… att man du vet försöker väcka den där bra sidan hos… att den finns där, 

för det är det, om man tar upp för mycket dåligt kommer det bli en cirkel av dåliga saker hela tiden 

och så kommer det sluta med att killen du vet, du är i den cirkeln nu så här, men jag menar börjar 

man utveckla, du klarar det, du kommer fixa det, du kan, då kommer man, då kommer den 

personen att börja tänka att ah jag kanske kan försöka, förstår du vad jag menar? för det är det de 

flesta som håller på med sådant här, det är sådana som inte har någon att gå till och snacka med, 

ingen som säger de där grejerna till de, det är oftast det som leder till att de gör saker, alltså de har 

inget annat, det är typ roligt för dem, det är flera ungdomar som har samma problem som samlas 

och så gör de något dåligt…” (Intervjuperson 4) 

 

Intervjuperson 4 återkommer därefter till den del av samtalen som berör brottet och beskriver 

ännu en gång varför han inte tyckte om att det togs upp. 

 
“Ja men typ, det var därför jag kände mig lite obekväm när vi snackade om det som hade hänt för 

det, det tog upp någonting igen du vet, man håller på och glömmer det och då tog det upp det 

dåliga igen och jag vet inte vad det hjälper till så här, till slut så… jag tycker det positiva ska fram 

mer” (Intervjuperson 4) 

 

Enligt intervjuperson 4 ska det som är positivt ges mer utrymme. Tidigare har han nämnt att 

utifrån honom själv var samtalen onödiga, men i citatet nedan framkommer att han anser att 

generellt för andra är dessa i slutändan för lite för att ha någon effekt. 

 
“Jag vet inte men jag tror det skulle kunna fungera alltså om man tar fram det som är bra så de tror 

på sig själva jag tycker det är viktigt, ett tips på så här, vad man kan göra så att man kommer in i 

nya banor och utvecklas som människa, att satsa på studier eller någonting sådant… förstår du vad 

jag menar?” (Intervjuperson 4) 

 
“Ja… alltså… att… jag tycker att just det här kommer inte hjälpa så mycket att just det där lilla… 

jag tror det behövs lite mer, att de behöver gå till någon person som så här som de kan gå dit och 

snacka med, förstår du vad jag menar? När de har problem och sådant, som du vet, de klickar med 

lite, en sån person skulle man behöva i livet, det är det de inte har, de flesta ungdomar så här, de 

har inte den där personen som de kan gå till när de har det tufft så här och då går de till fel personer 

och det är det som leder till att de oftast hamnar i den där onda cirkeln och tråkigt nog så fastnar 

vissa…” (Intervjuperson 4) 

 

När vi frågade intervjuperson 5 om det fanns något han skulle vilja ändra på med samtalen 
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svarade även han att han ville att fokus skulle flyttas från hans historia och att man i samtalen 

skulle blicka framåt mer. 

 
“...Han kanske borde ha fokuserat på nutiden och framtiden mera istället, men det är vad jag 

tycker…” (Intervjuperson 5) 

 

När vi frågade om det var något särskilt som fastnat och som ungdomen tagit med sig svarade 

intervjuperson 5: 

 
“STOP. Det fastnar. Om man ska göra någonting då tänker man på det. STOP. Vad får jag för 

konsekvenser av den här handlingen?” (Intervjuperson 5) 

 
“Sen tror jag att... de här liksom, konversationerna jag och han hade, även fast jag visste liksom allt 

det där, eller jag antog att jag visste i alla fall, allt det där… men de hjälpte ju på nått sätt liksom, 

de... Jag tror jag kommer ta med mig dem och sådär.” (Intervjuperson 5) 

 

6.6. Framträdande områden 

I resultatet framkommer några framträdande områden. Ett av dessa är humor. Som 

framkommer av resultatredovisning påtalade alla intervjupersoner att samtalsledaren hade 

humor och att detta var en positiv egenskap. Bemötande var ett tema i intervjuguiden och 

vikten av ett positivt bemötande var framträdande då intervjupersonerna lyfte vikten av hur 

samtalsledaren bemötte dem. Detta genom att hänvisa till att samtalsledaren bland annat 

visade att denne bryr sig om personen i fråga, var välkomnande och kände av var gränsen 

gick när ett samtalsämne som ungdomen inte ville prata om togs upp. Ett annat framträdande 

område är att majoriteten uppgav att de för egen del upplevde samtalen som onödiga. Detta 

genom att hänvisa bland annat till att de redan visste att de agerat fel, inte är kriminella, inte 

har psykiska problem och således inte behöver dessa samtal. Samtidigt påtalade majoriteten 

att generellt är dessa samtal av vikt även om innehållet kan förändras. Gällande förändring av 

innehållet var det två intervjupersoner som klargjorde att fokus bör ligga på nutid och framtid 

och inte på dåtid. Den ene av de två utvecklade detta vidare och påtalade att samtalsledaren 

ska arbeta med att lyfta fram positiva egenskaper hos ungdomen och arbeta för att utveckla 

det. Slutligen är ett framträdande område att samtalen bidrog till att tänka lite till innan de 

agerar. Samtliga intervjupersoner upplevde att de efter samtalen, oavsett om de hade behov 

av samtalen eller ej, tänker en stund till innan de agerar.  
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7. Analys 

I följande analys kommer resultatet av intervjun att analyseras utifrån de teorier som angavs i 

teoriavsnittet, alltså utifrån stämplingsteorin och kognitiv teori. 

7.1 Stämplingsteori 

Enligt stämplingsteorin är avvikelse ett socialt fenomen i och med att det är socialt 

konstruerat. Denna konstruktion av avvikelsen tar sin form i relationen mellan gruppen och 

individen. Att en individ ertappas och stämplas offentligt är av avgörande betydelse för den 

process som bidrar till ett befäst förlopp av avvikande beteenden. Detta medför följder för den 

avvikandes självbild och de möjligheter avvikaren har att delta i samhället (Goldberg 2010). 

 

Av denna anledning kan kriminalitetssamtal anses bidra till stämpling då det är en del av en 

påföljd. Kritik kan även riktas till samtalens olika benämningar som kriminalitessamtal och 

påverkansprogram. Flera ungdomar tog tydligt avstånd från begreppet kriminalitet genom att 

hänvisa till att de inte är kriminella, de har inte psykiska problem eller andra problem och 

behöver alltså inte dessa samtal egentligen. Dessa samtal som ungdomarna upplevde vara till 

för kriminella. Detta blir tydligt genom att de betonar jaget när det hänvisar till avsaknad av 

behov av samtal. Viktigt att tillägga är dock att många ungdomar, trots ett avståndstagande till 

begrepp som kriminell och brott hade en positiv upplevelse av samtalen och att det blev bra 

trots allt. 

 

Upprepade negativa reaktioner stämplar och medför att den negativa bilden avvikaren har av 

sig själv förstärks och den negativa bilden befästs (Goldberg 2010). Stämplingsteorin bringar 

förståelse för att vissa reaktioner och ageranden är att föredra framför andra, eftersom vissa 

reaktioner stämplar medan andra gör det inte (Ibid.). En medvetenhet om stämpling och 

avvikarkärriären kan vara väsentlig för att kunna jobba med att bryta avvikarkarriären. 

Stämplingsteorin kan också användas som verktyg för att belysa vad kriminalitetssamtalen 

har för inverkan på ungdomarna som genomgår dem. Domen för brottet de begått, få en 

påföljd och veta att de finns med i belastningsregistret kan vara stämplande för dem. 

 

Som framkommit tyder delar av resultatet på att samtalen kan ha en stämplande effekt varför 

dess innehålls och samtalsledarens roll blir av vikt att analysera. 
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Flera av ungdomarna uttryckte en oro inför att börja samtalen som sedan lade sig. De hade 

förväntningar om att det skulle vara jobbigt. Detta kan tolkas som att de efter att ha blivit 

påkomna och dömda nu väntade sig en samtalsserie där de skulle bli bemötta som avvikare. 

De berättade om att samtalsledaren skapade en lättsam atmosfär, med skämt och ett sätt att 

prata om tunga ämnen som gjorde att de inte kändes alltför tunga. Ungdomarna upplevde att 

han brydde sig om dem och ville dem väl. En intervjuperson uttryckte till och med att om det 

hade varit någon annan som lett samtalet än just denne samtalsledare så tvivlade denne 

ungdom på att han själv hade fullföljt samtalsserien. Det här kan tolkas som att 

samtalsledarens bemötande varken befäste eller skapade ungdomarna en identitet som 

avvikare. Han beskrivs som tillåtande och varm, och inte som sträng och dömande. En 

intervjuperson uttryckte att samtalsledaren inte pekade ut ungdomens agerande som dåligt och 

ej heller att samtalsledaren kommit med moraliska invändningar om alternativa handlingar. 

En annan intervjupersons berättelse visar på att samtalsledaren normaliserat ungdomligt 

oförstånd och förklarat att han inte kommer ge sig på ungdomen för detta. Denne 

intervjuperson konstaterar sedan att samtalen inte blev så hemska. 

 

Några beskrev att det var skönt att samtalens hela fokus inte enbart låg på det brott som 

begåtts. Några talade också om att de själva föredrog att tala om framtid och fokusera på 

möjligheter till att utvecklas, istället för att se till det som varit och tillåta det begränsa dem. 

Någon gav även uttryck för rädsla att bli stigmatiserad, detta som följd av att få en prick i 

registret. Intervjuperson 4 tog upp som förslag på förbättring av samtalsserien en önskan om 

mer fokus på individens styrkor och möjligheter och ge denne en tro på sig själv. Annars 

kunde det vara lätt att denne hamnade i en negativ cirkel. Det kan tolkas som att 

intervjuperson 4 gav uttryck för önskemål om att samtalsserien ska leda bort från stämpling 

och bryta ett mönster av negativ utveckling genom att uppmuntra ungdomen att väcka sina 

konstruktiva sidor och att visa tilltro till att denne kan utvecklas positivt. Därav kan den 

tolkningen göras att det intervjuperson 4 sa var att han efterfrågade att samtalsserien behövde 

vara utformad på ett sätt att den inte stämplar ungdomen. 

 

Sammanfattningsvis påvisar analysen att flertalet av ungdomarna upplevt en oro inför 

samtalen. Att de ska bli tillrättavisade och uppmanade till förändring. Flera hänvisar till att de 

inte begått brott tidigare, de har inte psykiska problem och behöver inte samtalen egentligen. 

Detta kan tolkas som så att stämpeln de erhållit via domen inte är förenlig med den egna 

självbilden. Det viktigaste fyndet utifrån deras upplevelser och deras perspektiv kan därmed 
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anses vara vikten av att samtalen inte bidrar till ytterligare stämpling utan snarare är 

“avstämplande”. Samtalsledarens roll bedöms även vara av yttersta vikt då ungdomarna gav 

en berörande varm bild av denne och vilken betydelse denne haft för samtalen och för 

ungdomarna. Deras oro blev till lugn och något “onödigt” innebar ändock en lärdom att, för 

att uttrycka det med en av ungdomarnas ord, tänka “på ett lugnt sätt, på ett bra sätt”. 

7.2. Kognitiv teori 

Stämplingsteorin fungerade som ett adekvat verktyg för att analysera uppsatsens första 

frågeställning gällande hur ungdomarna beskriver sin upplevelse av kriminalitetssamtalen. 

Kognitiv teori har istället använts för att besvara uppsatsens två andra frågeställningar. Om 

någon förändring kan iakttas gällande deras tankemönster utifrån deras upplevelser av 

kriminalitetssamtal. En frågeställning som är nära besläktad med den tredje frågeställningen 

som är densamma men istället avser livsstil. Detta då tankemönster och livsstil går in i 

varandra likt kognitiva teorier och beteendeinriktade teorier då livsstil rör sig om agerande (jfr 

Payne 2008). 

 

Kognitiv teori förklarar människans agerande som en konsekvens av dennes sätt att tänka 

(Bergström 2004). Enligt Kåver (2006) ligger det i människans natur att bl.a. bearbeta och 

tolka. När kognitiv teori ligger som grund för behandling läggs fokus på individens 

tolkningsmönster. 

 

Utifrån ungdomarnas beskrivning av sina upplevelser av samtalen har iakttagits att flera 

nämner att de fick beskriva sitt sätt att tänka kring brottet, hur de tänkte när de utförde det och 

så vidare. Tanke och handling har en central roll.  
 

Samtliga ungdomar nämner en förändring i deras tankeprocesser. En av ungdomarna uttryckte 

att en förändring i hennes tankesätt har ändrats. Hon tänker till nu. Det går inte längre lika fort 

och, som vi tolkar, impulsivt till för henne längre. Hon skjuter dock till att hennes agerande 

inte har förändrats. Samtalen tjänade ingenting till menar hon, för hon hindras inte i sitt sätt 

att agera trots att hon tänker lite längre. Flera tog upp STOP-verktyget, och att de använt sig 

av det. Detta verktyg var till för att användas till att stanna till och reflektera och tänka på 

alternativa handlingar istället för att följa impulser i kritiska situationer.  En intervjuperson 

tog upp att han påmindes av verktyget när han såg symboler ute i trafiken, men sköt till att 

trots att dessa tankegångar först satt sig i honom tog det inte lång tid innan de försvann ut ur 
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hans huvud. En ungdom tog upp att han nog trodde att det dock krävdes mer än dessa samtal 

för att förändra en människa. En annan uttrycker att efter samtalen tänker han efter mer, ser 

till konsekvenser och är mån om att inte agera på liknande sätt igen, dock säger han att han 

inte vet om det är samtalen i sig som bidragit till detta utan om det istället är så att det är det 

faktum att han åkte dit. Ännu en berättar att samtalen fått honom att komma till insikt att det 

han gjorde förut inte var bra och att samtalen nu fått honom att tänka efter och ta det lugnt på 

konstruktivt sätt. 

 

Sammanfattnings har vi via analysen av resultatet kunnat iaktta en förändring i ungdomarnas 

tankemönster utifrån hur de beskriver sina upplevelser av samtalen. De beskriver att samtalen 

har bidragit till att de tänker längre och tänker efter innan de agerar samt tänker på eventuella 

konsekvenser en handling kan medföra. De beskriver även att de tillsammans med 

samtalsledaren reflekterat kring hur de ska tänka för att något liknande inte ska inträffa igen. 

Utifrån detta kan det tänkas att ungdomarna kommer att agera annorlunda i framtiden, eller, 

med hänsyn till att viss tid har gått, agerar annorlunda. Samtalen var trots allt som “en 

väckarklocka”. Med hänsyn till att agerandet påverkas kan det därmed tänkas att deras livsstil 

påverkas. Detta då ett annorlunda beteende kan användas som argument för att livsstilen blir 

annorlunda. Det här kommer dock att diskuteras vidare under diskussionen som följer nedan. 

8. Diskussion 

Studiens syfte är att utforska hur ungdomar som dömts till ungdomstjänst har upplevt den 

särskilt anordnade verksamhet som ingår i denna påföljd. I den kommun denna studie 

fokuserar på utgörs den särskilt anordnade verksamheten av en serie kriminalitetssamtal. Vi 

ville ta reda på hur det var för ungdomarna att gå i dessa samtal och om samtalen bidragit till 

någon förändring i deras tänkande och livsstil. Det kan tyckas märkligt att det idag finns så 

påfallande lite forskning kring denna del - den särskilt anordnade verksamheten - av en så 

pass vanlig påföljd. 

 

Uppsatsen utgår, som framkommit, till stor del från Bons studie från 2011 om ungdomars 

upplevelse av ungdomstjänst. Vi önskade fördjupa oss i samtalsserien då den ska bidra med 

förändring. I likhet med Bons studie fann denna studie att bemötande är av stor betydelse, 

möjligtvis även det som är viktigast. Att föra samtalen på ungdomarnas villkor är viktigt med 

hänsyn till ungdomarnas olika behov. Ytterligare ett gemensamt resultat med Bons (Ibid.) är 



 42 

att ungdomarna efter samtalen tänker en extra gång. Till skillnad från Bons studie har 

föräldrarna inte getts någon betydande plats. Föräldrarna inkluderades inte i intervjuguiden 

och var inget som påtalades av intervjupersonerna själva i en betydande mening. Hau och 

Smedler (2011) påvisar i sin studie vikten av att olika behov föranleder olika former av 

behandling. Detta kan alltså resultatet i denna uppsats anses styrka.  

 

De ungdomar som intervjuats var alla eniga på en punkt. Denna rör samtalsledaren, vilken de 

alla uppskattade och beskrev med varma ordalag. Detta fascinerade oss och kan mycket väl 

tyda på att samtalsledaren är oerhört skicklig och kompetent när det kommer till 

relationsskapande till sina klienter. Dock får vi inte blåögt förbise det faktum att 

samtalsledaren också var informant, som valde ut de personer som kontaktades för intervju. 

Det skulle kunna finnas en risk att han valde ut just dessa för att han lyckats skapa speciella 

relationer till dem. Om detta var medvetet eller omedvetet låter vi vara osagt.  

 

Det finns givetvis metodologiska brister utifrån att endast fem ungdomar intervjuats. Detta 

kan inte anses ge en bild över ungdomar generellt utan snarare uppslag inför fortsatt 

forskning. Viktigt att nämna är att uppsatsen rör ungdomar utifrån att denna grupp är aktuell 

för ungdomstjänst. Intervjupersonerna i uppsatsen var ungdomar när de genomgick samtalen 

men är nu i yngre tjugoårsåldern. Detta av bland annat etiska skäl men även då vi önskade att 

viss tid har passerat sedan de avtjänade påföljden eftersom de inte då intervjuerna ägde rum 

skulle vara mitt i en förändringsprocess. Dock tror vi att det kan finnas risker för 

minnesproblem och efterkonstruktioner i deras berättande när lång tid passerats sedan de gick 

i samtalen. Samtidigt tror vi att det inte heller skulle vara optimalt att intervjua personer som, 

när intervjun äger rum, går en samtalsserie. Detta inte enbart av etiska skäl utan vi tror också 

att det kan vara svårt att reflektera över något man för närvarande är mitt uppe i. Vi har valt 

att benämna intervjupersonerna ungdomar i denna uppsats, men unga vuxna kan anses vara ett 

bättre begrepp. Deras ålder kan också innebära en mognad som påverkat resultatet exempelvis 

på så sätt att en sjuttonåring hade gett annorlunda svar. Detta resonemang för vi utifrån en 

tanke om att ålder kan påverka hur samtalens innehåll tillägnas. Samtidigt kan det å andra 

sidan argumenteras för att deras mognad innebär att de kan reflektera över sina upplevelser i 

en annan utsträckning. Klart är dock att detta ger en bild av kriminalitetssamtal som är 

värdefull utifrån att det i nuläget inte finns omfattande forskning på området. 

 



 43 

En tolkning av att några intervjupersoner anser att samtalsserien inte var nödvändig för dem 

kan vara att den detta till trots ändå bidragit till en förändring men att den skett på sådant sätt 

att ungdomarna inte var medvetna om den. Det som kommer fram i intervjuer är endast en 

spegling av en begränsad del av individens inre (jfr Larsson 2005). Detta kan förklara att 

samtalen upplevts som onödiga. En annan tolkning till att de inte upplever någon förändring 

är givetvis att en sådan inte skett just för att kriminalitetssamtalens utformning inte förmått 

frambringa en förändring. Att det är så kan bero på att samtalens omfattning inte är tillräcklig 

för att förmå ge en genomgående effekt, eller att ungdomen inte utvecklat en kriminell livsstil. 

Enligt Bergström (2012) krävs mer för att en förändring ska kunna ske: 
 
"De tankemönster som utgör den kriminelles hela världsbild förändras inte av en enkel 

'påverkanskurs'. Det krävs en djup förändring av hela tankemönstret. För att vara beredd att ge sig 

in i detta måste smärtan i den nuvarande livsstilen vara påtaglig." (Bergström 2012 s.102) 

 

Som framkommit av analysen kan en skillnad i deras tankemönster iakttas utifrån att de 

tänker en extra gång. Det kan tänkas innebära att deras beteende påverkas och därmed även 

deras livsstil. Ingen tydlig skillnad i ungdomarnas livsstil kan dock iakttas då de inte påtalar 

någon förändring i vidare meningen i deras liv utifrån samtalen. En tolkning är att livsstil i 

den mening som åsyftas av Bergström (2012) när han talar om kriminell livsstil inte är 

aktuellt gällande dessa ungdomar. Majoriteten av ungdomarna klargör att de inte begått något 

brott innan och samtliga att de redan visste att de agerat felaktigt. Med hänsyn till det kan det 

argumenteras att ungdomarna agerat utifrån ungdomligt oförstånd. Att förändra en kriminell 

livsstil är då inte aktuellt och har därför inte skett. Detta kan därmed utgöra en tredje tolkning 

till att de upplever att ingen förändring skett just därför att de inte hade en utvecklad kriminell 

livsstil som fanns där att förändra.  
 

Funderingar över urvalets karaktär föranleder en fjärde tolkning av det ovan nämnda. Urvalet 

kan ha gjorts på sådant sätt att individer med mer omfattande kriminalitet sållats ut av 

informanten av skäl som skulle kunnat vara av etisk karaktär eller annan anledning. Detta kan 

ha bidragit till att det inte funnits möjlighet att i denna studie se exempel på en förändring av 

en kriminell livsstil. En femte tolkning är att personer med mer omfattande kriminalitet 

funnits bland de personer som informanten tagit fram för studien. Men att dessa varit bland de 

som inte svarat när vi tagit kontakt med dem för att genomföra intervju eller de som ställt in 

intervjun.  
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Studiens tre frågeställningar berör ungdomarnas upplevelser av samtalsserien samt om en 

förändring kan iakttas gällande tankemönster och livsstil utifrån deras upplevelser. 

Sammanfattningsvis beskriver ungdomarna sin upplevelse av samtalen som att samtalen inte 

var nödvändiga för de själva men att det generellt är bra att samtalen finns, även om 

innehållet kan förändras. Samtalsledaren och dennes egenskaper är av betydande vikt: humor 

och ett positivt bemötande lyfts fram av alla ungdomar som önskvärt. Gällande den andra 

frågeställningen om en förändring i ungdomarnas tankemönster kan iakttas utifrån samtalen 

beskriver alla ungdomar att de tänker en extra gång innan de agerar. Slutligen upplever 

ungdomarna själva inte en förändring i deras livsstil.  

 
Med denna uppsats hoppas vi delvis bidra till inspiration inför vidare forskning men även ge 

en bild av kriminalitetssamtal ur ungdomarnas perspektiv. Inför vidare forskning anser vi att 

det kan vara av intresse att bland annat inrikta sig på huruvida samtalens fokus ska utökas vad 

gäller framåtblickande och minskas vad gäller retroperspektiv. Två av våra fem 

intervjupersoner efterfrågar detta som något att förändra i insatsens utformning. Någon lyfte 

också upp att denne önskar att fokus läggs på positiva aspekter varför vi också vill uppmana 

vidare forskning till att se till ett salutogent perspektivs innebörd för denna typ av 

påverkansprogram.  
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10. Bilaga 

Intervjuguide 

 
Samtalens struktur 

− När du tänker tillbaka på samtalen – vad är det första du kommer ihåg? (Vad gjorde 

ni? Hur upplevde du det?) 

− Vad är det andra du kommer ihåg... (osv.) 

−  Upplevde du att det fanns en struktur som samtalsledaren höll sig till eller kände du 

att det var mer improviserat? (Hur tyckte du det var? Bra eller dåligt att det fanns/inte 

fanns struktur?) 

− Skulle du önska att det fanns/inte fanns en tydlig struktur på samtalsserien? (Motivera) 

− Hur upplevde du samtalsseriens längd och antal tillfällen? 

− Hur kändes det att komma dit första gången? (Hur kändes det i fortsättningen?) 

 

Bemötande 

− Hur var samtalsledaren i förhållande till dig? 

− Kände du att du kunde prata om vad som helst? 

 

Meningsfullhet  

− Om du tänker tillbaka på var du var i ditt liv nr du inledde samtalsserien – tycker du 

att samtalen mötte upp dina dåvarande behov? 

− Var innehållet i samtalen rimligt utifrån det du dömdes för? 

 

Förändring i tänkande/agerande 
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− Tanke, känsla, handling och STOP-skylten – vad gav det dig? Har du haft någon nytta 

av det i ditt liv efter samtalen? 

− Upplever du någon skillnad i ditt sätt att tänka efter samtalen i jämförelse med hur det 

var innan? 

− Är det något särskilt du tagit med dig från samtalen 

Det var de frågor vi hade. Finns det något annat du vill prata om som vi inte har tagit upp? 

Något som dykt upp under intervjun? 

 
 

 

 


