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Förord 
Den 15 oktober 2020 gav Sundsvalls kommun Mittuniversitetet i uppdrag att genomföra en 

studie av det brottsförebyggande arbetet inom kommunens ungdomsverksamhet. Ett år senare, 

den 15 oktober 2021, lämnades denna studie över till Sundsvalls kommun. Arbetet under året 

har genomförts inom ämnet kriminologi vid Mittuniversitetet och av Catherine de Oquiñena, 

kriminolog. Jag vill först och främst tacka trygghetssamordnare Helen Otterström och 

ungdoms- och fritidschefen Lars-Ove Johansson inom Sundsvalls kommun för ett gott 

samarbete. Teresa Silva, docent inom ämnet kriminologi vid Mittuniversitetet, har bidragit 

mycket genom konturläsning och regelbundna kommentarer, TACK Teresa! Ett stort tack till 

alla fritidsledare och fältassistenter som bidragit med sin tid, kunskap och erfarenhet. 

  

Catherine de Oquiñena 

Sundsvall 

2021-10-15 
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Sammanfattning  

Denna studie har genomförts på uppdrag av Sundsvalls kommun. Det är en studie som ska 

bidra till ökad kunskap om hur det brottsförebyggande arbetet fungerar i 

ungdomsverksamheten inom Sundsvalls kommun. Den brottsförebyggande insatsen är 

Machofabrikens metodmaterial som är Sveriges första nationella jämställdhetsprojekt med 

killar och manlighet i fokus. Det är en insats som riktar sig till ungdomar som befinner sig i 

riskzonen för att utveckla en kriminell livsstil. Metodmaterialet genomförs under gruppsamtal 

och målet är att få ungdomar att ta kontroll över sina egna liv och att de kan behålla den trots 

påverkan utifrån. I denna studie har tre delstudier genomförts i syfte att dels beskriva vilka 

utmaningar och förutsättningar som finns i genomförandet av machofabrikens metodmaterial 

och hur metodmaterial fungerar och med vilka resultat. Dels genom att belysa målgruppen 

som har genomfört gruppsamtalen, dvs. ungdomarnas bakgrund, normer, värderingar etc. och 

vad det finns för riskfaktorer för att de ska utveckla en kriminell livsstil. 

 

Under gruppsamtalen ges ungdomarna inte bara möjlighet att reflektera över hur 

föreställningar kring kön och sexualitet påverkar deras liv och relationer. Fokus i de 

interaktiva övningarna ligger på att ungdomar själva kan ta makten över sina liv och även 

skapa utrymme för andra att ta makten över sina. Genom att belysa och synliggöra vilka 

förväntningar som finns på hur killar ”ska” vara kan materialet stärka alla som vill göra 

motstånd mot ett våldsamt och överordnat mansideal. Om materialet lyckas synliggöra vilka 

begränsningar normerna medför och att alla bär ett eget ansvar, så kan det skapa 

förändringspotential bland de ungdomar som deltar i gruppsamtalen.  
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Inledning 
Inledningsvis i detta avsnitt presenteras bilden av situationen som ligger till grund för det 

uppdrag Sundsvalls kommun gav Mittuniversitetet, därefter redovisas Machofabrikens 

metodmaterial. Avsnittet avslutas med en problemformulering och syfte.    

 

Bilden av situationen 

I strategi för arbetet med trygghet och säkerhet i Sundsvalls kommun 2020–20231 ges 

information om det brottsförebyggande arbete som genomförs i kommunen. Det finns i 

dagsläget ingen lagstiftning som konkret reglerar kommunens ansvar och uppgifter i det 

brottsförebyggande arbetet. Kommunens brottsförebyggande arbete bygger därför på 

samverkan med Polismyndigheten2. Arbetet grundar sig i en samverkansöverenskommelse 

och polisens medborgarlöfte. Överenskommelsen och löftet syftar till att utveckla tryggheten 

och förebygga brott och ett av de viktigaste områdena är att arbeta brottsförebyggande med 

ungdomar3.  

 

Personal på fritidsgårdarna i Sundsvall kommun uppmärksammar att allt fler unga rör sig 

mellan bostadsområdena. Den samlade bilden av situationen från både fältassistenterna och 

polisen i Sundsvall är att problem uppstår när ungdomar begår narkotikabrott och annan 

kriminalitet, samt att brottsligheten kryper ner i åldrarna. Det är framförallt pojkar som rör sig 

mellan bostadsområdena i Sundsvall, ungdomar som kan ligga i riskzonen för att utveckla en 

kriminell livsstil. Detta sammantaget gör att Sundsvalls kommun börjar arbeta med problemet 

och i kartläggningen identifieras ungdomar som i skydd av anonymitet har skapat normer och 

värderingar som inte ligger i samklang med samhällets normer och värderingar. De ägnar sig 

åt narkotikabrott och ringa brott och det finns en risk för att ungdomarna fastnar i kriminalitet. 

 

Uppdraget 

Sundsvalls kommun beslutar 2020 att använda Machofabrikens metodmaterial som ett 

verktyg för att förändra normer och värderingar bland de kartlagda ungdomarna, och påbörjar 

arbetet med att arrangera grupper både för killar och tjejer i ålder 13 – 19 år. Gruppsamtalen 

ska inrikta sig på förebyggande arbete med ungdomar som befinner sig i riskzonen. Målet är 

att förändra ungdomarnas avvikande normer och beteenden så att de upphör med att använda 

droger och begå brott.  

                                                           
1 Sundsvalls kommun, 2020 
2 ibid 
3 Sundsvall - Medborgarlöften 
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Sundsvalls kommun gav den 15 oktober 2020 Mittuniversitetet i uppdrag att genomföra en 

studie gällande Machofabrikens metodmaterial. I uppdraget ingick att undersöka hur 

Machofabrikens metodmaterial fungerar i den praktiska ungdomsverksamheten i Sundsvalls 

kommun. Inom ramen för uppdraget genomförs en kvalitativ och kvantitativ studie i syfte att 

beskriva och analysera vad Machofabriken kan bidra med för positivt utifrån ett 

brottsförebyggande perspektiv. Studien genomförs av Catherine de Oquiñena, kriminolog vid 

Mittuniversitetet i Sundsvall. Datum för slutrapportering av uppdraget är den 15 oktober 

2021.  

 

Machofabriken 

År 2011 lanserade Män för jämställdhet, Roks och SKR metodmaterialet Machofabriken, 

vilket är Sveriges första nationella jämställdhetsprojekt med killar och manlighet i fokus. 

Machofabriken är ett verktyg som används för att förändra normer och värderingar hos 

ungdomar som ligger i riskzonen för att utveckla kriminalitet. Det är ett material som ska 

användas i ett brottsförebyggande syfte4. Frågor om manlighet står i fokus, men materialet 

riktar sig till både killar och tjejer i åldrarna 13 till 25 år. Machofabriken vill inspirera till ett 

mer jämställt samhälle, där kön inte spelar roll för vilka möjligheter, rättigheter och 

skyldigheter vi har5. 

 

Metodmaterialet består av interaktiva övningar, handledning och en dvd med 17 korta 

filmklipp. I alla filmer förekommer en låda som ett verktyg för att förklara skillnaden mellan 

att följa normer eller inte. Innanför lådans kanter är samhällets normer för hur en människa 

bör och ska vara6. Att kliva ur lådan är att motsätta sig de egenskaper som speglar en 

människa utifrån stereotypa normer. Materialet är uppdelat i fyra teman och till varje tema 

finns olika övningar som ska få ungdomarna att reflektera över lådan och vad den har för 

positiva samt negativa egenskaper. Ungdomarna ges möjlighet att samtala kring ett flertal  

ämnen såsom vänskap och relationer, sexuella trakasserier, samtycke, våld och ungas utsatthet 

på nätet7.  

 

Det normkritiska synsättet i metodmaterialet inbjuder till att kunna ”tänka utanför lådan”, att 

oavsett samhällets normer kunna ifrågasätta synen på killar och tjejer. Målet är att 

                                                           
4 Om Machofabriken 
5 ibid 
6 Ungdomsstyrelsens skrifter, 2013:1 
7 ibid 
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ungdomarna ska känna att de har makten över sina egna liv och att de kan behålla den trots 

påverkan utifrån8. Syftet med Machofabriken är inte att ge enkla svar på komplicerade frågor, 

metodmaterialet ska snarare uppmuntra till en process där ungdomar tillsammans med 

utbildade ledare undersöker vilken makt och trygghet som finns i manlighetens normer, vilket 

gör att många har svårt att ifrågasätta den9.  

 

Problemformulering 

Det är svårt att hitta studier som visar hur Machofabriken fungerar i praktiken, det vill säga 

om metodmaterialet påverkar ungdomar i riskzonen på ett positivt sätt genom att användas 

som ett verktyg för att bryta ogynnsamma mönster, normer och värderingar. Grundtanken är 

att genom metodmaterialet ska ungdomarnas självkänsla öka för att kunna står emot 

grupptryck, samt få en större förståelse för andra människor och deras känslor. Genom att lära 

känna varandra lär sig också ungdomarna att respektera varandra på rätt sätt, inte genom 

våldsattityder. Samhället måste också hos våra ungdomar ge tydliga signaler om rätt och fel 

samt värna vår gemensamma värdegrund om respekt för andras liv, deras egendom och 

integritet. Att förändra normer och värderingar hos ungdomar förutsätter insatser på många 

områden, och en insats kan vara att använda Machofabrikens metodmaterial.  

 

Syfte 

Föreliggande studie skall bidra till ökad kunskap om hur Machofabrikens metodmaterial 

fungerar i arbetet med kartlagda ungdomar i riskzonen inom Sundsvalls kommun. Fokus 

ligger på ledarnas upplevelser av att arbeta med Machofabrikens metodmaterial. Därtill 

belyser studien inställningen till samhällets normer och värderingar bland de ungdomar som 

deltar i samtalsgrupperna. Följande frågeställningar ställs i studien: 

• Vilka ungdomar genomför machofabrikens metodmaterial, vad finns det för 

riskfaktorer för att de ska utveckla en kriminell livsstil? 

• Vilka utmaningar och förutsättningar finns i genomförandet av machofabrikens 

metodmaterial? 

• Utifrån machofabrikens syfte att förändra normer och värderingar, hur fungerar 

metodmaterial, och vilka är resultaten?  

                                                           
8 Om Machofabriken 
9 ibid 
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Bakgrund 

I följande avsnitt presenteras inledningsvis samhällets ansvar gällande ungdomar som ligger 

i riskzonen för att utveckla en kriminell livsstil. Därefter beskrivs normbrytande beteende och 

brottspreventivt arbete som riktar sig till ungdomar. 

 

Samhällets ansvar 

Lagen (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barns rättigheter trädde i kraft 

den 1 januari 202010. Lagen grundades för att säkerställa varje barns bästa, med fokus på bl.a.  

barnets särskilda sårbarhet och behov av stöd och skydd. Samhället har ett stort ansvar att 

arbeta brottsförebyggande för att möjliggöra en social trygghet och en framgångsrik 

utveckling för varje barn och för att skydda barn och unga mot våld och tillgång till droger. 

Regeringen skapade år 1996 ett nationellt brottsförebyggande program, allas vårt ansvar, 

vilket blev utgångspunkt för olika samhällsaktörers långsiktiga och preventiva arbete mot 

kriminalitet11.  

 

Samhället har utvecklats och brottsligheten har förändrats sedan Allas vårt ansvar och 2016 

presenterade Regeringen det nationella brottsförebyggande programmet, Tillsammans mot 

brott12.  Det nationella brottsförebyggande programmet är utformat i syfte att skapa 

förutsättningar för ett strukturerat och långsiktigt brottsförebyggande arbete i hela samhället, 

samt bidra till att fler berörda aktörer vidtar brottsförebyggande åtgärder både på nationell, 

regional och lokal nivå13. En av Regeringens målsättningar är att skyndsamma och 

samordnade insatser riktas till unga som bedöms vara i riskzonen för att hamna i kriminalitet. 

I det nationella brottsförebyggande programmet betonas därför att tidiga insatser mot unga 

som bryter mot sociala normer och regler minskar risken för att utveckla en kriminell livsstil 

senare i livet14. 

 

Normbrytande beteende 

En norm är ett slags kollektiv uppfattning om vad som är rätt eller ett bra sätt att agera eller 

vara på. Normer är inlagrade i samhället och är något som förväntas av individerna att följa15. 

Normerna står för samhällets regler för vad som är accepterat och inte, vilka kan utspelas som 

                                                           
10 SFS 2018:1197 
11 Ds/Ju 1996:59  
12 Skr. 2016/17:126 
13 ibid 
14 ibid 
15 Madsen, 2006 
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sociala normer och levnadsnormer, som skapas och används inom en social gemenskap16. Det 

finns olika normer i olika länder, dvs. vad som definieras som normbrytande är olika från 

kultur till kultur17. Det som ses som ”normalt” i en kultur, kan ses som ”onormalt” i en annan, 

till exempel polygami och våld i nära relationer. I och med att vi genom hela livet socialiseras 

i att följa vissa, för samhället nödvändiga, normer och regler, resulterar det i att vi oftast följer 

dessa. För varje regel och norm finns det sanktioner som skall se till att människor inte 

hamnar utanför den givna ramen18. De individer som väljer att ställa sig utanför det svenska 

samhällets uppfattning av det ”normala” är något som utgör ett ständigt föremål för debatt. 

Ungdomar är en subkategori inom den mer generella kategorin normbrytande beteende som 

tenderar att ges extra mycket samhällelig uppmärksamhet. Uppmärksamhet mot ungdomar 

grundas delvis i att de ses av samhället som en metafor för framtiden, ungdomars beteende ses 

därmed som ett slags mått på hälsa eller utveckling av ett samhälle19.  

 

Det existerar ingen konkret förklaring till varför en del ungdomar utvecklar ett 

normbrytande beteende. En vanlig föreställning är att individens uppväxt i samspel med 

flertal faktorer skapar en identitet, normbrytande eller ej20. Om den unge befinner sig i en 

miljö som präglas av ett normbrytande förhållningssätt, bristande värderingar och minskad 

moral kan detta leda till ett fortsatt normbrytande beteende. Den osäkerhet som finns gällande 

normbrytande beteendets uppkomst ställer därmed krav på föränderliga brottspreventiva 

insatser som gynnar den enskilde individens behov21.  

 

Begreppet normbrytande beteende kan ha olika betydelse i olika sammanhang. I den här 

studien avses med normbrytande beteende ett problembeteende, vilket innefattar ett agerande  

som bryter mot normer och regler. Det normbrytande beteendet innefattar såväl icke-

aggressiva beteenden i form av skolk, snatteri och droganvändning, som aggressivt 

normbrytande beteende i form av slagsmål och hot22. Det vill säga, negativa beteenden som 

på olika sätt innebär överträdelser mot regler eller normer i det samhälle vi lever i dag23.  

 

                                                           
16 Madsen, 2006 
17 Estrada & Flyghed, 2007 
18 Madsen, 2006 
19 ibid 
20 Andershed & Andershed, 2019 
21 ibid 
22 Socialstyrelsen, 2020 
23 ibid 
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Brottspreventivt arbete 

Brottsprevention är per definition något proaktivt, att agera i förväg genom att bygga upp 

barriärer mot oönskade framtida konsekvenser och främja en positiv utveckling24. 

Brottsprevention som riktas till ungdomar handlar många gånger om att förändra ungas 

normbrytande beteende alternativt förebygga att unga utvecklar ett beteende som kan innebära 

problem för dem själva och andra. Därmed förväntas prevention förebygga mer än det 

specifika beteende som insatsen riktar sig mot utifrån antagandet att ”ett förändrat 

beteendemönster påverkar individens attityder och värderingar, vilka i sin tur påverkar 

individens beteenden på ett bredare fält”25.  

 

Brottsprevention är ett medel som kan användas för att rättfärdiga åtgärder som inte 

nödvändigtvis angriper orsaker och funktioner som skapar brottslighet26. Brottsprevention 

riktas snarare mot vad som anses skapa eller upprätthålla kriminalitet, vilket gör att 

preventionen är beroende av en definition av vad som är kriminalitet för att kunna utövas. 

Vad som definieras och ses som kriminalitet ändras över tid och påverkas av hur samhället ser 

ut27. Sociala, kulturella och historiska uppfattningar bestämmer vad som är brott och de 

olagliga handlingarna behöver inte ha mer gemensamt än att ”de är straffbelagda enligt lag”28. 

Även synen på vad som är brottsprevention och var gränserna för denna går är föränderligt 

över tid och påverkas av samtidens rådande normer29.  

 

I regeringens nationella brottsförebyggande program Tillsammans mot brott30 betonas rådande 

normer gällande vikten av tidiga insatser för barn och unga som riskerar att hamna i 

kriminalitet. Fem särskilt angelägna områden nämns, däribland insatser för att påverka 

ungdomars normer om våld och maskulinitet. Generellt sett är unga män överrepresenterade 

som både förövare av och offer för våld och en rapport från World Health Organization 

(WHO) visar att det finns en tydlig koppling mellan mäns attityder till jämställdhet och 

våldsutövande31.  

 

                                                           
24 Ferrer-Wreder et al., 2005 
25 Berg, 2007 s.26 
26 ibid 
27 Sarnecki & Carlsson, 2020 
28 Sahlin, 2000 s. 11 
29 Sahlin, 2000; Sarnecki & Carlsson, 2020 
30 Se regeringens skrivelse 2016/17:126 Tillsamman mot brott – ett nationellt brottsförebyggande program 
31 World Health Organization, WHO, 2013   
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Hur vi väljer att tolka orsakerna bakom kriminalitet påverkar på så vis hur brottspreventionen 

ser ut32. Exempelvis, social brottsprevention riktar sig till riskgrupper som löper stor risk att 

begå eller som har begått brott och selektiv prevention riktas till grupper som bedöms 

exponeras för riskfaktorer. Inom det brottsförebyggande arbetet handlar detta om olika 

insatser som är riktade till ungdomar som bedöms vara i riskzonen för en kriminell 

utveckling33. Att social brottsprevention, såsom Machofabrikens metodmaterial, finns och 

riktas till ungdomar i riskzonen ligger således i samhällets intresse och ansvar. 

 

  

                                                           
32 Wahlgren, 2014 
33 Se regeringens skrivelse 2016/17:126 Tillsamman mot brott – ett nationellt brottsförebyggande program 
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Tidigare forskning 
I detta avsnitt presenteras tidigare forskning som kan härledas till studiens ämne. Denna 

redogörelse behandlar forskning där endast delarna som berör studiens ämne presenteras. 

Den forskning som redovisas är studier som behandlar risk- och skyddsfaktorer, samt studier 

med fokus på fritidsgårdar som brottförebyggande insatser. 

 

Riskfaktorer 

En riskfaktor för ett visst beteende är en egenskap, en händelse, ett förhållande eller en 

process som ökar sannolikheten eller risken för ett visst utfall34, i detta fall normbrytande 

beteende hos ungdomar. Inom forskning som identifierar en faktor som en riskfaktor för 

normbrytande beteende, handlar det ofta om att observera en samvariation mellan den 

specifika faktorn och det normbrytande beteendet. Samvariation innebär att faktorn återfinns 

samtidigt som, eller samvarierar med det normbrytande beteendet35. Det är svårt att uttala sig 

om huruvida denna specifika riskfaktorn direkt orsakar det normbrytande beteendet eller inte, 

eftersom orsakssamband är svåra att säkerställa när det gäller mänskligt beteende. Dessutom 

är det sällan som bara en eller mycket få faktorer orsakar ett beteende. Utifrån forskningen går 

det därför endast att säga att det specifika förhållandet eller den specifika faktorn och det 

normbrytande beteendet på något sätt samvarierar36. 

 

Tidigare forskning av riskfaktorer hos ungdomar visar att faktorerna kan delas in i personliga, 

sociala och miljöbaserade komponenter vars förekomst ökar risken för att ungdomar utvecklar 

en kriminell livsstil37. Med riskfaktorer som är personliga avses bland annat avvikande 

tankemönster, normer, värderingar och attityder. Sociala riskfaktorer avser att brottslig 

påverkan härstammar från såväl hemmet och familjen som skolan och klasskamrater. 

Miljöbaserade riskfaktorer avser vanligtvis kriminogena bostadsområden38. Riskfaktorer som 

lyfts fram som vanligt förekommande bland ungdomsbrottslingar är brottsliga vänner, dåliga 

relationer mellan föräldrar och barn, skolk, brottsliga möjligheter, avvikande normer och 

värderingar, samt låg risk- och konsekvenstänk39.  

 

                                                           
34 Bobbio et al., 2020 
35 ibid 
36 ibid 
37 ibid 
38 Vander Laan et al., 2019 
39 Bobbio et al., 2020 
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Ju fler riskfaktorer som finns hos barnet eller den unge och i omgivningen, desto större är 

risken för att ett normbrytande beteende utvecklas eller fortsätter. Detta är dock en generell 

tumregel, eftersom alla ungdomar som uppvisar flertalet riskfaktorer utvecklar eller fortsätter 

inte med ett normbrytande beteende40.  

 

Skyddsfaktorer 

Skyddsfaktorer är egenskaper, händelser, förhållanden eller processer som minskar 

sannolikheten eller risken för att individen utvecklar en kriminell livsstil41, i detta fall 

normbrytande beteende hos ungdomar. Närvaro av skyddsfaktorer kan på så vis ses som en 

mekanism som påverkar effekterna av att exponeras för risk42. Skyddsfaktorer kan också öka 

den unges förmåga att ta till sig och delta i det förändringsarbete som en brottsförebyggande 

insats innebär. Termen skyddsfaktor hänvisar därför både till skyddsfaktorer för 

normbrytande beteende, och till faktorer som kan förbättra möjligheten att lyckas med en 

brottsförebyggande insats43.  

 

Fenomenet resiliens, eller motståndskraft, anses vara fenomenet när en individ uppvisar 

motståndskraft och inte utvecklar ett normbrytande beteende trots närvaron av riskfaktorer44. 

Det är lätt att tänka att en skyddsfaktor är motsatsen till en riskfaktor, eller helt enkelt 

frånvaro av risk. Så är det för vissa faktorer, men långt ifrån alla. Kamrater med 

normbrytande beteende är exempel på en riskfaktor, men avsaknad av sådana kamrater är inte 

en skyddsfaktor särskilt om det innebär att den unge inte har några kamrater alls. Frånvaron 

av en viss riskfaktor innebär alltså inte att faktorn då är en skyddsfaktor45. 

 

Samspelet mellan risk- och skyddsfaktorer 

Både risk- och skyddsfaktorer återfinns på individnivå (t.ex. individens egenskaper och 

beteenden), familjenivå (t.ex. uppfostringsmetoder, relation till föräldrar), bland kamrater, 

lärare och andra (t.ex. attityder och relationer), i närsamhällets risker och möjligheter, samt i 

samhällets struktur, funktion och normer (t.ex. frånvaro av förebyggande insatser från 

samhällets sida för unga i riskzonen)46. På samma sätt som riskfaktorer, kan följaktligen 

                                                           
40 Andershed et al., 2016; se även Wong et al., 2013  
41 Wong et al., 2013 
42 ibid 
43 Andershed et al., 2016 
44 ibid 
45 ibid 
46 Andershed & Andershed, 2019 
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skyddsfaktorer observeras hos individen själv, hos föräldrarna, bland kamraterna, i skolan och 

i närsamhället47. Skyddsfaktorer kan också fungera kumulativt så att varje enskild 

skyddsfaktor minskar risken för normbrytande beteende. Det är med andra ord antalet snarare 

än de specifika risk- och skyddsfaktorerna som avgör om en individ kommer att utveckla ett 

normbrytande beteende, eller inte48. Sammanfattningsvis av vad tidigare studier visar så 

föreligger ett mångtal riskfaktorer kopplade till ungdomsbrottslighet, fokuset bör därför riktas 

till gynnandet och ökandet av skyddsfaktorer i brottsförebyggande syfte. Fritidsgårdarnas 

verksamhet är exempel på en brottsförebyggande insats som lyfts fram i många studier.  

 

Fritidsgården som en brottsförebyggande verksamhet 

I början av 1900-talet startade fritidsgårdarnas verksamhet i Sverige. Syftet var att ge pojkar 

med olika problembeteenden en meningsfull fritidsaktivitet. Än idag är det oftast ungdomar 

med mer omfattande social problematik som i högre utsträckning söker sig till fritidsgårdar49. 

Hur en fritidsgård planerar sin verksamhet är ofta beroende på hur situationen i närområdet 

ser ut, vilket innebär att strukturen kan variera. Allt ifrån en byggnad med personal utan 

relevant utbildning till en mycket strukturerad och välbemannad verksamhet. Studier visar att 

ju mer strukturerad verksamheten är (t ex sport och kulturella aktiviteter), desto större positiv 

inverkan har fritidsgården på ungdomarnas attityder, normer och värderingar50. Fritidsgården 

har därför en betydande roll i samhället och är en viktig verksamhet för ungdomar som inte 

har någon annanstans att ta vägen51. Det som ofta lockar ungdomar till fritidsgården är 

känslan av samhörighet och trygghet. För många ungdomar är fritidsgården den stabila  

platsen i deras vardag, där fritidsledarna tar över en fostrande och vägledande roll som hos 

många saknas hemifrån52.  

 

Fritidsgårdar är en av de vanligaste åtgärderna inom kommuner som vidtas för att verka 

brottsförebyggande bland ungdomar53 och inom fritidsgårdens verksamhet finns flera 

skyddsfaktorer. Exempelvis, kontinuitet och förutsägbarhet, samt relationen mellan 

fritidsledarna och ungdomarna54. Att känna sig som en del i en social gemenskap där 

                                                           
47 Shaw et al., 2000 
48 ibid 
49 Behtoui, 2019 
50 ibid 
51 ibid 
52 Andersson & Jordan, 2007 
53 Wikström & Torstensson, 1997 
54 ibid 
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ungdomarna tillsammans arbetar för goda ändamål och får bekräftelse för detta motverkar 

destruktiva beteenden. Fritidsgårdens verksamhet kan snarare stärka tron på den egna 

förmågan, vilket skapar en mer positiv självbild bland ungdomarna55 och minskar på så vis 

frestelserna till ett normbrytande beteenden56. Fritidsledarnas aktiva bemötande och fokus på 

att skapa goda relationer till ungdomarna kan också motverka anonymitet på fritidsgårdarna. 

De ungdomar som kommer till fritidsgårdarna med en agenda att exempelvis sälja droger eller 

att stjäla från sina kamrater, görs synliga på ett sätt de inte önskar i detta avseende57. 

 

Känslan av tillhörighet är således något som är viktigt för både ungdomarna och personalen. 

Det är just tillhörigheten till någon form av gemenskap till andra i samband med strukturerade 

aktiviteter som framhävs som grund för välmående och minskade risker för normbrytande 

beteende, då ungdomarna hellre vill vara på fritidsgården än ute i området. Detta i sin tur kan 

leda till att ungdomarna i mindre utsträckning hamnar i drogbruk och annat socialt 

nedbrytande umgänge58. Brottsförebyggande insatser inom verksamheten har därmed goda 

förutsättningar och kan göra skillnad hos ungdomarna. 

  

                                                           
55 Wikström & Torstensson, 1997 
56 Andersson & Jordan, 2007 
57 ibid 
58 Fredriksson et al., 2015 
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Teoretisk tolkningsram 
För att få en tydligare struktur genom analysen av resultatet i denna studie kommer 

Thornberrys integrerade teori och teorin om empowerment att användas som teoretisk 

tolkningsram. 

 

En integrerad teori 

Thornberrys integrerade teori bygger på Hirschis teori om social kontroll och Akers 

inlärningsteori. Enligt kontrollteorin uppstår kriminalitet när de sociala och kulturella 

restriktionerna över mänskligt beteende är försvagade. Inlärningsteori utgår ifrån att det finns 

inga naturliga impulser mot brottslighet och att kriminellt beteende lärs in genom samma 

processer och utvecklingar som konventionellt beteende59. Thornberrys teori är en 

interaktionsteori som utgår från att mänskligt beteende uppkommer genom interaktioner med 

andra individer. För att brottslighet ska kunna uppkomma måste det finnas förutsättningar för 

inlärning av brottsligt beteende. Detta innebär att ungdomar inte är låsta till endast en 

utveckling som antingen leder till icke kriminellt eller kriminellt beteende. Ungdomars 

beteende formas snarare utifrån interaktioner med sociala institutioner och andra människor60. 

Elementen som teorin grundar sig på är: ”Anknytning till föräldrar; engagemang i skolarbete; 

internalisering av konventionella värderingar; anknytning till brottsliga kamrater; 

internalisering av brottsliga värderingar och brottsligt beteende”61.  

 

De tre första elementen reflekterar de primära mekanismer och om dessa relationer försvagas 

så ökar friheten för ungdomars beteende avsevärt62. För att denna frihet ska leda till 

konventionellt eller kriminellt beteende så krävs det en interaktiv social miljö som förstärker 

det uppvisade beteendet, detta representeras av de två elementen anknytningar till kamrater 

och internalisering av konventionella värderingar. I elementet anknytning till föräldrar så 

ingår det emotionella förhållandet mellan förälder och barn, kommunikationsmönster, 

föräldrars tillsyn och övervakning av barnets rutinaktiviteter osv.63. 

 

Engagemang i skolarbete innebär till vilken grad ungdomen kan sägas ha investerat sig själv i 

konformt beteende genom hur pass viktigt ungdomen anser det är med utbildning, framgång i 

                                                           
59 Thornberry, 1987 
60 ibid  
61 Sarnecki & Carlsson, 2020 s. 218 
62 ibid 
63 ibid 
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skolan, anknytning till lärare samt delaktighet i skolans aktiviteter. Anknytning till brottsliga 

kamrater hänvisar till nivån av anknytning till vänner, beteende och värderingar hos kamrater 

samt kamraternas förstärkande reaktioner på ungdomens beteende64. Elementen 

internalisering av brottsliga värderingar och brottsligt beteende innebär hur pass accepterande 

ungdomen är mot brottsliga aktiviteter som lämpliga former av beteenden samt hur pass 

tillåtande ungdomen är mot att bryta lagen för att uppnå alternativa mål65. I föreliggande 

studie används teorins sex element, vilka har anpassats för att koordinera så adekvat som 

möjligt för att kunna beskriva de ungdomar som deltar i machofabriken. 

 

Empowerment 

Teorin, eller konceptet om empowerment ska tillämpas i tolkningen av hur fritidsledarna och 

fältassistenterna upplever genomförandet av Machofabrikens metodmaterial samt vilka 

möjligheter de har att påverka ungdomarnas normer och värderingar så att de överensstämmer 

med samhällets etablerade normer och värderingar.  

 

Målsättningen med empowerment handlar om att förbättra individers förmåga och 

självförtroende till att använda sin egenmakt, för att få kraft och att agera utifrån egna beslut 

genom att minska följder av personliga och sociala hinder66. Empowerment innebär inte att 

man kan ge makt åt människor, men däremot ge dem stöd i att själva kunna ta makten över 

sitt eget liv. Det betyder att individen får stöd i sin förmåga att själv kunna se sina 

möjligheter, för att ta ett eget ansvar över sitt liv och att kunna förändra sin situation67.  

 

Att arbeta med empowerment för att skapa resurser, möjligheter och andra alternativ för andra 

människor går att göra på flera sätt, exempelvis genom att ge stöd och motivation till att 

individen själv tar sig över hinder och orättvisor som kommer i dess väg68. Empowerment 

utgår från att ge individen en förståelse för sin omgivning, ge motivation och på så sätt arbeta 

med förändring tillsammans med individen. Genom att arbeta med individen och ge denne 

egna verktyg kan det skapa förutsättningar för att stärka individen att själv lösa och hitta egen 

                                                           
64 Sarnecki & Carlsson, 2020  
65 Thornberry, 1987 
66 Payne, 2014  
67 ibid 
68 Lee, 2001 
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vägledning i framtiden69. Det skapas en grund av självförtroende och lärdomar som kan göra 

att individen gör val som gynnar istället för att leda individen mot exempelvis brottslighet70. 

  

                                                           
69 Lee, 2001 
70 ibid 
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Metod och material 
Inledningsvis presenteras den pilotstudie som genomfördes strax efter lanseringen av 

Machofabriken 2011. Därefter redovisas föreliggande studies metod, material, procedur för 

genomförandet av studien, samt databearbetning och dataanalys. Avsnittet avslutas med 

omständigheter som har påverkat studien och etiska överväganden.  

 

Pilotstudie 

Inom ramen för Machofabriken genomfördes 2011 en pilotstudie i form av en 

enkätundersökning71. Syftet med pilotstudien var inte att testa hur metodmaterialet fungerar, 

utan snarare belysa ungdomars attityder till jämställdhet mellan könen. Enkäten delades ut till 

ungdomar i åldrarna 13–25 på nio olika orter i Sverige. Det totala antalet svarande är 1 136 

personer varav 613 är killar och 523 är tjejer, och medelåldern på de svarande är 14 år. I 

rapporten som presenterar resultatet av undersökningen visar att 50% av tjejerna tycker inte 

att det är viktigt att killar är manliga. Motsvarande siffra bland killarna är drygt 40%. Men 

70% av alla som svarat tror att andra tycker det. Mer än hälften av tjejerna och en av tre killar 

vill förändra det som anses vara manligt idag. 20% av alla killarna tror att de kommer att 

hindras att göra det de vill i framtiden på grund av förväntningar om hur de ska vara som 

killar. Motsvarande siffra för tjejerna är 37%. Två tredjedelar av killarna tror inte att det går 

att ändra på normer för manlighet. 82% av alla unga i undersökningen tycker att det är viktigt 

med jämställdhet mellan killar och tjejer. Siffran för tjejer är 92% och för killar 75%. En av 

fem killar svarar att det inte tycker att det är viktigt med jämställdhet jämfört med en knapp 

tiondel av tjejerna72. Resultatet i rapporten visar att unga är i hög grad medvetna om vilka 

regler de har att förhålla sig till och vad de riskerar om de inte lever upp till dem. Många har 

dock svårt att se att förväntningarna skulle kunna förändras och att det går att göra 

annorlunda73.  

 

I Machofabrikens metodmaterial ges ungdomarna inte bara möjlighet att reflektera över hur 

föreställningar kring kön och sexualitet påverkar deras liv och relationer. Fokus i de 

interaktiva övningarna ligger på att ungdomar själva kan ta makten över sina liv och även  

 

                                                           
71 Rapport (2011) Enkätundersökning om ungas attityder till manlighet och jämställdhet  
72 ibid 
73 ibid 
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skapa utrymme för andra att ta makten över sina. Genom att belysa och synliggöra vilka 

förväntningar som finns på hur killar ”ska” vara kan materialet stärka alla som vill göra 

motstånd mot ett våldsamt och överordnat mansideal. Om materialet också lyckas synliggöra 

vilka begränsningar normerna medför och att alla bär ett eget ansvar, så kan det också skapa 

en vilja att förändra.  

 

Studiens metod och datamaterial  

Syftet med denna studie var att bidra till ökad kunskap hur Machofabrikens metodmaterial 

fungerar i arbetet med kartlagda ungdomar i riskzonen inom Sundsvalls kommun. Tre 

delstudier har genomförts och jag har använt mig av både kvalitativ och kvantitativ metod. I 

studie 1 har 14 intervjuer genomförts med fritidsledare och fältassistenter som under våren 

2020 utbildats i Machofabrikens metodmaterial och som planerar starta gruppsamtal med de 

kartlagda ungdomarna i Sundsvalls kommun. I studie 2 intervjuas sju fritidsledare som har 

arbetat med metodmaterialet under hösten/vintern 2020/2021. Studie 3 baseras på 14 ifyllda 

enkäter av de ungdomar som deltog i gruppsamtalen under hösten/vintern 2020/2021. 

 

Intervjuerna har använts för att beskriva vilka utmaningar och förutsättningar som finns i 

genomförandet av machofabrikens metodmaterial, samt belysa hur metodmaterialet fungerar 

och med vilka resultat. Enkäten som riktas till de ungdomar som har genomfört 

Machofabrikens metodmaterial säger något om ungdomarnas bakgrund, normer, värderingar 

etc. och vad det finns för riskfaktorer för att de ska utveckla en kriminell livsstil. 

Datainsamlingen genomfördes under perioden oktober 2020 - mars 2021 på följande tre sätt: 

Förintervjuer oktober – december 2020; Uppföljningsintervjuer februari – mars 2021. 

Enkätstudie mars 2021. Totalt genomfördes 21 semistrukturerade intervjuer och enkätstudien 

resulterade i totalt 14 ifyllda enkäter.  

 

Procedur för genomförande av studien 

Enligt den ursprungliga planen för uppdraget ska 18 informanter från 12 verksamheter inom 

Sundsvalls kommun ingå i studien, vilket motsvarar samtliga fritidsledare och fältassistenter 

som utbildats i Machofabrikens metodmaterial under våren 2020. Kommunen planerade starta 

12 grupper med 5 – 6 kartlagda ungdomar i vardera gruppen, totalt 68 deltagare.  
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Kommunens trygghetssamordnare hade vid studiens början informerat de berörda 

informanterna om det kommande uppdraget som kommunen uppfört med Mittuniversitetet 

och samtliga hade givit sitt samtycke att delta i studien. Inledningsvis samlades informanterna 

till ett uppstartsmöte den 21 september 2020, via Zoom. Under mötet presenterades upplägget 

för de kommande tre delstudierna, därtill fick var och en av informanterna möjlighet att 

presentera sig själv och ställa frågor om den kommande studien. Min kontakt med 

kommunens trygghetssamordnare fungerade sedan som en ”gatekeeper”, som förmedlade 

informanternas kontaktuppgifter. Jag tog sedan kontakt med var och en av informanterna via 

e-post. Här bifogades ett missivbrev med ytterligare information och beskrivning av studiens 

syfte. Därefter bokade informanterna in dag och tid inför den kommande förintervjun. 

Samtliga förintervjuer avslutandes med att jag på nytt informera informanterna om studie 2 

och att vid tiden för uppföljningsintervjun skulle en påminnelse skickas ut via e-post gällande 

bokning av dag och tid.  

 

Enligt planen skapas en enkät som riktades mot de 68 kartlagda ungdomarna som skulle 

genomföra Machofabrikens metodmaterial. Enkäten omfattar sex sektioner och utformas 

utifrån Thornberrys teori och områden som togs tas upp under avsnitten bakgrund och tidigare 

forskning. Sektion A - C behandlar familj, kamrater, skola och fritidsaktiviteter. Vidare 

behandlar avsnitt D – F normer, värderingar och attityder i förhållande till kriminalitet och 

droger. Vid tiden för studie 3 skickades enkäten, via e-post, till de 12 verksamheterna som 

ingick i studien. Därefter delade ledarna ut enkäterna till de berörda ungdomarna och 

enkäterna besvarades och samlades in av ledarna vid samma tillfälle. Trygghetssamordnaren 

samlade sedan in de ifyllda enkäterna och skickade dessa, via e-post, till mig.  

 

Studie 1 – Förintervjuer  

Insamling av det empiriska materialet i studie 1 skedde genom 14 semistrukturerade 

intervjuer via Zoom. Informanterna är fritidsledare och fältassistenter som under våren 2020 

utbildats i Machofabrikens metodmaterial och som planerade starta gruppsamtal med de 

kartlagda ungdomarna i Sundsvalls kommun. Från början var det 18 informanter som skulle 

delta i studien, men pga. sjukdom och förändrad arbetssituation föll fyra informanter bort. 

Inför studien skapas en intervjuguide som består av åtta övergripande teman (se bilaga 1) som 

bl.a. ska lyfta fram informanternas egna tankar, åsikter, känslor och förväntningar före starten 

av arbetet med metodmaterialet. Genom att använda mig av den semistrukturerade intervjun  
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öppnar det samtidigt upp för att ställa eventuella följdfrågor som kan dyka upp under 

intervjun. Samtliga informanter gav sitt samtycke till att intervjun spelades in och tiden för 

intervjuerna varierade mellan 30 minuter och 1 timme.  

 

Studie 2 - Uppföljningsintervjuer 

Empirin i studie 2 samlades in genom sju semistrukturerade intervjuer, via Zoom, med 

fritidsledare från fyra verksamheter som hade arbetat med metodmaterialet under 

hösten/vintern 2020/2021. Den främsta orsaken till bortfallet av sju informanter är den 

pågående Covid- pandemin. Några av fritidsgårdarna hölls stängda och andra tog enbart emot 

ett begränsats antal ungdomar under tiden för uppföljningsintervjuerna. Till studien skapas en 

intervjuguide (se bilaga 2) med övergripande teman som ligger till grund för ett antal frågor. 

Frågorna syftar till att ge informanterna möjlighet att bl.a. berätta hur Machofabrikens 

metodmaterial har genomförts och dess förändringspotential. Samtliga informanter godkände 

inspelningen av intervjun och tiden för intervjuerna varierade mellan 40 minuter och 1½ 

timme.  

 

En kvalitativ intervju bör författas med låg grad av standardisering. Genom att utforma 

intervjuguiderna i studie 1 och studie 2 på ett semistrukturerat sätt har informanten haft 

möjlighet att själv utveckla sitt svar och inte vara låst vid eventuella svarsalternativ, eftersom 

det är just informanternas egna ord som är själva anledningen till att hålla en intervju74. Det 

gav även utrymme för mig som håller intervjun att lättare föra samtalet vidare utifrån 

informantens svar. En kvalitativ intervju är rätt val då denna studie ämnar undersöka tankar, 

åsikter och upplevelser som informanten har om att genomföra Machofabrikens 

metodmaterial. För denna studie är det dessutom viktigt att informanten själv får en känsla av 

att denne bidrar till studien. 

  

Studie 3 – Enkätstudie  

Anledningen till att det blev en enkät som undersökningsinstrument är för att det var ett 

lämpligt instrument i förhållande till studiens första frågeställningen, men också med tanke på 

den pågående Covid – pandemin. Hur frågorna i enkäten formuleras har en stor betydelse för  

 

                                                           
74 Creswell & Poth, 2017 
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hur de tolkas av respondenterna. Det vill säga, det ska inte kunna gå att tolka en fråga på mer 

än ett sätt och språket ska vara tydlig och anpassat efter målgruppen75. Jag har försökt att 

skriva korta frågor för att dessa ska vara så tydliga som möjligt. Språket har jag försökt att 

hålla enkelt och frågorna har ställts inom områden som de berörda ungdomarna känner till 

och bör kunna ta ställning om.  

 

Inför studien skickades enkäten, via e-post, till trygghetssamordnaren och samtliga berörda 

fritidsledare och fältassister inom Sundsvalls kommun, med en kort presentation som 

inledning där en beskrivning av enkäten ingick och en presentation gällande anonymitet och 

användning av det insamlade materialet. Syftet var att testa enkätens utformning och 

säkerställa att inga frågor var otydliga eller lätta att missförstå. Då jag inte hade möjlighet att 

vara med när respondenterna svarade på enkäten var det av största vikt att testa enkäten. 

Responsen var bra, med endast en kommentar att komplettera enkäten med svarsalternativet 

Annan vuxen till frågan A4 bor tillsammans med. Enkäten innehåller sex sektioner med ett 

antal följdfrågor. Sektion A - C behandlar familj, kamrater, skola och fritidsaktiviteter. Vidare 

behandlar avsnitt D – F inställningen till kriminalitet och droganvändning och i sektion D 

finns också fiktiva påståenden. Dessa fiktiva scenarion syftar till att belysa respondentens 

attityd till att begå snatteri och skadegörelse (se bilaga 3). 

 

Resultatet av datainsamlingen är 14 ifyllda enkäter, vilket är ett mycket litet antal i 

förhållande till det ursprungliga antalet som var 5 – 6 kartlagda ungdomar per grupp, dvs. 

totalt 68 respondenter. Datamaterialet har hämtats från fyra verksamheter som har genomfört 

Machofabrikens metodmaterial i Sundsvalls kommun under hösten/vintern 2020/2021, vilket 

inte är speciellt representativt för de ursprungliga 12 verksamheter som skulle delta i studien. 

Detta påverkar dock inte arbetet i negativ riktning, utan syftet med undersökningen kan 

ändock genomföras och hållas relevant, även om resultaten inte kan betraktas som 

generaliserbara. 

 

Databearbetning och dataanalys 

Studie 1 och studie 2 - Intervjustudierna 

Syftet med analysen av de genomförda intervjuerna är att tillhandahålla en bred tematisk 

beskrivning av hela datamaterialet så att de mest relevanta teman framträder för läsaren. De 

                                                           
75 Bryman, 2011 



Machofabrikens metodmaterial 
-En analys av den brottsförebyggande verksamheten inom Sundsvalls kommun 
Datum: 2021-10-15 

25 
 

mönstren i materialet som urskiljs, kodas och analyseras kommer därmed att reflektera hela 

datamaterialet. I en tematisk analys lägger forskaren fokus på vad informanterna säger och 

uttrycker76. Då syftet med denna studien var att fånga ledarnas tankar, åsikter och upplevelser 

kring genomförandet av Machofabrikens metodmaterial, lämpade sig valet av tematisk analys 

som metod. Genom att utforma teman och subteman skapas en tydlig struktur, vilket bidrar 

till att lättare kunna analysera materialet. Tematisk analys innebär således att mönster inom 

datamaterialet identifierades mot bakgrund av studiens empiri77.  

 

Transkribering av de ljudinspelade intervjuerna skedde efter varje intervju. Intervjuerna 

transkriberades ordagrant som informanterna uttryckte sig. För läsvänlighetens skull valde jag 

att exkludera direkta upprepningar och meningar som inte avslutades, samt privat information 

från informanterna som inte var relevant för studien. När transkriberingarna var klara och 

intervjuerna renskrivna gjordes kommentarer i texten för att markera det intressanta och hitta 

likheter och olikheter i informanternas svar. Jag började med att analysera de enskilda 

intervjuerna var för sig och utifrån empiri valdes de mest framträdande temana ut och utifrån 

dessa utkristalliserades nya teman som sedan i resultatet analyseras utifrån den valda 

teoretiska tolkningsramen, bakgrund och tidigare forskning. 

 

Studie 3 - Enkätundersökningen 

Inom kvantitativ forskning handlar det vanligtvis om att förklara företeelser, inte bara 

beskriva eller tolka78. Inom kvantitativ forskning är ofta ambitionen att generalisera resultaten 

till en population, vilket betyder att urvalet blir mycket viktigt79. Ett urval måste ha en viss 

minimistorlek för att kunna ge statistiskt säkerställda resultat, och 30 är det minsta antalet i en 

undersökning80. Det innebär att svarsfrekvensen, dvs., antal besvarade enkäter dividerat med 

antal utdelade enkäter, ska vara så hög som möjligt. I denna studie är antalet ifyllda enkäter  

14 av 68, dvs. det har en svarsfrekvens som motsvarar 20%. Om resultatet i denna studie ska 

kunna generaliseras till att gälla hela populationen borde jag fått tillbaka 60% eller mer. Vid 

under 50% i svarsfrekvens bör jag inte försöka mig på några kvantitativa analyser 

överhuvudtaget då resultaten har för stor statistisk osäkerhet81.  

                                                           
76 Braun & Clark, 2013 
77 ibid 
78 Trost, 2007 
79 ibid 
80 Crawford, 1996 
81 Moore, 2000 



Machofabrikens metodmaterial 
-En analys av den brottsförebyggande verksamheten inom Sundsvalls kommun 
Datum: 2021-10-15 

26 
 

 

Den främsta anledningen till bortfallet i denna studie är den pågående Covid- pandemin och 

pga. den låga svarsfrekvensen kommer svaren tillhörande de frågor som ställts i enkäten 

presenteras i procent och analyseras utifrån den valda teoretiska tolkningsramen, bakgrund 

och tidigare forskning.   

 

Omständigheter som har påverkat resultatet 

Jag har följt den ursprungliga planen för studien i den mån det har gått. Det finns 

omständigheter som har bidragit till försening av bl.a. insamling av data, dataanalys och 

resultatredovisning. Det var framförallt oroväckande få informanter som deltog i 

uppföljningsintervjun, trots tre påminnelser via e-post. En rimlig tolkning är att den rådande 

pandemin orsakade bortfallet av informanter då flera av fritidsgårdarna antigen hade ett 

begränsat besöksantal, eller hölls stängda under vissa perioder.  

 

I vilken utsträckning fritidsledarna och fältassistenterna har haft möjlighet att genomföra 

Machofabrikens metodmaterial, enligt den ursprungliga planen för studien, beror på antalet 

kartlagda ungdomar som har medverkat. Utfallet är dock tunt. Av totalt 68 ungdomar var det 

endast 20% som fyllde i enkäten. Därtill kom enkäterna mig tillhanda senare än planerat. 

Tiden för enkätens genomförande skedde även bortom min påverkan eller inflytande, utan 

lämnades i fritidsledarnas och fältassisternas kontroll. Det är för få ifyllda enkäter för att 

resultaten ska kunna ses som representativt för populationen (ungdomar i riskzonen). Det 

begränsade underlaget av de ursprungliga kartlagda ungdomarna i datamaterialet innebär att 

det inte går att dra några större slutsatser av om Machofabriken fungerar i arbetet med 

ungdomar i riskzonen i Sundsvalls kommun.  

 

Planen var att jämföra för- och uppföljningsintervjuerna för att kunna säga något om hur 

metodmaterialet fungerar. Men det förutsätter att samtliga informanter deltar under båda  

intervjustudierna. Under förintervjuerna deltog 14 informanter från 12 verksamheter och 

under uppföljningsintervjuerna deltog endast sju informanter från fyra verksamheter. 

Föreliggande studie kan dock ge en beskrivande bild av informanternas upplevelse av att 

arbeta med metodmaterialet och deras beskrivning av materialets förändringspotential. 
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Etiska överväganden 

Denna studie följer de fyra grundläggande etiska principer som gäller för svensk forskning82. 

Informationskravet innebär att informanterna ska vara medvetna om syftet med 

undersökningen som de deltar i, att de är med av fri vilja och om de så önskar har 

möjlighet att hoppa av studien83. Detta följdes på så sätt att innan intervjuerna påbörjades  

informerades informanterna om studiens syfte, att deras deltagande var frivilligt och att de 

kunde avbryta sin medverkan när som helst under studiens gång. Samtyckeskravet innebär att 

informanterna har rätt att själva bestämma över deras deltagande i studier. Samtycke måste 

således ges för att studien ska kunna fortlöpa84. Då jag önskade få svar på den enskilda 

ledarens upplevelser av Machofabrikens metodmaterial, frågade jag om samtycke vid 

intervjuns början.  

 

Den tredje principen är konfidentialitetskravet innebär att informanternas personuppgifter ska 

lagras på ett sätt som gör att obehöriga personer inte kan erhålla tillgång till dem, inga 

obehöriga personer har erhållit tillgång till materialet i föreliggande studie. Jag har 

anonymiserat informanterna genom att inte skriva ut någon information som kan kopplas 

samman med dem. Jag har inte nämnt ledarna med namn eller vilken verksamhet de jobbar 

på, utan benämner dem med ledare1, ledare2, osv. i resultatet från både för- och 

uppföljningsintervjuerna. I förintervjuerna är ledare1, ledare2 osv. inte heller densamma som 

ledare1, ledare2 osv. i uppföljningsintervjuerna. Den fjärde och sista principen är 

nyttjandekravet som innebär att det material som samlas in om enskilda individer endast får 

användas till ändamålet med studien85. Detta krav följs på så sätt att allt insamlat material till 

studien används enbart till denna studie och inte till någonting annat. 

  

                                                           
82 Vetenskapsrådet, 2017 
83 ibid 
84 ibid 
85 ibid 
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Resultat och analys 
Syftet med denna studie var att öka kunskapen om Machofabrikens metodmaterial fungerar i 

arbetet med ungdomar i riskzonen inom Sundsvalls kommun. I det här avsnittet presenteras 

det empiriska materialet som baseras på 21 semistrukturerade intervjuer och 14 besvarade 

enkäter. I analysen integreras den beskrivande delen som framkom i intervjuerna med hjälp 

av den teoretiska tolkningsramen, bakgrund och tidigare forskning. Inledningsvis redovisas 

resultaten från enkätstudien, därefter presenteras resultaten från för- och 

uppföljningsintervjuerna.  

 

Enkätstudien 

Målgruppen 

Den ursprungliga målgruppen för denna studie var de 68 kartlagda ungdomarna som ligger i 

riskzonen för att utveckla en kriminell livsstil. Materialet grundar sig i 14 ifyllda enkäter, 

utförda av ungdomar mellan 13 – 20 år, varav 12 pojkar (86%) och två flickor (14%). Vad 

gäller alla respondenterna, oavsett kön, var det totala 0,7% 13 år, 29% 14 år, 21% 15 år, 21% 

16 år, 14% 18 år och 0,7% 20 år. Av det totala var 71% 14 - 16 år gamla och utgjorde den 

största åldersgruppen respondenter. 
 

Då enkätundersökningen omfattas av ett mycket litet underlag där könsfördelningen bland 

respondenterna är ojämn, kommer ingen jämförelse göras mellan pojkar och flickor. 

Resultatet presenteras inte i tabellform, utan med procentsatser i den löpande texten. 

Ungdomarna som har besvarat enkäten har deltagit i någon av de fyra gruppsamtalen som 

genomfördes under hösten/vintern 2020/2021 i Sundsvalls kommun. Till följd av anonymitet 

kan inte verksamheternas namn skrivas ut.  

 

Familj, kamrater, skola och fritid  

I enkäten fick respondenterna ett antal frågor om deras familjeförhållanden. Beträffande 

bostadstyp är det mest förekommande hyresrätt/bostadsrätt (71%), följt av villa (22%) och 

enbart någon i radhus (7%). I 71% av fallen är båda föräldrar närvarande, fyra (29%) 

respondenter uppger att bara en förälder är närvarande, i tre av dessa fall är modern 

närvarande och i ett av fallen är båda föräldrarna frånvarande. 50% av respondenterna som 

har båda föräldrarna/modern närvarande uppger att det ställs krav på dem hemma och att de 

sköter skolan. Svaren inga krav ställs, tillsammans med vet ej utgör ett lika stort antal (50%).  
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En liten skillnad syns i svaren på frågan om föräldrar/annan vuxen ställer krav på hur de unga 

får bete sig, 64% svarar ja, 36% svarar nej/vet ej. 71% uppger att de informerar 

föräldrar/annan vuxen var de befinner sig under kvällar/helger, fyra (29%) respondenter 

uppger att de inte gör det.  

 

Resultatet visar att samtliga respondenter kommer överens med sina kamrater och 64% kan 

berätta om sina problem för dem, 22% svarar nej och 14% svarar vet ej. Över hälften (57%) 

av respondenterna svarar nej/vet ej på frågan om deras kamrater kommer överens med lärare 

och andra vuxna på skolan, 43% svarar ja. 71% svarar att de har samma åsikter som sina 

kamrater när det gäller hur man får bete sig, 29% uppger att de inte har samma åsikter. 42% 

svarar att deras kamrater följer skolans regler, 29% svarar vet ej och 29% uppger att deras 

kamrater inte följer skolans regler. 10 (71%) respondenter uppger att de påverkas av vad deras 

kamrater tycker är okej/ inte okej att göra, fyra stycken (29%) påverkas inte. Lika många 

(71%) uppger att de inte påverkas av vad kamraterna faktiskt gör, hur mycket tid man lägger 

ner på skolan och vad man gör på fritiden, 29% svarar att de påverkas. Därtill speglas tydligt i 

respondenternas svar att fritidssysselsättning är viktigt. En klar majoritet (71%) spelar fotboll, 

eller utövar någon annan idrott på sin fritid, 29% svarar att de inte har någon 

fritidssysselsättning. Utav de 10 ungdomar som har en fritidssysselsättning uppger 60% att 

hänga på fritidsgården är en vanlig företeelse.  

 

Droger och Brott 

I enkäten ställs inga frågor kring det egna bruket av narkotika, men det ställs frågor som 

belyser respondenternas syn på droganvändning. 71% av respondenterna vet vad som händer 

om man åker fast för att köpa droger, 29% svarar att de inte vet. Drygt hälften (57%) av 

respondenterna har någon gång blivit tillfrågad om de vill köpa droger, 29% svarar vet ej och 

14% svarar nej. 93% tycker inte det ska vara lagligt att sälja droger, endast en (7%) 

respondent uppger att det ska vara lagligt. Närmare hälften (43%) anser dock att 

droganvändning ska vara lagligt, lika många (43%) svarar vet ej och 14% svara nej. På frågan 

om risken med att använda droger uppger 79% att det är beroendeframkallande, och 21% 

svarar olagligt.  

 

I enkäten fick även respondenterna frågor angående deras inställning till brott och deras syn 

på andra personers benägenhet till att begå brottsliga handlingar. I enkäten fick de svara på  
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några fiktiva påståenden. I dessa beskrevs scenarion där respondentens normer och 

värderingar gällande det fiktiva brottet undersöktes. Dessa fiktiva scenarion behandlade 

möjligheter till att begå snatteri och skadegörelse. Resultatet här visar sig vara blandat, men 

av alla respondenter uppvisar ett fåtal sådana normer som bryter mot gällande lagar och 

regler. 44% av respondenterna svarar att det inte är okej att stjäla/ta något från någon som är 

rik och som har lätt att ersätta det stulna föremålet, lika många svarar att de inte vet (28%) och 

att det är okej (28%). En (7%) respondent anser att det är okej att ta små saker från affären 

utan att betala för dem, 50% svarar vet ej och 43% svarar att det inte är okej. Två (14%) 

respondenter tycker det är okej att stjäla något om det är det enda sättet att få den saken, fyra 

(29%) uppger att de inte vet om det är okej och åtta (57%) svarar att det inte är okej.  Drygt 

hälften (64%) av respondenterna uppger att risken att bli upptäckt om man tar något från en 

butik är stor, följt av medelrisk (22%) och ingen risk alls (14%).  

 

På frågan, vad som skulle hindra en person från att ta något från sina kamrater svarar 29% av 

respondenterna att det är fel att stjäla, 29% menar att föräldrar/annan vuxen/kamrater skulle 

bli besvikna, 28% svarar skammen att åka fast och 14% av respondenterna uppger att inget 

skulle hindrar en person från att ta något från sina kamrater. De faktorer och aspekter som 

enligt 57% av respondenterna får en person att avstå från brott är att handlingen bryter mot 

lagen, följt av att man inte vill göra föräldrar/kamrater besvikna (29%) och att man inte vågar 

ta risken (14%). 71% av respondenterna uppger att det främsta skälet varför personer begår 

brottsliga handlingar är grupptrycket, följt av att uppnå ekonomisk vinning (29%).  

 

71% av respondenterna anser att det är okej att slå någon om personen i fråga slår först, 22% 

svarar vet ej och 7% svarar att det inte är okej. Endast en (7%) respondent svarar att det är 

okej att slåss för att stå upp för sig själv och sina rättigheter, 43% svara att de inte vet och 

50% svarar att det inte är okej. 79% tycker det är okej att slå någon om någon person hotar 

den själv, familjen eller vänner, 21% svara att de inte vet. På frågan hur respondenten skulle 

reagera om någon kommer fram till hen och säger något elakt, svarar 43% att de skulle 

reagera med lite ilska, 29% med ingen ilska, 28% med mycket ilska/beror på situationen. Elva 

respondenter (79%) uppger att de vet vad som händer om man åker fast för misshandel eller 

snatteri, 21% svara att de inte vet. 50% har mycket eller ganska mycket förtroende för 

polisen, 29% har mycket lite eller ganska litet och 21% har varken stort eller litet förtroende.  
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71% av respondenterna är inte oroliga för brottsligheten i samhället, 29% svarar att de är 

oroliga. 

 

En kort sammanfattning 

Resultaten av respondenternas svar kring påståendena om droger och brott ger en inblick i 

deras normer och värderingar. Anledningar som starkt bidrar till att de flesta ungdomarna 

håller sig borta från brottslighet är familj, vänner och fritidsaktiviteter. Just familjens och 

vänners reaktioner på ett brottsligt beteende uppfattas som ett starkt skäl till varför man ska 

leva laglydigt. En rimlig tolkning av resultatet är att många av de ungdomar som genomfört 

metodmaterialet har fler skyddsfaktorer än riskfaktorer, vilket minskar risken för ett 

normbrytande beteende86. Resultatet visar, likt pilotstudien87, att de flesta (71%) av 

ungdomarna som genomfört metodmaterialet är i hög grad medvetna om vilka regler som 

finns i samhället och vad de har att förhålla sig till och vad de riskerar om de inte lever upp 

till dem. 

 
En stor del av enkätens frågor utgår ifrån Thornberrys teori med fokus på ett antal aspekter: 

Anknytning till föräldrar; åtagande till utbildning; tilltro till konventionella värderingar; 

konventionellt beteende; anknytning till kamrater; tilltro till kriminella värderingar och 

normer. Av resultatet framkommer att det är endast ett fåtal respondenter som, teoretiskt, 

skulle kunna ligga i riskzonen för att utveckla en kriminell livsstil. I några (29%) fall 

framkommer de riskfaktorer som i tidigare studier har redovisats som en ökad risk för att en 

person utvecklar ett normbrytande beteende. Svaren i enkäten tyder på att dessa ungdomar 

kan ha avvikande tankemönster, normer, värderingar och attityder i jämförelse med de andra 

respondenternas svar. Den brottsliga påverkan kan härstamma från såväl hemmet och familjen 

som skolan och kamrater, vilket i sin tur kan leda till brottsliga utvägar88.  

 

Respondenterna fick besvara ett antal frågor om deras upplevda relation till familj, skola, 

vänner och fritid. En viktig del är föräldrarnas roll och betydelse, dvs. föräldrars tillsyn och  

 

 

                                                           
86 Andershed & Andershed, 2019 
87 Rapport (2011). Enkätundersökning om ungas attityder till manlighet och jämställdhet 
88 Bobbio et al., 2020 
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övervakning av ungdomarnas rutinaktiviteter89. I fyra (29%) fall saknas föräldrarnas tillsyn, 

vilket ökar friheten för ungdomars beteende avsevärt. Dessa respondenter uppgav även att de 

har samma åsikter som sina kamrater som inte följer skolans regler och som inte kommer 

överens med lärare/andra vuxna. Därtill uppger de unga att de påverkas av sina kamrater och 

vad de gör på fritiden. De uppvisar även en liberal inställning till både droger och brott och 

svarar att de reagerar med ett aggressivt beteende i olika situationer. Deras frihet kan på så vis 

leda till avvikande beteende då de befinner sig i en interaktiv social miljö som förstärker det 

uppvisade beteendet90. Dvs. anknytningar till kamrater och tilltro till kriminella värderingar 

och normer. I litteraturen ges exempel på hur aggressivitet leder till svårigheter att 

upprätthålla positiva kamratrelationer som i sin tur leder till bristfälligt socialt nätverk och 

avsaknaden av positiva kamrater i skola91. Det i sin tur leder till bristfällig anknytning till 

skolan och undermåliga skolprestationer som i sin tur leder till konflikt med föräldrarna92. 

Förutom anknytning och relationer till andra är bristande åtagande en riskfaktor, det vill säga 

viljan och strävan av nå samhällelig framgång, bristande involvering som fritidsintressen och 

bristande övertygelse om att det är moraliskt viktigt att följa samhällets regler93. 

 

Flertalet faktorer är involverade i att förklara varför människor begår brott och det handlar om 

riskfaktorer både hos individen och i omgivningen, som tillsammans, i interaktion eller 

kombination, ökar risken för brott94. Resultatet visar att det finns stöd för Thornberrys teori, 

men det har inte varit möjligt att pröva alla aspekter av teorin och huruvida den faktiskt 

fungerar för olika brott, etnicitet, könstillhörigheter, etc. Det innebär att det blir svårt att dra 

några slutsatser kring respondenternas normbrytande beteende och risk för att utveckla en 

kriminell livsstil. Det som framkommer är dock att fyra respondenter avviker från de övriga 

tio respondenternas svar, vilket tyder på att det kan förekomma ett normbrytande beteende 

hos dessa ungdomar.  

  

                                                           
89 Thornberry, 1987 
90 Bobbio et al., 2020 
91 Andershed & Andershed, 2019 
92 ibid 
93 Fredriksson et al., 2015 
94 Thornberry, 1987 
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Förintervjuer 

I denna del presenteras det empiriska materialet från studie 1 som belyser informanternas 

beskrivning av planeringsarbetet inför genomförandet av Machofabrikens metodmaterial, 

samt informanternas upplevelser av metodmaterialet och förväntande resultat. I syfte att 

värna om informanternas anonymitet benämns informanterna som ledare1, ledare2 osv.  

 

En ny målgrupp 

Den ursprungliga planen inom Sundsvalls kommun var att arbetet med Machofabrikens 

metodmaterial skulle riktas mot de 68 kartlagda ungdomarna. Under förintervjuerna 

framkommer att inom kommunens 12 berörda verksamheter var det fyra grupper som 

planerades starta med de kartlagda ungdomarna och fyra grupper skulle delvist bestå av de 

kartlagda ungdomarna. Resterande fyra grupper skulle utgöras av icke kartlagda ungdomar, 

varav två av dessa grupper skulle genomföras i skolform. Under intervjuerna framkommer 

dock att planerna har ändrats pga. den kartläggning som gjordes under våren 2020 inte längre 

är aktuell. 

 

De har helt enkelt slutat och håller på med andra saker, dom driver runt och hamnar 

någon annanstans och vi kan inte nå dem (ledare1).  

 

De som blev kartlagda kommer inte längre hit. Vi har ingen kontakt alls till dem. De 

kartlagda ungdomarna var här för över 2,5 år sen så jag har aldrig haft någon kontakt med 

dem (ledare4).  

 

Det fanns en grupp men den gruppen splittrades, vissa åkte fast, vissa blev omplacerade, 

vissa fick avvisning, då sprack den gruppen sen finns enstaka kvar men jag har knappt 

sett till dem. Jag vet inte om de har lagt kriminaliteten på hyllan och försöker komma in i 

samhället, eller vad som hänt där (ledare8). 

 

Det här innebär att ledarna måste planera om och försöka identifiera andra ungdomar som 

liknar den ursprungliga målgruppen. Enligt flera informanter handlar det om att hitta en ny 

målgrupp som behovet finns hos. 

 

Vi har haft enskilda samtal det var så vi hittade den här nya gruppen. Det finns psykisk 

ohälsa bland dem och det handlar om mobbing, och problem hemma. Några av 

ungdomarna har gått igenom tuffa saker och har tuffa saker framför sig…// Det finns 

ingen känd kriminalitet men någon hänger på Navet i lite fel kretsar (ledare5).  

 

Vi kommer inte arbeta med de kartlagda ungdomarna men vi har många besökare hos oss 

som har ett behov av att prata, ja, prata om allt… om livet, kärleken…De ligger inte i  
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riskzonen för att hamna i kriminalitet, men det finns nog andra risker, de mår psykiskt 

dåligt och behöver stöd på den fronten (ledare9).  

 

Ursprungstanken är att det är de kartlagda ungdomarna som ska gå programmet. Nu får 

man försöka hitta en ny grupp utifrån samma principer att ta de som man tror skulle 

kunna passa och funka liksom (ledare14).  

 

Att planera en ny grupp är inte helt problemfritt, eftersom varje hösttermin kommer nya 

ungdomar som börjar besöka fritidsgårdarna, samtidigt som andra ungdomar sluta gå på 

fritidsgården då de börjar på gymnasiet. Fritidsledarna behöver därför lära känna de nya 

ungdomarna för att kunna avgöra vilka som passar att genomföra metodmaterialet. Resultatet 

visar att många av de ungdomar som ledarna möter i verksamheten har en 

bakgrundsproblematik som kan beskrivas i termer av problemfyllda familjeförhållanden95, 

andra kommer från en bra uppväxt med bra relationer och trygga familjer. De går i skolan 

men det förkommer skolk och de har inte alltid jättebra betyg. Många ungdomar uppfyller 

flera av de riskfaktorer som framhållits i avsnittet tidigare forskning96. Ungdomarna som 

besöker fritidsgårdarna skiljer sig dock från de kartlagda ungdomarna som ligger i riskzonen 

för att utveckla en kriminell livsstil. Det är inte ungdomar som i skydd av sin anonymitet 

ägnar sig åt narkotikabrott och ringa brott, det är ungdomar som uppvisar en kultur och attityd 

som snarare ökar risken för ett normbrytande beteende.  

 

Man brukar ju säga att den största riskfaktorn för att hamna snett i livet är att man inte är i 

skolan och att man inte har en fungerande skolsituation (ledare1). 

 

Kommer du från socialt utsatta hem så är ju det en riskfaktor. Det kan handla 

om att föräldrarna har ett missbruk. Det kan också vara att en ungdom kommer från en 

hemmiljö där det finns våld i hemmet…// Det finns ungdomar som har riktigt dåligt 

självförtroende och försöker kompensera det genom att ta ut frustrationen på andra 

(ledare9). 

 

Umgänget är en jättestor del av en ungdoms liv och det är ju en stor 

riskfaktor om en ungdom inte har någonting att göra. Ungdomar som inte 

går till en fritidsgård kommer då vara någon annanstans och hitta på djävulstyg och då har 

de hamnat på fel väg så att säga. De måste vara aktiva, spelar man inte fotboll så bör man 

göra någonting annat (ledare11). 

 

 

 

                                                           
95 Thornberry, 1987 
96 Se t ex Bobbio et al., 2020; Vander Laan et al., 2019 



Machofabrikens metodmaterial 
-En analys av den brottsförebyggande verksamheten inom Sundsvalls kommun 
Datum: 2021-10-15 

35 
 

Citaten ovan belyser hur informanterna försöker identifiera en ny målgrupp för att skapa sig 

en problembild att utgå ifrån. Resultatet visar att arbetet med metodmaterialet kommer till stor 

del att handla om att ungdomarna ska hitta alternativa tanke- och handlingssätt. En informant 

menar att ”normbrytande beteende ofta har att göra med att den unge inte ser några andra 

alternativ” (ledare 2). Detta innebär att gruppsamtalen kan ge dem nya tankar som gör att de 

kan skapa, eller snarare synliggöra andra handlingsalternativ.  

 

Beskrivningen av metodmaterialet  

I Machofabriken metodmaterial är ett övergripande syftet att sprida kunskap om hur 

maskulinitetsnormer som bygger på dominans och våld begränsar handlingsutrymmet för 

både kvinnor och män. Då Machofabriken problematiserar en destruktiv maskulinitet 

förväntar sig flera informanter att metodmaterialet ska visa avvikande normers 

konstruktivistiska karaktär och förändringsmöjlighet. Genomförandet av metodmaterialet kan 

innebära att krav ställs på både deltagare och ledare i form av ungdomarnas motivation att 

delta och ledarens inkännande av varje enskild deltagares behov. Det här innebär att 

relationen mellan ungdomarna och ledare, och mellan ungdomarna kan komma att prägla 

klimatet inom gruppen och därav genomförandets kvalité. Tidigare studier visar att berörda 

ledare behöver relevant utbildning för att öka kvaliteten i genomförandet av ett program97. 

Det här är något samtliga informanter lyfter fram under intervjuerna. Två informanter berättar 

om den gemensamma endagarsutbildningen under våren 2020 enligt följande: 

 

Endagsutbildningen var för kort och den gavs i juni när så mycket annat skulle planeras 

för som man under hösten skulle arbeta med. Materialet är inte bara på några sidor, det är 

gigantiskt mycket som ska tas in och förstås så det var bara väntat att man tappar mycket. 

Det är konstigt att vi inte fick mer att stå på, det är viktiga saker vi ska arbeta med 

(ledare6). 

 

Jag skulle behöva mer utbildning, en dag räcker inte. Det vore ju bra om det fanns extra 

verktyg också. Utbildningen skedde precis i anslutning till semestern så man har glömt 

bort mycket nu när det dags för att arbeta med materialet (ledare10). 

 

 

 

 

                                                           
97 Berg, 2007; Regeringens skrivelse 2016/17:126 Tillsamman mot brott – ett nationellt brottsförebyggande 

program  
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Upplevelserna gällande utbildningen i metodmaterialet skiljer sig mellan informanterna. 

Några menar att de finner både filmerna och övningarna i materialet väldigt bra och påpekar 

att det är ett enkelt och tydligt material att arbeta med. Andra hävdar att språket i materialet är 

problematiskt och att det saknas tydliga instruktioner. Det vissa informanter beskriver som en 

utmaning är den korta stunden de har att arbeta med varje övning, medan andra uppger att 

tiden för samtalen är alldeles för lång eftersom ”killarna hinner säkert tröttna på halva vägen” 

(ledare13). Samtliga informanter är överens om att de kommer att anpassa både innehållet och 

upplägget i metodmaterialet utifrån ungdomarnas behov och dagsform. 

 

Jag har inte kollat igenom filmmaterialet helt, men jag har läst igenom all text och det är 

väl 20% som har fastnat. Jag kommer läsa igenom varje del inför varje pass och försöka 

lägga upp samtalet och ta det i den takt som passar min grupp. Det kommer bli svårt med 

de inspelade filmklippen, det får ju inte kännas alltför löjligt. Det är ju ungdomarna som 

ska reflektera och diskutera kring filmklippen. Vissa delar känns lite tramsiga, jag 

kommer försöka få fram budskapet på ett annat sätt och förklara normer med ord de 

förstår (ledare3).  

 

Vi kommer försöka gå igenom materialet men vi kommer att prioritera vad vi ska prata 

om och 16 träffar kommer vi inte ha kan jag säga direkt. Vi kanske hinner med 5 – 7 

träffar (ledare6).  

 

Jag kommer nog ändra i materialet för att göra det lättar att förstå, man behöver ge 

tydligare förklaringar men också leda ungdomarna på ett annat sätt än vad som står i 

materialet. Allt handlar om att kunna improvisera och anpassa sig efter situationen och 

det är ok att glida in på sidospår (ledare10).  

 

Informanterna är eniga om att det kan bli svårt att motivera ungdomar till att ändra sitt sätt att 

tänka och agera, då de ännu inte fått konsekvenser av sitt beteende. Detta kan bidra till 

ambivalens. En av informanterna uttrycker att vissa ungdomar kan stå med ena benet i något 

som de skulle vilja göra men de vet inte hur de ska göra det. ”Man får nog visa på att det finns 

andra handlingsalternativ som inte behöver gå ut på att agera för att visa sig macho eller göra 

sådant som skadar andra människor”, uppger en annan informant (ledare13). Det som 

beskrivs innebär att ledarna kommer att få jobba med diskrepansen. Det vill säga, hur 

ungdomarna egentligen skulle vilja agera jämfört med hur de agerar i dagsläget.  

 

Resultatet visar att ledarna kommer, genom Machofabrikens metodmaterial, göra ungdomarna 

medvetna om sitt normbrytande beteende och vad som kan göras för att förändra den, i positiv 

riktning. Det kan härledas till arbetet med empowerment som utgår från att människan är i  
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grunden en aktiv och handlande varelse som vet och vill sitt eget bästa, om rätt förhållanden 

skapas98. Dialogen genom vilken detta sker beskrivs vara utan tvång gentemot ungdomarna 

och ledaren ser sig själva som en resursperson. Att som ledare arbeta med empowerment 

kräver en stark medvetenhet om den egna rollen och praxisen99 och att få ungdomarna att 

tänka på olika alternativa sätt att agera och höra andra ungdomars tankar kan på så vis vara 

motivationshöjande i sig, uppger en informant.  

 

En del är helt inne på att det är det här livet de vill leva, att det är lite häftigt med 

kriminalitet, snabba cash och såhär. Genom att arbeta med metodmaterialet i grupp får 

man ju visa på...man får visa på att det finnas andra val och det kan vara det som krävs 

för att ungdomarna ska börja tänka till (ledare11). 

 

Informanterna beskriver metodmaterialet som en insats måste ske vid rätt tidpunkt i 

ungdomarnas liv. Det innebär att ”det måste finnas en viss motivation och mottaglighet för de 

teman som bearbetas under gruppsamtalen” (ledare5). Därtill finns en stor förhoppning att 

skapa möjligheter att förändra ungdomarnas normer och värderingar, men om metodmaterial 

skapar en varaktig förändring är informanterna oeniga om.  

 

Materialet är bara ett tillfälligt verktyg, det är ett kortsiktigt program. Jag förväntar mig 

inte några stora förändringar hos deltagarna, det måste till flera parallella insatser på olika 

nivåer för att dessa ungdomar ska anamma de normer som vi andra följer (ledare2).  

 

För att förändring ska vara bestående krävs, enligt citatet ovan, integrering på flera nivåer, 

vilket kan vara problematiskt i ett förändringsarbete som används under en begränsad period. 

Resultatet visar dock att det finns förväntningar på att materialet ska ha ett förändringsfokus 

genom att hjälpa ledarna att tänka hur förändring kan möjliggöras och inte om. En informant 

beskriver att arbetet med metodmaterialet förväntas att: 

 

…uppmuntra ungdomarna att testa nya sätt att agera på och utmana sig själva och på så 

vis få igång en process där vi tillsammans kan omprövar gamla mönster och skapa nya 

(ledare8). 

 

En annan informant uttrycker följande: 

 

Är det en unge som har fastnat i en kriminell livsstil, då kan du inte ha några 

förväntningar på att det kommer ske några större förändringar. Däremot så kanske man 

                                                           
98 Payne, 2014 
99 ibid 
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kan förvänta sig att om man problematiserar användandet av exempelvis våld och får dem 

att förstå skadan av det eller att det går att agera på ett annat sätt så kanske man når fram 

så att de tar med sig saker som de kan använda och förhoppningsvis så minskar 

brottstillfällena (ledare10). 

 

Förändring av normer och värderingar innebär således ett sätt att resonera som erbjuder 

ungdomarna fler handlingsmöjligheter att få kontroll över sina liv. Flera informanter betonar 

att de inte ska ifrågasätta ungdomarnas erfarenheter men föreställningar. Då ungdomarna 

tolkar filmerna i utbildningsmaterialet utifrån sin subjektiva förförståelse menar 

informanterna att ”kunskapspotentialen” hos metodmaterialet är tämligen beroende av deras 

eget intresse och kunskap kring normer, då det är ledarna som leder diskussionen och väljer 

övningar från materialet. Under intervjuerna reflekterar informanterna kring utmaningar i 

genomförandet av metodmaterialet, och en utmaning är att materialet inte innehåller tydliga 

tips om förslag på hur ledaren kan hantera problematiska situationer som uppstår i 

diskussionerna.  

 

Förväntade utmaningar  

Den främsta utmaningen som informanterna betonar under intervjuerna är att få ungdomarna 

att fullfölja hela programmet. Gruppsamtalen bygger på frivillighet och de som kommer att 

delta är ungdomar som har visat ett intresse av att ta del av materialet. Men frivillighet 

betyder också att ungdomarna själv bestämmer om och när de ska närvara. Flera informanter 

menar att gruppdynamiken kan kastas om beroende på vem det är som är frånvarande vid de 

olika tillfällena.  

 
Frivilligt är ett problem, vi kan inte tvinga ungdomarna att delta. Det är lätt för dem att 

hoppa av för att de inte ser vitsen med det hela, då gäller det att få dem intresserade och 

det kan vara en stor utmaning. Det värsta som kan hända är att de som tappat intresset får 

med de andra (ledare1). 

 

Det kan vara ett jävla klimat på ungdomarna och det finns en stor risk för att de kommer 

hoppa av för att de är för rastlösa, det går inte tillräckligt snabbt…//Hela processen kan 

avgöras av vem eller vilka som närvarar under gruppsamtalen, det kan räcka med att en 

stark person försvinner så raseras hela gruppen (ledare7).  
 

Machofabrikens målgrupp är mellan 13 och 25 år, och flera informanter anser att ungdomar i 

den lägre delen av högstadiet inte är medvetna eller mogna nog att ta sig till materialet, ”det 

passar som bäst för niondeklassare och gymnasieelever” (ledare10). Tankarna som reflekteras 

i metodmaterialet kan vara främmande för ungdomarna. Utmaningen ligger då i ledarnas 
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förmåga att återge materialet med sådana ord som ungdomarna kan ta till sig och förstå för att 

inte bestämma sig för att ”hoppa av”. En informant beskriver följande: 

 

Ungdomar kan hoppa av om jag inte är tydlig med vad mötena innebär, eller om dom har 

fått fel uppfattning av vad materialet innehåller, eller att de känner att de har försökt men 

att det inte är värt det, att dom inte tror på det (ledare3).  

 

Resultatet visar att metodmaterialet kan vara svårt att använda när det handlar om etablerade 

normer och värderingar, då det kan vara svårt för ungdomarna att förstå vad det är de ser och 

förväntas kunna uttrycka sig om. Flera informanter uppger här att de inte kommer att följa 

materialet genom kategorierna från början till slut, de kommer snarare anpassa materialet efter 

gruppens förutsättningar. 

 

Förväntade resultat 

Resultatet visar att frågan om metodmaterialets förväntade resultat är svår att besvara, vilket 

kan ha att göra med att målet med Machofabrikens metodmaterial är vagt, dvs. att ungdomar 

ska ta kontroll över sina liv och att de kan behålla den trots påverkan utifrån. I materialets 17 

filmer finns olika lådor som används som verktyg för att förklara skillnaden mellan att följa 

normer eller inte. Innanför lådans kanter är samhällets normer för hur en människa bör och 

ska vara. Att kliva ur lådan är att motsätta sig de egenskaper som speglar en människa utifrån 

stereotypa normer100. Machofabriken är ett brottspreventivt material då våldsaspekter kan vara 

en trolig konsekvens av normbrytande agerande101. Avsaknad av skildringar av negativa 

följder av normbrytande handling kan påverka möjligheten till förändring av 

maskulinitetsnormer på längre sikt då ungdomar som efter att ha arbetat med materialet och 

eventuellt råkar ut för negativa konsekvenser kan göra ett antagande om att det är lättare att 

”gå tillbaka till lådan”, vilket innebär reproduktion.  

 

I bästa fall har vi planerat ett frö som de själva kommer att avgöra om de kommer att 

vattna eller inte. Några kommer ställa sig utanför och några kommer gå tillbaka till lådan, 

men någon markant livsförändering kommer inte att ske (ledare12). 

 

Informanterna förväntar sig dock att de ungdomar som deltar i gruppsamtalen kommer att 

utvecklas mentalt. Gemensamma förväntade resultat som nämns under intervjuerna är att 

                                                           
100 MFJ, SKR och ROKS. Om Machofabriken. http://machofabriken.se/Om-Machofabriken/ (hämtad 2020-10-

18) 
101 Rapport (2011). Enkätundersökning om ungas attityder till manlighet och jämställdhet 
 

http://machofabriken.se/Om-Machofabriken/
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ungdomarna kommer våga prata mer om sig själv, sina känslor och förmåga att se sina egna 

brister.  

 

Jag förväntar mig att efter det här så börjar ungdomarna tänka efter ett par gånger innan 

dom uttrycker sig gentemot andra. Ja, att dom tänker sig för…att dom skapar en 

konsekvens tänk. Vad som händer om man uttrycker sig på det här viset (ledare1). 

 

Vi har lagt det på den nivån att vi ska sitta och prata med dom om lite normer och 

värderingar, vad som är manligt och kvinnligt. När vi kollar på machoprogrammen så 

kommer vi inte använda oss av samma termer, eftersom då kommer ungdomarna bara 

sitta `hallå va menar du, va e kvinnligt och manligt va menas med det`. Vi kommer få 

förklara vartenda ord så för att de ska vara mottagliga måste vi ta det på deras nivå 

(ledare2). 

 

Många av de ungdomar som blivit tillfrågade att delta under gruppsamtalen saknar 

motivation, därför förväntas inga större förändringar hos dessa. Detta går hand i hand med 

vad tidigare studier visar att unga män som uppvisar normbrytande beteende är svårare att 

motivera när det handlar om olika preventiva insatser102. Generellt så upplever informanterna 

att de lite äldre killarna har en högre motivation. ”De har kommit till en punkt där 

konsekvenserna blir för stora. De har saker att förlora, det kan handla om att de insett att det 

måste ske en förändring för att inte hamna på ett sidospår” (ledare5). Andra informanter 

hävdar att det kommer finnas yngre killar som är motiverade att ta del av materialet. Dessa 

beskrivs som killar som är trötta på att anpassa sig efter det kompisgäng de vill bli 

accepterade av, vilket innebär en anpassning till gruppens (avvikande) normer. Det som 

förekommer i kompisgängen, som jargonger, sexuella uttryck och attityder har bara killarna i 

gruppen tillträde till. En del av denna manlighet uppstår inom en ram av ett visst språk, 

mönster och framträdanden vars syfte är att skapa en exklusivt manlig värld103.  

 

Deras machoattityd och idéer som inte stämmer överens med verkligheten måste de själva 

arbeta med, vi kan inte tvinga fram ett resultat men jag förväntar mig att gruppsamtalen är 

ett första steg i rätt riktning för att bryta den här attityden (ledare8).  

 

Citatet ovan belyser att det förväntade resultatet är att ungdomarna själva ska ta det första 

steget mot förändring för att sedan ta kontroll över sina liv och inte falla tillbaka i 

”machoattityden”. Men ingen av informanterna vill tvinga på ungdomarna det sätt att tänka 

kring normerande föreställningar såsom det framställs i metodmaterialet, utan tror att det är 

bäst om initiativtagandet kommer från ungdomarna själva. 

                                                           
102 Ferrer-Wreder et al., 2005 
103 Andershed & Andershed, 2019 
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En kort sammanfattning 

Den nya målgruppen som kommer erbjudas att genomföra Machofabrikens metodmaterial 

uppvisar mildare normbrytande beteende än de ursprungliga kartlagda ungdomarna som 

ligger i riskzonen för att utveckla en kriminell livsstil. Målet med att arbeta med 

Machofabrikens metodmaterial är att få ungdomar att ta kontroll över sina egna liv. Det är en 

vag målbild som göra det svårt för informanterna att svara på frågan vad det är för önskvärt 

resultat som ska uppnås. En oönskad maskulinitet presenteras i materialet men inte någon som 

är önskad. Att som ledare bli ansvarig för att hjälpa att ändra ungdomarnas normer och 

värderingar utan att veta vad de ska ändras till är ett stort ansvar och det förväntade 

förändringsarbete som rör normöverskridande är komplext. Resultatet visar att 

Machofabrikens formuleringar kan väcka motstånd bland ungdomarna, om de har svårt att 

förstå och identifiera sig med de normer och värderingar som presenteras i materialet. Det blir 

på så vis en utmaning för ledarna att motivera ungdomar att delta i gruppsamtalen, men även 

att få dem att stanna kvar och genomföra metodmaterialet.  

 

Resultatet visar att konsekvenserna av att bryta normer inte problematiseras i högre 

utsträckning i metodmaterialet. Den som bryter mot normer, ”går ur lådan”, pekas ut medan 

den som följer och reproducerar dem tas för givet. I Machofabrikens material står att de vill 

hjälpa ungdomar att bryta sig ur förväntade normer men inte varför och vad det kan ge för 

resultat. Det här kan vara den främsta anledning till att informanterna har svårt att svara på 

frågan om förväntade resultat. 

 

Samtliga informanter menar att en genomgående förändring i ett beteendemönster är inget 

som sker över en natt utan det tar tid att förändras. Resultatet visar att förväntningen inte är att  

ungdomarna ska börja ifrågasätta sina normer, utan metodmaterialet ska främst hjälpa dem att 

utvecklas mentalt genom att våga prata om sig själv, sina känslor och förmåga att se sina egna 

brister. Detta är dock till stor del beroende av hur ledaren kan bemöta de situationer som 

uppstår under metodmaterialets gång och ”få med sig” ungdomarna som inte kan identifiera 

sig med de normer och värderingar som framställs i materialet.  
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Uppföljningsintervjun 

I denna del presenteras det empiriska materialet från studie 2 som belyser sju informanters 

beskrivning av genomförandet av Machofabrikens metodmaterial och metodmaterialets 

förändringspotential. De informanter som här benämns som ledare1, ledare2 osv. är inte 

samma informanter som benämns som ledare1, ledare2 osv. i förintervjuerna.  

 

Genomförandet av metodmaterialet 

Genomförandet av Machofabrikens metodmaterial beskrivs på motsvarande sätt som flera 

informanter uttryckte under förintervjuerna. Informanterna menar att konceptet är bra, det är 

upplägget och formuleringen i materialet som är problematiskt. Det gäller framförallt hur 

normer beskrivs i materialet, vilket försvårar genomförandet. Men också att problematiska 

maskuliniteter framställs i större utsträckning än önskvärda maskuliniteter. Två informanter 

beskriver följande:  

 

Konceptet är bra men det är inte så enkelt material att arbeta med. Frågorna är okej men 

att få igång diskussionerna var en annan sak. Vi fick ofta förklara en norm eller en 

situation för att de skulle förstå. Materialet bör förenklas, det måste finnas tips och råd till 

ledarna, hur man ska kunna förklara med enklare ord (ledare2). 

 

Materialet är lite krångligt, man måste hela tiden förklara vad som står i materialet…// 

Det finns killar som känner igen sig i filmerna, men många gör det inte (ledare6).  

 

Det tryckta textmaterialet med arbetsövningar och diskussionsfrågor beskrivs ha potential att 

lyfta fram hur maskuliniteter är en social konstruktion och är därför föränderlig. Det innebär 

möjligheter att ungdomarna får diskutera vilka egenskaper som är önskvärda hos en individ då 

detta kan innebära att intersektionella aspekter lyfts fram, dvs. den mångfald av relationer och 

situationer som ungdomarna lever i104. Vad informanten i ovan citatet (ledare6) hänsyftar till 

är att filmernas fokus på våldsam maskulinitet kan bidra till att ungdomar får svårigheter att 

identifiera sig med den problematiska maskulinitet som gestaltas. Detta kan i sin tur minska 

killarnas benägenhet att ta till sig Machofabrikens budskap som är att bryta kopplingen mellan 

maskulinitet och våld. En informant uttrycker att “alla har vi olika kapacitet” (informant4), 

vilket sammanfattar samtliga informanters förhållningssätt gentemot ungdomarna som deltar i 

gruppsamtalen. I det empiriska materialet går att utläsa att metodmaterialet bör därför 

anpassas utefter ungdomarnas kapacitet, det vill säga inte ställa för höga krav på deras 

                                                           
104 MFJ, SKR & ROKS. Om Machofabriken. http://machofabriken.se/Om-Machofabriken/ (Hämtad 2020-10-

05). 
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förståelse. Resultatet visar att genomförandet av metodmaterialet handlar om att ungdomar 

ska anpassa sig till det normativa livet. Tre informanter uttrycker att möjligheten att förändra 

alla är minimal, men att med en trygg omgivning kan majoriteten förändras och ”förstå att det 

finns annat i livet än att hänga på stan och tro att man ska bli en gangster” (informant1).  

 

Resultatet visar också att under tiden för genomförandet av metodmaterialet bemöts samtliga 

ungdomar med en tanke om potential till förändring, oavsett ett uppvisat normbrytande 

beteende eller inte. Under intervjuerna beskriver informanterna hur metodmaterialet erbjuder 

ungdomarna redskap att förändra avvikande normer och värderingar i syfte att få kontroll över 

sina egna liv, vilket visar på att de arbetar med empowerment. Kärnan av empowerment är att 

öka medvetenheten om sambandet mellan individens livssituation och yttre, samhälleliga 

förhållanden105. Det innebär att allt som ungdomarna uppnår i bemärkelsen av kontroll och 

förändring bygger på deras inställning och upplevelse av metodmaterialet. Viktiga barriärer 

att överkomma vid genomförandet av metodmaterialet är att få ungdomarna att vågar stå upp 

för sig själv och andra, att lära sig att identifiera ett problem, besluta hur problemet ska lösas 

och hitta en strategi.  

 

Vi diskuterade kring filmerna mest. Det var svårt att fånga deras intresse och det tog 

mycket tid för att förklara olika begrepp. Vi genomförde därför machofabriken på vårt 

sätt. Vi genomförda materialet under halvdagar istället och istället för att följa materialet 

fullt ut så lät vi ungdomarna styra in samtalen. Det ledde till andra mycket intressanta 

diskussioner. Vi försökte undvika att fastna i saker som de upplevde svåra att förstå. 

Killarna har påverkat varandra både positivt och negativt, men ingen har ballat ur så att 

säga (ledare4).  

 

Ungdomar som upplever och känner sig empowered har också större chans till att känna sig 

motiverade och även motivera andra under gruppsamtalen.  

 

Alla har varit motiverade och alla har deltagit och visat intresse och respekterat varandras 

åsikter och tankar. Det är filmerna som har väckt tankar, de blir medvetna om normer och 

hur normerna ska följas. Ungdomarna bryter beteende hos andra genom samtal och de 

vågar ge svar på tal (ledare2). 

 

 

 

                                                           
105 Payne, 2014 
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Två informanter beskriver utmaningarna som de ställdes inför under genomförandet av 

metodmaterialet och lyfter fram svårigheten med att motivera ungdomar att ta till sig 

materialet. 

  

Ett stort hinder i genomförandet har varit lådorna. Lådorna är komplexa att förstå, 

speciellt manslådan. Filmerna har varit bra, och bidragit till diskussioner. Materialet 

borde användas på en annan målgrupp, en yngre målgrupp. Arbeta i skolorna i mer 

förebyggande syfte och då börja redan tidigt, exempelvis i 12 årsåldern innan de här 

normerna och värderingarna har satt sig. Det är försent att påbörja arbeta när de är 15 år 

(ledare6). 

  

Några ungdomar var missnöjda med upplägget och ville inte sitta och lyssna. De var 

ointresserade och störde alla andra…ja, de passade på att strula och kommentera alla 

andra (ledare7).  

 

Utifrån perspektivet om empowerment, eller snarare bristen på den så kan vi förstå att dessa 

ungdomar inte klarar av att ta kontroll över sina liv för att kunna navigera i det normativa 

samhället där de inte är så hemma eftersom ”de har låg kunskap om samhällsorientering i 

stort” (ledare2). Det innebär att de istället kan få en känsla av att de inte duger, vilket ökar 

risken för att de faller för grupptryck och kriminalitet106. Informanterna menar att materialet 

måste därför anpassas till målgruppen för att de ska förstå och relatera till de normer och 

värderingar som uttrycks.  

 

Jag försökte följa materialet, men var tvungen att ändra i det för att det skulle bli enklare 

för ungdomarna att förstå. Några hoppade ändå av, de tappade intresset. De tyckte inte 

om upplägget, och någon hoppade av för att materialet var för tungt, även den förenklade 

versionen var för svår (ledare1).  

 

Materialet måste anpassas till målgruppen utifrån språket och exempel på normer. Det är 

ett svårt material för många ungdomar, de förstår inte om man inte använder sådana 

exempel på oskrivna normer som de känner till (ledare5). 

 

Machofabriken har valt att problematisera mannens roll i samhället och hur den rollen 

påverkar männen själva och deras omgivning. Den rådande könsmaktsordningen säger oss att 

gruppen män är dominerande över gruppen kvinnor. Problemet som kan uppstå när man  

 

 

                                                           
106 Lee, 2001 

 



Machofabrikens metodmaterial 
-En analys av den brottsförebyggande verksamheten inom Sundsvalls kommun 
Datum: 2021-10-15 

45 
 

använder Machofabriken som inriktar sig på att förändra och hjälpa killarna att våga kliva ur 

sin normerande låda, är att man rubbar den genomgående och inpräntade rådande 

könsmaktsordningen, inte bara på fritidsgården utan också på andra platser där ungdomarna 

rör sig. En anledning till att metodmaterialet inte upplevs fungera på alla ungdomar som deltar 

i gruppsamtalen kan vara att materialet uppmanar att den grupp som har makt, det vill säga 

killarna, ska förändras men att killarna inte är redo att ta sig an uppgiften.  

 

Upplägget är komplicerat, ungdomar som verkligen skulle behöva genomföra samtalen 

kommer inte, materialet är också för svårt att hantera och arbeta med för min grupp av 

ungdomar (ledare4).  

 

Varför det förhåller sig så kan i sin tur förklaras utifrån teorin om hur bristen på 

empowerment kan leda till att unga blir brottsbenägna, vilket poängterar vikten av att dessa 

ungdomar behöver tillförskaffa sig redskap och med egen kapacitet ändra sitt sätt att tänka 

och agera. I empirin går dock att utläsa att gruppsamtalen har satt sin prägel på några 

fritidsgårdar genom att de ungdomar som genomfört metodmaterialet tar ett större ansvar för 

sitt beteende gentemot andra ungdomar. De har också blivit mer normkritiska i sitt sätt att 

tänka.  

 

Metodmaterialets förändringspotential: ”Att kliva ur lådan” 

Machofabriken framhåller normers socialkonstruktivistiska karaktär genom att framhålla att 

när individer agerar och förkroppsligar normer tenderar dessa att naturaliseras och göra vissa 

handlingssätt mer ”normala” än andra. Att ”kliva ur lådan”, det vill säga att ta avstånd från en 

destruktiv maskulinitet innebär att bryta med dominerade maskulinitetsstrukturer. Det är ofta 

större fysiska och psykiska kostnader förenade med att bryta en hegemonisk struktur än att 

reproducera den107. Tre informanter uppger under intervjun att de har uppmärksammat 

märkbara normförändringar bland de ungdomar som genomfört metodmaterialet.  

 

Samtalen har väckt tankar hos ungdomarna, bidragit till tankeprocesser och de ser 

varandra på ett annat sätt, har blivit mer vänner och stödjer varandra. Jag märker också att 

de tar mer ansvar och är mer normkritiska (ledare1).  

 

 

 

                                                           
107 Estrada & Flyghed, 2007 
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Jag blev förvånad, men en stor förändring är att de diskuterar med andra ungdomar på 

gården och att de bjuder in till diskussion. De känner sig mer trygga i den stora gruppen 

och har blivit mer städade (ledare3).  

 

Jag har inte märkt några större förändringar än…jo kanske att de har blivit mer öppna och 

kan reflektera över vissa saker som inte är okej (ledare5).  
 

En informant uppger att ingen påtaglig förändring har kunnat uppmärksammats. En förklaring 

som ges är att ungdomarna har en extremt inpräntad machokultur med starka normer och 

värderingar som är svåra att ändra under en så kort tid.  

 

Vi har inte märkt någon förändring bland ungdomarna under den här korta tiden. För att 

det ska ske krävs att de får tillgång till information hur världen ser ut, utanför 

landsbygden. Grupptrycket har varit väldigt stort och svårt att bryta, ingen har vågat 

sticka ut (ledare7).  

 

Resultatet visar att Machofabrikens metodmaterial har förändringspotential. Informanterna 

beskriver det neutrala förhållningssättet de intar i relation till ungdomarna, som innebär att 

bemöta alla med respekt och en syn på allas potential att förändras. I detta sammanhang 

poängterar informanterna att ungdomarnas normbrytande beteende inte uppstår utan 

förklaring. Det finns alltid en bakgrund till ett visst agerande. För att förstå situationen krävs 

ett rakt och tydligt förhållningssätt, där bägge parter måste komma överens. Samtliga 

informanter nämner således relationsskapandet som en framgångsrik förändringsfaktor, där 

alla instämmer genom att vidare resonera kring att en vuxen förebild ökar självkänslan och 

självförtroendet hos ungdomarna de arbetar med. Genom att visa alternativa sätt att tänka och 

agera kan förändring ske, menar informanterna.  

 

Ungdomarna lever ett liv utöver den tiden som vi träffas under gruppsamtalen därför 

måste den sedda kapaciteten ses i förståelse till ungdomarnas livsvärld. Det är viktigt att 

vi blir goda förebilder som de kan ta efter (ledare2). 

 

Personer som ses som förebilder är de som visar vad som är acceptabelt beteende, eller inte. 

En bra förebild kan stärka ungdomarnas beteenden som är passande i olika sociala 

sammanhang genom att utföra dessa och visa på att det var okej108. Resultatet visar att det 

som kan ses som en inlärning för vidareförandet av normer och värderingar rörande 

jämställdhet och jämlikhet i samhället, är fritidsledarna som står ungdomarna nära.  

 

                                                           
108 Madsen, 2006; se även Thornberry, 1987 
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En informant berättar att hen upplever att det märks när ungdomarna påbörjar sin förändring, 

”de stannar upp och tänker efter innan de agerar” (ledare3). Informanten tar även upp vinsten 

för ungdomarna att lära sig kommunicera om sina känslor istället för att agera när de 

impulsiva känslorna kommer. Genom att minimera situationer som kan leda till att en 

våldsam situation uppstår är ett sätt att få ungdomarna att påbörja sin resa i livet utan 

normbrytande beteende109. Att ungdomarna ska lära sig att kunna ta kritik är även viktigt. När 

det handlar om förändringar i normer och värderingar så är det något som två informanter 

upplever minskar utanför gården, men poängterar att man måste ta det i sitt sammanhang. 

Inne på gården så får en handling en direkt konsekvens, vilket troligtvis inte skulle ske på 

gatan. En direkt konsekvens av ett agerande kan få ungdomen att inte upprepa det. 

Exempelvis, risken att bli avstängd från gården kan avskräcka dem från att bete sig på ett 

otrevligt sätt igen.  

 

På gården sköter de sig mycket bättre nu, men på stan ”tuppar” de till sig. Det har att göra 

med att här är de inte välkomna om de inte funkar med de andra…// För att förändring 

ska ske utanför gården behövs alltså mer förebyggande arbete (ledare7).  

 

En informant uppger att det är viktigt att unga upplever känslan av att tillhöra och duga som 

de är. Det spelar egentligen ingen roll vad ungdomen känner tillhörhethet till. Det viktiga är 

att de inte upplever känslan för utanförskap, eftersom ett utanförskap ger ofta upphov till 

misslyckande och irritation110. En annan informant påpekar att förändring är omöjlig om man 

inte lyckas skapa ett kontinuerligt värdegrundsarbete på fritidsgården. 

 

Lyckas vi inte skapa ett värdegrundsarbete, det vill säga känslan av att tillhöra 

och duga som man är så kommer vi aldrig att komma åt den här machproblematiken 

(ledare1).  

 

Flera informanter lyfter fram att, förutom arbetet med metodmaterialet, så måste det 

förebyggande arbetet fortsätta och det finns faktorer på fritidsgården som de menar kan verka 

brottsförebyggande för ungdomarna. Den främsta faktorn är de relationer som fritidsledare 

strävar efter att skapa med ungdomarna. ”Goda relationer till ungdomar bidrar till en slags 

social kontroll” (ledare2), vilket försvårar möjligheterna och minskar frestelserna till ett  

 

                                                           
109 Andershed & Andershed, 2019 
110 Fredriksson et al., 2015  
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normbrytande beteenden då det får negativa konsekvenser för ungdomarna111. Ungdomar som 

känner sig som en del i en social gemenskap där man tillsammans arbetar för goda ändamål 

och får bekräftelse för detta kan motverkar normavvikande beteenden och på så vis blir det 

enklare att ”kliva ur lådan”. 

 

Fritidsledarnas roll i förändringsprocessen 

Ett centralt tema som framkommer under intervjuerna är hur fritidsledarna beskriver sin egen 

roll i förändringsprocessen hos ungdomarna. 

 

Den här machoattityden finns hos många ungdomar på gården, och når vi bara fram till 

några så kan de ske förändringar. Det här är något som vi arbetar med dagligen…det är 

inget nytt för oss, vår roll är ju att försöka rätta in ungdomarna i ledet utan att vara för 

kontrollerande, så att säga (ledare2).  

 

Vi jobbar på ett sätt där vi ska försöka fånga in ungdomarna…ja, fånga in dem innan de 

fastnar i den här machokulturen. Tyvärr känns det ibland att man är något annat, ja en 

farsa eller `lillpolis` (ledare4). 

 

Citaten kan tolkas som att fritidsledare har en viktig roll vad gäller brottspreventivt arbete 

men att denna roll inte får ta över, eftersom en allt för stark brottsförebyggande roll hos 

fritidsledarna kan leda till att ungdomarna känner sig övervakade och kontrollerade112. Utifrån 

citatet där informant 4 berättar att det ibland känns som att ”man är någonting annat”, kan 

tolkas som att fritidsledare ibland behöver agera som flera olika roller än endast som 

fritidsledare då de tillbringar mycket tid med ungdomar som kommer till fritidsgårdarna under 

kvällstid. Om fritidsledaren behöver agera som mer än vad som är grundsyftet för yrket i 

verksamheten, kan det beskrivas bli en effekt av att fritidsgården tar ett stort ansvar för den 

sociala situation som finns i området113. Informanterna menar också att det är viktigt att som 

fritidsledare få god kontakt med de yngre ungdomarna som kommer till fritidsgårdarna för att 

fånga upp dessa i tidig ålder och arbeta med att ”bryta machoattityder”. 

 

Alla ungdomar som kommer hit får tid att prata om de vill men jag tycker det är viktigt 

att vi fångar upp de yngre som uppvisar attityd, vi måste ju bryta machoattityder innan 

det är försent (ledare1).  

  

 

 

                                                           
111 Andershed & Andershed, 2019 
112 Andersson & Jordan, 2007 
113 ibid 
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På fritidsgården jobbar vi med homofobi och rasism. Om vi har en bra relation till 

ungdomarna så är det här vi kan se förändringar, de liksom litar på oss och vill lyssna på 

vad vi har för åsikter (ledare3).  

 

Fritidsledarnas aktiva bemötande och fokus på att skapa goda relationer till ungdomarna kan 

ha en brottsförebyggande effekt. Det handlar om att individen inte hamnar i brottslighet om 

hen har en känslomässig anknytning till andra personer som tar avstånd från kriminalitet114. 

På frågan om metodmaterialet kan leda till hållbara förändringar hos ungdomarna, svarar en 

informant att materialet fungerar bra i syfte att få gång tankarna hos ungdomarna. Två 

informanter uttrycker följande:   

 

Vi är mycket skeptiska till att samtalen kan leda till någon hållbar förändring, 

problematiken måste ses som långsiktig…//Om vi rekommenderar materialet…nja, det 

har varit svårt att få med sig killarna…ja, men då måste man göra om materialet en del 

och rikta det mot rätt målgrupp (ledare5).  

 

Jag rekommenderar att man använder materialet utifrån ett informativt perspektiv, inte till 

att försöka förändra normer och värderingar bland de ungdomar som inte känner igen sig 

i materialet (ledare7).  

 

 

Resultatet visar att Machofabriken har förändringspotential ”att kliva ur lådan”, men det är till 

stor del beroende av om ledaren kan bemöta de situationer som uppstår under arbetes gång 

och ”få med sig” de killar som inte kan identifiera sig med den hegemoniska maskulinitet som 

framställs i materialet.  

 

En kort sammanfattning 

När maskulinitet lyfts fram som problemet/hindret för jämställdhet kan det vara svårt för de 

killar som inte känner igen sig i det hegemoniska maskulinitetsmönster som metodmaterialet 

lyfter fram. Det kan även vara svårt att urskilja ett dominerande maskulinitetsideal i Sverige, 

och de killar som främst tar avstånd från en våldsutövande maskulinitet. Resultatet visar att 

ungdomarna tolkar filmerna i materialet utifrån sin subjektiva förförståelse, vilket kan innebär 

att metodmaterialets ”förändringspotential” är tämligen beroende av ledarens eget intresse och 

kunskap då det är hen som leder diskussionen och väljer övningar från materialet etc.  

 

Målet med Machofabriken är bl.a. att få ungdomar att ta makten över sina egna liv. Resultatet 

visar att ledarna inte kan ge makt till ungdomarna, men däremot ge dem stöd i sin förmåga att 

                                                           
114 Thornberry, 1987 
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själv kunna se sina möjligheter för att ta ett eget ansvar över sitt liv och att kunna förändra sin 

situation. Ledarna arbetar således med empowerment där tanken utgår från att ge ungdomarna 

en förståelse för sin omgivning, ge motivation och på så sätt arbeta med förändring 

tillsammans med dem115. Genom att arbeta med ungdomarna och ge dem egna verktyg kan 

ledarna skapa förutsättningar att stärka ungdomarna att själva förändra sina normer och 

värderingar och att de själva ska hitta egen vägledning i framtiden. Det skapas på så vis en 

grund av självförtroende och lärdomar som kan göra att ungdomarna gör val som gynnar 

istället för att leda dem mot kriminalitet. 

 

Samhället kommer alltid att bestå av normer och värderingar och om det finns ett accepterat 

beteende, så finns det också ett oaccepterat beteende för alla individer116. Hur informanterna 

beskriver ungdomarna som genomfört gruppsamtalen, så handlar det mycket om att 

inkluderas och integreras för att inte sticka ut från mängden. Dvs. ungdomarna vill varken 

vara eller bli avvikande. Resultatet visar att gruppsamtalen kan ses som en form av social 

arena som redan har bestämda inre moraliska normer (metodmaterialet), som det gäller för 

ungdomarna att anamma. Gruppsamtalen kan skapa en vilja hos ungdomarna att integreras 

och då inkluderas i gemenskapen för den sociala arenan. På så vis kan det skapas en inre 

motivation hos den enskilde deltagaren att vilja vara som gruppen, vilket i sin tur innebär 

förändringspotential. 

 

  

                                                           
115 Payne, 2014 
116 Madsen, 2006 
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Konklusioner 
Syftet med denna studie var att bidra till ökad kunskap hur Machofabrikens metodmaterial 

fungerar i arbetet med ungdomar i riskzonen inom Sundsvalls kommun. Fokus ligger på 

ledarnas upplevelser av att arbeta med Machofabrikens metodmaterial. Därtill ska studien 

belysa inställningen till samhällets normer och värderingar bland de ungdomar som deltar i 

samtalsgrupperna. I detta avsnitt presenteras sex konklusioner som kan dras utifrån studiens 

resultat och analys.   

 

Målgruppen måste matcha Metodmaterialet 

Machofabrikens metodmaterial ska användas i ett brottsförebyggande syfte117. Det är ett 

verktyg som riktas till en relativ stor grupp - både killar och tjejer i åldrarna 13 till 25 år. Den 

snävare avgränsningen är att det ska vara ungdomar som ligger i riskzonen att utveckla en 

kriminell livsstil. För att det brottspreventiva arbetet ska vara så framgångrisk som möjligt 

behöver man urskilja de riskfaktorer som gör att vissa ungdomar definieras som denna 

målgrupp118. Att ligga i riskzonen för att utveckla en kriminell livsstil innebär att det ska 

finnas identifierbara dynamiska riskfaktorer som går att förändra (t ex prokriminella attityder 

och värderingar)119. Att genomföra metodmaterialet med ungdomar som då inte ligger i 

riskzonen är att ”elda för kråkorna”, dvs. finns ingen risk att förebygga så är det onödigt att 

försöka förebygga det. Det är således viktigt att definiera målgruppen, så att rätt målgrupp 

matchas mot metodmaterialet.  

 

Betydelsen av att kunna relatera  

Språkformuleringar och normerande exempel i materialet tenderar att problematisera 

utförandet av metodmaterialet, eftersom ungdomarna som har deltagit under gruppsamtalen 

har olika förutsättningar (t ex språksvårigheter) att ta till sig materialet. Det finns en risk att 

metodmaterialet inte verkar emancipatoriskt utan reproducerande om de ungdomar som 

deltagit i gruppsamtalen inte kan identifiera sig eller relatera till hur materialet framställer (t 

ex problematiska maskuliniteter respektive önskvärda maskuliniteter och hur en brytning 

mellan maskulinitet och våld kan möjliggöras), vilket i sin tur innebär att ungdomarna blir 

mindre mottagliga till förändring120. Mot bakgrund av ovan skrivna är det av betydelse att 

ungdomarna som deltar under gruppsamtalen kan relatera till innehållet i metodmaterialet.  

                                                           
117 Rapport (2011). Enkätundersökning om ungas attityder till manlighet och jämställdhet 
118 Bobbio et al., 2020 
119 ibid 
120 Ferrer-Wreder et al., 2005 
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Utbildningsmöjligheter skapar bättre förutsättningar  

Brist på utbildning i genomförandet av metodmaterialet räknas upp som en utmaning bland 

informanterna. Det är nödvändigt att ledarna får den utbildning som behövs inom området för 

att kunna hantera materialet i förhållande till ungdomarnas förväntade normer. 

Endagsutbildningen som ges är heller inget som alla har fått, i vissa fall har bara en av ledarna 

på fritidsgården erbjudits utbildning. Det är av stor betydelse att samtliga berörda personer får 

utbildning och kontinuerlig handledning av de som skapat metodmaterialet. Problematiken 

med ledares utbildningsbrist i Machofabrikens metodmaterial kan därmed inte ses i 

förhållande till det uttalade behovet av att arbeta med ungdomar som uppvisar normbrytande 

beteende. Huruvida Machofabrikens metodmaterial kan förändra ungdomars normer och 

värderingar beror i stor utsträckning på ledarens förmågor att hantera metodmaterialet och 

främst de diskussioner och övningar som följer filmerna.  

 

Syftet med Machofabrikens metodmaterial är att hjälpa tjejer och killar att bryta sig ur 

förväntade normer, men ingen av informanterna kan svara på frågan varför och vad det kan ge 

för resultat. Om ingen förkunskap finns inom området (t ex maskulinitetsforskning eller 

förhållandet mellan killars lek, homosocialitet och kriminalitet) är det svårt att förstå varför 

ungdomarna ska förändras. Det kan vara en anledning till att informanterna lyfter fram att 

förändringar hos ungdomarna kommer främst ske i verksamheten och i interaktion mellan 

fritidsledare och ungdomarna. Denna problematik har Sundsvalls kommun möjligheter att 

påverka genom att erbjuda ytterligare utbildning och att den ska vara tillgänglig för samtliga 

ledare som möter ungdomarna i verksamheten. 

 

Machofabrikens verksamma komponenter 

Den viktiga frågan är hur förändring ska genomföras, dvs. vilka är Machofabrikens 

verksamma komponenter. Machofabriken är ett utbildningsmaterial med det övergripande 

syftet att sprida kunskap om hur maskulinitetsnormer som bygger på dominans och våld 

begränsar handlingsutrymmet för både kvinnor och män. Då Machofabriken problematiserar  

en destruktiv maskulinitet går det att säga att metodmaterialet syftar till att visa på 

återupprepade sociala mönster som kan visa på normers konstruktivistiska karaktär och 

förändringsmöjlighet. Resultatet visar att en ökad kunskap om maskulinitet och femininitet 

som social konstruktion, och dess verkningar på individen är en av de verksamma 
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komponenterna i metodmaterialet som ämnar vidga ungdomarnas handlingsutrymme i 

relation de normer och värderingar som finns i dagens samhälle.  

 

Ytterligare verksamma komponenter som synliggörs i denna studie är att materialet beskrivs 

som strukturerat i den mening att under varje grupptillfälle följs ett specifikt tema som inriktar 

sig på ungdomarnas kognitiva färdigheter, därtill genomförs materialet med en relativ hög 

intensitet (16 veckor). Andra utmärkande komponenter som lyfts fram under intervjuerna är 

att materialet tillåter en relationsskapande situation mellan både ledare och ungdomarna och 

ungdomarna sinsemellan. Ledarna arbetar bland annat med att bygga upp en relation med 

ungdomarna som grundar sig på gemenskap, närhet och ett ömsesidigt förtroende. Utifrån 

antagandet att ungdomar lär sig nya beteenden från de personer som står dem nära och genom 

att observera andra121, så betyder detta att de kan lära sig att hantera såväl enskilda situationer 

som att anamma livsstilar, könsroller, attityder, normer och värderingar. Relationen mellan 

ledare och ungdomar kan på så vis vara den mest betydelsefulla verksamma komponenten i 

metodmaterialet.  

 

Förändringspotential 

Det har varit svårt att studera om metodmaterialet fungerar i arbetet med ungdomar i 

riskzonen, eftersom så få av de kartlagda ungdomarna har deltagit i gruppsamtalen. Däremot 

har det varit möjligt att studera hur Machofabrikens metodmaterial har genomförts och om 

materialet har förändringspotential.  I arbetet med Machofabriken ges deltagarna inte bara 

möjlighet att reflektera över hur föreställningar kring kön och sexualitet påverkar deras liv 

och relationer. Fokus i de interaktiva övningarna ligger på att ungdomar själva kan ta makten 

över sina liv och även skapa utrymme för andra att ta makten över sina. Genom att belysa och 

synliggöra vilka förväntningar som finns på hur killar ska vara kan materialet stärka alla som 

vill göra motstånd mot ett våldsamt och överordnat mansideal. Om materialet lyckas 

synliggöra vilka begränsningar normerna medför och att alla bär ett eget ansvar, så kan det 

skapa förändringspotential bland de ungdomar som deltar i gruppsamtalen. 

 

Behov av fler studier 

Målet är att unga som arbetat med Machofabriken ska uppleva att de – trots påverkan utifrån 

– själva kan ta makten över sina liv och att de också kan och vill skapa utrymme för andra att 

                                                           
121 Thornberry, 1987 
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ta makten över sina. Tanken är att via normkritisk pedagogik arbeta för att tjejer och killar blir 

medvetna om vad de har att vinna på att förändras, och att själva arbeta för jämställdhet122. 

Det är svårt att hitta någon utvärdering av Machofabrikens metodmaterial, men det har 

genomförts en pilotstudie som säger något om ungdomars attityder i förhållande till 

jämställdhet mellan könen123. Med tanke på så få tillgängliga resultat gällande utvärdering av 

metodmaterialet och den lilla urvalsstorleken i denna studie, finns behov av fler studier.  

 

Projektet Machofabriken riktar sig till både killar och tjejer och arbetar könsblandat, men 

fokuserar på frågor om maskulinitet. Det här är en variant av förändringsarbete som knappt 

har behandlats i den nationella eller den internationella preventionslitteraturen. Därför är det 

av störst vikt att utvärdera metodmaterialets effekt för att få veta om insatsen fungerar, men 

också om den ekonomiska satsningen lönar sig. Rekommendationen inom preventionsfältet är 

att insatser ständigt bör utvärderas genom för- och efter tester samt uppföljning vid flera 

tillfällen124. Det som påpekas är att om det inte är möjligt att göra en randomiserad eller 

kvasiexperimentell studie så finns det andra enklare vägar att få strukturerade och 

kunskapsbaserade analyser av vad som fungerar och vad som inte fungerar. Exempelvis kan 

man använda för- och efter tester utan kontrollgrupp samt uppföljning efter en avslutad insats. 

Antingen använder man etablerade mätinstrument eller skapar egna som är anpassade efter 

verksamheten. Detta kan kombineras med ett antal intervjuer med deltagare, men också att de 

som genomför insatsen skriver ned reflektioner. 

 

  

                                                           
122 Berg, 2007 
123 Rapport (2011). Enkätundersökning om ungas attityder till manlighet och jämställdhet 
124 Ungdomsstyrelsen (2013:1). Unga och våld – en analys av maskulinitet och förebyggande verksamhet 
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Bilaga 1 
Intervjuguide - förintervjuer 

 
Tema 1: Målgruppen 

 

➢ Vilken ålder kommer det vara på deltagarna? 

➢ Går deltagarna i skolan, annan utbildning? 

➢ Vilken etnisk härkomst har deltagarna? 

➢ Finns någon känd psykisk-fysisk ohälsa? 

➢ Kommer deltagarna att förstå materialet, t ex språket? 

➢ Hur skulle du vilja beskriva deltagarnas integration i samhället? 

 

Tema 2: Förklaringsfaktorer: faktorer som, utöver insatsen, kan förklara resultatet 

(Riskfaktorer): 

 

➢ Hur ser deltagarnas kriminella bakgrund ut? 

➢ Vad har deltagarna för relation till sin familj? 

➢ Vilken anknytning har de till skola/arbete? 

➢ Vilka fritidsaktiviteter sysslar de med? 

➢ Använder de droger/alkohol? 

➢ Vilken anknytning har de till sina kamrater? 

➢ Vilka värderingar och normer har de gällande kriminalitet och droganvändning? 

 

Tema 3: Insatsen: Genomförandeprocessen – mål, resurser och förväntade resultat 

 

➢ Vilka är dina förväntade resultat av gruppsamtalen? 

➢ Vad tror du krävs för att resultatet ska bli de önskade? Hinder och framgångsfaktorer i 

genomförandeprocessen?  

➢ Hur bestämmer du hur gruppsamtalen kommer att se ut? 

Riktlinjer/styrdokument/direktiv? 

➢ Hur ser målen ut för arbetet? Vem sätter upp målen? 

➢ Har alla samma målsättning (ledare, chefer, kommunen etc.?) 

➢ Hur påverkar målen genomförandet av gruppsamtalen? 

➢ Vad har du för resurser för att kunna genomföra gruppsamtalen som det är tänkt? 

➢ Är det något som du skulle vilja förändra i metodmaterialet? Varför/Varför inte? 

➢ Vilka fördelar/nackdelar finns med gruppsamtalen? Varför/Varför inte? 

➢ Hur tror du jargongen kommer att vara mellan deltagarna under samtalen? Varför? 

➢ På vilket sätt tror du deltagarna påverkas av varandra under samtalen? 

➢ Tror du att deltagare kommer att hoppa av, och varför? 

➢ Tycker du att samtalsgrupperna passar målgruppen? Varför/varför inte? 

 

Tema 4: Förändringar i normer och värderingar 

 

➢ Vilka är de värderingar och normer som metodmaterialet är utformat för att ändra?  

➢ På vilket sätt tror du att utformningen av materialet passar utifrån målgruppens 

problembild före start?  

➢ Hur värderar du deltagarnas värderingar och normer? Dvs. hur kommer du att 

uppmärksamma förändringar? 

➢ Vad krävs för att deltagarna ska känna sig bekväma och vilja engagera sig i 

gruppsamtalen? 
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➢ Är det viktigt att förstå deltagarnas bakomliggande problembild för att det ska ske en 

någon förändring? Varför/varför inte? 

➢ Hur mycket kommer deltagarnas bakomliggande problembild styra genomförandet av 

metodmaterialet? 

➢ Vilka andra problem har deltagarna som du måste beakta under gruppsamtalen? På 

vilket sätt kommer du att hantera det? 

➢ Vilket tror du är det främsta skälet till att deltagarna kommer att förändra sitt beteende, 

efter avslutat program?  

➢ Hur stort eller litet förtroende tror du att deltagarna har för dig, före och efter 

programmet? 

➢ Tror du att metodmaterialet fungerar bättre hos en annan målgrupp? Varför/Varför 

inte? 

 

Tema 5: Utmaningar 

 

➢ Upplever du att du skulle behöva mer utbildning eller kunskapshöjande insatser i ditt 

arbete med metodmaterialet och med målgruppen? Varför/varför inte? 

➢ Vad ser du för behov gällande ditt arbete? 

➢ Vad ser du för utmaningar under gruppsamtalen? 

➢ Saknas vissa plattformar och vissa aktörer för att nå deltagarna? 

 

➢ Är det något som du skulle vilja tillägga? 
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Bilaga 2 
 

Intervjuguide - Uppföljningsintervjuguide 

 
 

Tema 1: Målgruppen 

 

➢ Kan du börja med att berätta om målgruppen som har genomfört metodmaterialet. 

➢ Hur många deltagare har du haft? 

➢ Tycker du att samtalsgrupperna passar målgruppen? Varför/varför inte? 

 

Tema 2: Gruppsamtalen 

 

➢ Hur många gånger har ni träffats i gruppen? 

➢ Har alla deltagit vid varje tillfälle? Varför/varför inte? 

➢ Har deltagarna känt sig bekväma under gruppsamtalen? Varför/varför inte? 

➢ Hur många har hoppat av? 

➢ Varför har ungdomar hoppat av? 

 

Tema 3: Förklaringsfaktorer: faktorer som, utöver insatsen, kan förklara resultatet 

(Riskfaktorer): 

 

➢ Hur skulle du beskriva deltagarnas kriminella bakgrund? 

➢ Vad har deltagarna för relation till sin familj? 

➢ Vilken anknytning har de till skola/arbete? 

➢ Vilka fritidsaktiviteter sysslar de med? 

➢ Använder de droger/alkohol? 

➢ Vilken anknytning har de till sina kamrater? 

➢ Vilka värderingar och normer har de visat upp gällande kriminalitet och 

droganvändning? 

➢ Hur har jargongen varit mellan deltagarna under samtalen? Varför? 

➢ Har deltagarna påverkats av varandra under samtalen? Positivt/negativt? 

➢ Hur mycket styrde deltagarnas bakomliggande problembild genomförandet av 

metodmaterialet? På vilket sätt hanterade du det? 

 

Tema 4: Insatsen: Genomförandeprocessen – mål, resurser och förväntade resultat 

 

➢ Kunde du följa metodmaterial? Varför/varför inte? 

➢ Är det något som du skulle vilja ändra på i metodmaterialet? Varför/Varför inte? 

➢ Har du fått tillräckligt med stöd för att genomföra Machofabriken? Från vem/vilka? 

➢ Utifrån vad du uppgav under förintervjun gällande förväntade resultat, har dina 

förväntade resultat uppfyllts? På vilket sätt/Varför inte?  

➢ Vad tror du skulle behövas för att resultatet ska bli de önskade? Hinder och 

framgångsfaktorer i genomförandeprocessen?  

➢ Hur har gruppsamtalen utformats? Riktlinjer/styrdokument/direktiv? 

➢ Hur har målen sett ut för arbetet? Vem har satt upp målen? 

➢ Har alla haft samma målsättning (ledare, chefer, kommunen etc.?) 

➢ Har målen påverkat genomförandet av gruppsamtalen? På vilket sätt/varför inte? 

➢ Har du haft resurser för att genomföra gruppsamtalen som det är tänkt? 

➢ Vilka fördelar/nackdelar med gruppsamtalen upplever du finnas? Varför/Varför inte? 



Machofabrikens metodmaterial 
-En analys av den brottsförebyggande verksamheten inom Sundsvalls kommun 
Datum: 2021-10-15 

61 
 

➢ Har du börjat planera för nästa grupp, eller har du påbörjat en ny? Vad tar du med dig 

från den första gruppen? 

➢ Är machofabriken något som du vill rekommendera till andra som arbetar med 

ungdomar? Varför/varför inte? 

 

Tema 5: Förändringar i normer och värderingar 

 

➢ Framkom tydligt att metodmaterialet är utformat i syfte att ändra ungdomars 

”avvikande” värderingar och normer? På vilket sätt/varför inte? 

➢ På vilket sätt passade utformningen av materialet målgruppens problembild?  

➢ Hur värderade du deltagarnas värderingar och normer? Dvs. hur uppmärksammade du 

förändringar? 

➢ Vad krävdes för att deltagarna skulle känna sig bekväma och vilja engagera sig i 

gruppsamtalen? 

➢ Var det viktigt att förstå deltagarnas bakomliggande problembild för att det skulle ske 

en någon förändring? Varför/varför inte? 

➢ Vilket är det främsta skälet till att deltagarna förändrade sitt beteende?  

➢ Hur stort förtroende har deltagarna för dig nu efter programmet? Kan det leda till 

något bra/mindre bra? 

➢ Tror du nu så här efteråt att metodmaterialet skulle fungerar bättre på en annan 

målgrupp? Varför/Varför inte? 

 

Tema 6: Utmaningar 

 

➢ Vilka utmaningar har du ställts inför? Hur har du hanterat det? 

➢ Behöver du mer utbildning eller kunskapshöjande insatser i ditt arbete med 

metodmaterialet? 

➢ Vad ser du för behov gällande ditt arbete? 

➢ Saknas vissa plattformar och vissa aktörer för att nå deltagarna? 

 

➢ Är det något du vill tillägga? 
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Bilaga 3 

Enkät 

Till Dig som ska fylla i enkäten: Du deltar anonymt i undersökningen och ska därför inte 

skriva ditt namn på enkäten. Det betyder mycket att du vill ställa upp i undersökning och alla 

svar är viktiga. Gör ditt yttersta för att svara på alla frågorna, men skulle det vara så att du inte 

kan svara på en fråga hoppar du bara över den och går vidare till nästa fråga. Enkäten består 

av sex sektioner A, B, C, D, E och F. 

Tack för att du medverkar! 

__________________________________________________________________________________ 

Sektion A: Ställer frågor om dig och din familj 

 

A1. Vilket år är du född? (t ex 2003) 

____________ 

 

A2. Är du pojke eller flicka? 

       Pojke         Flicka 

 

A3. Hur bor du? 

(Sätt ett kryss. Om det är så att du bor på två olika ställen kan du sätta två kryss) 

       Hyresrätt            Bostadsrätt          Radhus         Villa            Annat________________ 

 

A4. Bor du tillsammans med: 

      Mamma och pappa          Mamma        Pappa        Annan vuxen                   

      Annan_________________ 

       

A5. I vilket land är du födda? 

     Sverige          Annat land___________________ 

 

A7. Vad gör du på fritiden? 

      Fotboll         Friidrott         Simning         Innebandy         Annat________________  

 

A8. Har dina föräldrar, eller annan vuxen, krav på dig? Tex skola, hemma. 

      Ja         Nej        Vet ej 

 

A9. Har dina föräldrar, eller annan vuxen, regler för hur du får bete dig? Tex hur man ska lösa 

en konflikt. 

      Ja       Nej         Vet ej 

 

A10. Informerar du dina föräldrar, eller annan vuxen vad du gör och vart du är när du är ute 

på kvällar och helger? 
      Ja       Nej        Vet ej 
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Tema B: Ställer frågor om skola och arbete 

 
B1. Går du i skolan? 

      Ja          Nej 

 

B2. Tycker du det är viktigt att utbilda sig? 

      Ja         Nej       Vet ej 

 

B3. Tycker du det är viktigt att ha ett jobb? 

      Ja          Nej       Vet ej 

 

B4. Tycker du det är viktigt att få ett jobb där du tjänar mycket pengar? 

      Ja          Nej       Vet ej 

 

Tema C: Ställer frågor om kamrater 

 

C1. Känner du att du kommer överens med dina kamrater? 

      Ja           Nej       Vet ej 

 

C2. Känner du att du kan berätta om dina problem för dina kamrater? 

      Ja          Nej         Vet ej 

 

C3. Kommer dina kamrater bra överens med lärare och andra vuxna på skolan? 

      Ja          Nej          Vet ej 

 

C4. Följer dina kamrater skolans regler? 

      Ja          Nej         Vet ej 

 

C5. Har du oftast samma åsikter som dina kamrater när det gäller hur man får bete sig? 

      Ja          Nej         Vet ej 

 

C6. Påverkas du av vad dina kamrater tycker är okej att göra, och vad som inte är okej att 

göra? 

      Ja         Nej          Vet ej 

 

C7. Påverkas du av vad dina kamrater gör? Alltså hur mycket tid man lägger ner på skolan 

och vad man gör på fritiden? 

      Ja          Nej         Vet ej 

 

Sektion D: Ställer frågor om brott  

 

D1. Är du orolig för brottsligheten i samhället? 

      Ja           Nej         Vet ej  

 

D2. Tycker du att det är okej om en person stjäla/tar något från någon som är rik och som lätt 

kan ersätta det stulna föremålet? 

      Ja          Nej          Vet ej 
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D3. Tycker du det är okej om en person tar små saker från en affär utan att betala för dem 

(eftersom affärer tjänar så mycket pengar att det inte kommer skada dem)? 

      Ja         Nej        Vet ej 

 

D4. Tycker du det är okej om en person stjäl/tar något om det är det enda sättet för personen 

att få den saken? 

      Ja         Nej        Vet ej 

 

D5. Tycker du det är okej att slå någon om den personen slår först? 

      Ja        Nej        Vet ej 

 

D6. Tycker du det är okej att slå någon om personen måste stå upp för sig själv och sina 

rättigheter? 

      Ja        Nej         Vet ej 

 

D7. Tycker du det är okej att slå någon om den personen hotar dig, din familj eller vänner? 

      Ja        Nej         Vet ej 

 

D8. Hur tror du att du skulle reagera om någon kommer fram till dig och säger något elakt? 

      Mycket ilska         Lite ilska         Ingen ilska         Mycket ledsen        Lite ledsen             

      Ingen ledsen           Annat________________ 

 

D9. Vad tror du skulle hindra en person från att stjäla saker från andra jämnåriga kamrater. 

      Skammen att åka fast            Det är fel att stjäla        Föräldrar/annan vuxen/kamrater 

skulle bli arga/besvikna               Inget skulle hindra personen        Annat________________ 

   

D10. Vilket tror du är det främsta skälet till att en person inte begår något brott? 

      Det är emot lagen    Vågar inte ta risken     Fel att begå brott 

      Det finns en risk att personen skulle få böter/hamna i fängelse för ett brott 

      Föräldrar/annan vuxen/ kamrater skulle bli besvikna på personen 

 

D11. Henry går in i en spelbutik och när han inte tror någon kollar, tar han ett Xbox spel (TV- 

spel) från hyllan och stoppar det i sin väska, han beger sig sedan till utgången. Hur stor risk 

tror du det är att Henry åker fast för brottet? 

      Mycket stor risk         Stor risk          Medelrisk    Liten risk       Mycket liten risk 

      Ingen risk 

 

D12. Vet du vad som händer om man åker fast för exempelvis, misshandel eller snatteri? 

      Ja            Nej             Vet ej 

 

Sektion E: Ställer frågor om droger 

 

E1. Tycker du att det är okej att personer använda droger? 

      Ja           Nej         Vet ej  

 

E2. Tycker du att det är okej att personer säljer droger? 

      Ja          Nej          Vet ej 

 

E3. Tycker du att det är okej att personer köper droger? 
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      Ja          Nej          Vet ej 

 

E4. Vet du vad som händer om en person åker fast för att köpa droger? 

      Ja         Nej          Vet ej 

 

E5. Har det hänt att du har blivit tillfrågad att köpa droger på stan? 

      Ja          Nej         Vet ej 

 

E6. Tycker du att droger skulle vara lagligt att använda? 

      Ja             Nej           Vet ej 

 

E7. Vilka risker finns det med att använda droger? Du kan kryssa i flera rutor.  

      Beroendeframkallande         Olagligt          Hälsofarligt            Omgivningens reaktion 

      Bryter mot normerna i samhället        Annat__________________ 

 

Sektion F: Ställer frågor om attityder i relation till brott och straff i allmänhet 

 

F1. Hur stort eller litet förtroende har du för polisens sätt att arbeta? 

      Mycket stort            Ganska stort            Varken stort eller litet           Ganska litet 

      Mycket litet             Ingen åsikt/vet ej 

 

 

F2. Rangordna brotten från 1 till 10 på basis av hur grova Du tycker de är, där nr 1 är det 

grövsta (Sätt ett nummer i rutan bredvid brottet.) 

      Snatteri av godis            Våldtäkt              Rattfylleri         Misshandel              Personrån 

      Bostadsinbrott            Mord            Fildelning             Stöld av bil            Langning av 

narkotika 

 

F3. Vad skulle du tycka om någon av dina vänner gjorde något av följande: 

Stjäl/snattar något i en affär eller ett varuhus? 

       Helt okej            Ganska okej            Tveksamt            Knappast okej           Inte okej 

 

F4. Gör sig skyldig till skadegörelse mot ett skyltfönster? 

       Helt okej            Ganska okej            Tveksamt            Knappast okej            Inte okej 

 

F5. Piratkopierar ett TV/-dataspel? 

       Helt okej            Ganska okej             Tveksamt           Knappast okej            Inte okej 

       

F6. Varför tror Du människor begår brott. (Du kan kryssa i flera rutor.) 

       Grupptryck             För pengarnas skull             Söker spänning           Vill visa sig tuffa 

       Påverkade av TV/Dataspel eller media i övrigt                Stundens ingivelse 

       Medfödd tendens 

 

 

Tack för Din medverkan! 
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