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Sammanfattning 

Introduktion: Ungdomsåren har blivit betraktade som de åren individer är 

som mest brottaktiva och ett av de vanligaste brotten unga individer 

misstänks för samt där unga har en högre återfallsfrekvens i är 

narkotikabrott. En teori som används för att förklara ungdomsbrottslighet är 

Hirschis (1969) teori om sociala band och en myndighet som kommer i 

kontakt med unga individer som begår brott är Frivården som är en del av 

Kriminalvården. Syfte: Syftet var att studera frivårdsinspektörers 

erfarenheter kring återfallsprevention för unga individer med 

narkotikamissbruk och kriminalitet med sociala band teorin som grund. 

Metod: Åtta frivårdsinspektörer från Norra delen av Sverige deltog i studien 

som bestod av 30-45 minuter individuella semistrukturerade intervjuer. Data 

analyserades utifrån en deduktiv ansats med en tematisk analys. Resultat: 

Alla fyra sociala band var betydelsefulla i frivårdsinspektörernas 

återfallspreventiva arbete, anknytning till konventionella personer samt 

övertygelse om samhällsordningens legitimitet var dock de band av störst 

vikt. Frivårdens arbete med att stärka unga individers sociala band bestod av 

behandlingsprogram, motiverande samtal, nätverkskartor, 

lekmannaövervakare och samhällstjänst. Diskussion: I diskussionen 

diskuteras resultatet i förhållande till tidigare forskning. Cornish och 

Clarke’s (1987) teori om Rational Choice diskuteras även som en möjlig 

teoretisk utgångspunkt då vikten av individens egen vilja belystes av 

frivårdsinspektörerna.  Slutsats: Sociala band är en väl tillämpbar teori i 

frivårdsinspektörernas återfallspreventiva arbete. Anknytning till 

konventionella personer samt övertygelse om samhällsordningens legitimitet 

var dock de band som var av störst vikt i frivårdsinspektörernas arbete. 

Arbetet för att stärka unga individers sociala band består av 

behandlingsprogram, motiverande samtal, insättning av 

lekmannaövervakare, nätverkskartor samt samhällstjänst.  

 

Nyckelord: narkotikamissbruk och kriminalitet, sociala band, 

frivårdsinspektörer, erfarenheter, återfallsprevention.  
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Introduktion 

Ungdomsbrottsligheten 
Ungdomsåren har sedan länge blivit betraktade som de åren då individer är som mest 

brottsaktiva (Brottsförebygganderådet [Brå], 2015a). Vad som räknas som ung individ 

varierar, men ett generellt och accepterat åldersintervall är 15-21 år (Brå, 2015a; 

Kriminalvården, 2014). Det är relativ vanligt att unga individer vid något enstaka 

tillfälle begår brott, dock är det enbart ett fåtal unga som står för det mesta av 

brottsligheten bland unga individer (Brå, 2015a). Detta betyder i sin tur att 

brottsligheten är ojämnt fördelad eftersom en mindre andel unga svarar för en betydande 

del av den totala ungdomsbrottsligheten (Brå, 2015a).  Andelen unga är 

överrepresenterade i den generella statistiken för misstänkta personer och likaså när det 

gäller antalet lagföringar.  Kriminalstatistiken visade år 2013 att unga individer i 

åldrarna 15-20 år representerade drygt 20 procent av samtliga brottsmisstänkta personer 

i Sverige (Brottsrummet, 2015).  Detta förklarades utifrån att det var vanligare att brott 

begicks i unga år än i äldre. De vanligaste brotten som unga individer var misstänkta för 

var främst brott mot person, stölder och narkotikabrott (Brottsrummet, 2015). 

 

Englund (2014) förklarade att andelen unga som använt narkotika har under 2000-talet 

varierat mellan cirka fem till tio procent. Användningen bland de mer frekventa unga 

narkotikaanvändarna har dock successivt ökat under de senaste åren (Englund, 2014). 

Det är främst de ringa narkotikabrotten som står för den kraftiga ökningen bland unga 

och 2011 bestod anmälningarna gällande eget bruk för 58 procent (Brå, 2015b). År 

2014 uppgav åtta procent av ungdomarna i åldrarna 15-16 att de någon gång använt 

narkotika och denna siffra har mer än fördubblas bland ungdomar i åldrarna 17-18 år 

(Centralförbundet för alkohol-och narkotikaupplysning [CAN], 2014). Englund (2014) 

förklarade att unga individers attityder gentemot narkotikaanvändning har blivit mer 

liberala och att det är fler unga individer idag som någon gång har funderat över att 

prova narkotika jämfört med de tidigare åren. 

Narkotikabrottsligheten 

Illegal hantering av narkotikapreparat har under det senaste tre decennierna varit en av 

de stora samhällsfrågorna (Brå, 2000). Historiskt sätt har dock inte 

narkotikaproblematiken ansetts som något brottsligt eller varit synligt i brottsstatistiken 

(Sarnecki, 2009). Till en början sågs narkotikaproblematiken i första hand som en 

socialpolitisk angelägenhet och beskrevs främst som ett socialt problem och år 1988 

kriminaliserades narkotikabruket i Sverige (Brå, 2000; Sarnecki, 2009). Idag är 

narkotikabrott främst ett spanings- och ingripandebrott, vilket betyder att 

anmälningarnas omfattning och struktur inte primärt beskriver brottsligheten i sig utan i 

första hand själva brottsbekämpningen (Brå, 2000, 2015b).  I anmälningsstatistiken 

delas narkotikabrotten in i områdena; framställning, överlåtelse, innehav, eget bruk och 

kombinationen mellan innehav och eget bruk (Brå, 2015b). Narkotikaklassningen är en 

juridisk definition, vilket innebär att substansen finns med på någon av 

läkemedelsverket narkotikaförteckningar (Agerberg, 2011). Hur många narkotikabrott 

som upptäcks och registreras beror i stor utsträckning på rättsväsendets organisation och 

kontrollstrategier och under 2000-talet tredubblades antalet anmälda brott mot 

narkotikastrafflagen (Brå, 2000, 2015b). Det saknas dock information kring antalet 

individer som använder narkotika i Sverige, inte minst för att det svårt att mäta 
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omfattningen på illegala och socialt icke accepterade handlingar utan också för att 

antalet individer som missbrukar varierar kraftigt beroende på hur man definierar 

narkotikaanvändare (CAN, 2014). 

Definitionen av missbruk 

Definitionen av narkotikamissbruk har en avgörande betydelse för hur 

narkotikabrottsligheten skall mätas samt tolkas och i Sverige betraktas alla icke 

medicinsk användning av narkotika som missbruk (Brå, 2000). Definitionen av vad som 

ska avses med ett missbruk är dock under ständig utveckling (Johansson & Wirbing, 

2008). Missbruk är enligt Nationalencyklopedin, [NE] (2015) “att bruka”, det vill säga 

använda överdrivet mycket av en drog eller ägna sig överdrivet mycket åt ett beteende. 

Ett missbruk kan bestå av allt från alkohol, narkotika eller andra substanser med 

euforiserande effekt (NE, 2015). Svensk lagstiftning gör dock ingen skillnad mellan 

missbruk och bruk i relation till narkotika då all hantering och användning av narkotika 

är förbjuden (NE, 2015). Enligt DSM-IV (American Psychiatric Association, 1995) 

definieras missbruk som ett maladaptivt substansbruk som leder till klinisk signifikant 

funktionsnedsättning eller lidande. Minst ett av följande kriterier, ska enligt DSM-IV 

vara uppfyllda, upprepat eller varaktigt under en och samma tolvmånaders period. 1. Ett 

upprepande av substansbruket som leder till att individen upprepat substansbruk i 

situationer där det medför betydande risker för fysisk skada 3. Flera upprepade 

substansrelaterade problem med rättvisan. 4. Ett fortsatt substansbruk trots ständiga 

eller återkommande problem av social eller mellanmänsklig natur orsakade eller 

förstärkta av substanseffekterna. Det är dock viktigt att uppmärksamma att en nyare 

version av DSM vid namn DSM-V (American Psychiatric Association, 2013) har 

publicerats, men då denna diagnostik manual enbart förklarar missbruk som ett bruk 

syndrom kommer narkotikamissbruk i föreliggande studie att beskrivas utifrån DSM-

IV.  

Narkotikamissbruk och kriminalitet 
Kriminalitet har visats ha en betydande roll för individer som missbrukar narkotika och 

French et al., (2000) förklarade att frekvensen av en individs missbruk oftast beskrev 

frekvensen av en individs involvering i kriminella aktiviteter. Johansson och Wirbing 

(2008) förklarade att det inte var ovanligt att narkotikamissbrukare involveras i 

kriminella aktiviteter i form av tillgreppsbrott på grund av finansiella orsaker. Savage 

och Simpson (1981) beskrev att individer med ett narkotikamissbruk återföll ofta i 

kriminalitet och det var förekommande att män med ett narkotikamissbruk återföll 

tillgreppsbrott. Hammersley och Morrison (1986) förklarade att ett narkotikamissbruk, 

bestående av heroin, korrelerade med stölder mot person gällande antalet dagar heroin 

hade blivit intaget samt frekvensen av brott. Vidare rapporterade Mott (1986) en ökad 

frekvens av tillgreppsbrott, i from av inbrott, i samband med en ökad andel av män med 

missbruksproblematik. Barton (1982) beskrev i sitt urval att 79 procent hade begått 

inbrott i samband med ett narkotikamissbruk.  

 

En koppling mellan våldsbrott och narkotikamissbruk har även blivit belyst av tidigare 

forskning och Bradford, Greenberg och Motayne (1992) valde att beskriva 

narkotikamissbruket som en eventuell “trigger” för ett våldsamt beteende. Miller, Gold 

och Mahler (1990) genomförde intervjuer med individer med ett kokainmissbruk och 

fann att beteenden i form av aggressivitet och våld var förknippade med ett 

narkotikamissbruk, där våldsbrotten främst bestod av misshandel och rån. Cartier, 
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Farabee och Prendergast (2006) undersökte relationen mellan våld och våldsbrott bland 

metanfetaminmissbrukare och presenterade resultat som förklarade att 

narkotikamissbruk kunde vara en prediktion för våld och ett våldsamt beteende. Vidare 

förklarade även Reynolds, Tarter, Kirisci och Clarke (2011) att marijuanamissbruk 

kunde vara en prediktion för framtida våldsbrott bland unga pojkar med missbrukande 

föräldrar.  

Återfall i narkotikamissbruk och kriminalitet 
Individer som tidigt utvecklat en missbruksproblematik löpte en högre risk att fortsätta 

bruka narkotika och begå kriminella handlingar (Degenhardt, Coffey, Moran, Carlin och 

Patton, 2007). Detta beskrevs även av Kriminalvården (2014) som förklarade att högst 

återfall i missbruk och kriminalitet fanns bland de individer som dömdes mot 

narkotikastrafflagen, där 66 procent återföll i brott inom loppet av tre år. Risken för att 

återfalla i brott ökade i samband med antalet tidigare brottsbelastningar och 

Kriminalvården (2014) visade statistik som presenterade att bland de individer som 

hade nio belastningar eller fler, återföll 93 procent av dessa individer. Återfallen i brott 

varierar dock beroende på ålderskategorier och bland individer mellan 18-20 år var det 

45 procent som återföll i brott inom en tre års period (Kriminalvården, 2014). Bland 

unga individer mellan 15-17 år visades dock en lägre återfallsfrekvens, där 34 procent 

återföll inom tre år (Kriminalvården, 2014). Håkansson och Berglund (2012) beskrev att 

återfall i kriminalitet var starkt korrelerat med narkotikamissbruk. Vidare förklarades att 

de individerna med ett tyngre narkotikamissbruk hade en högre risk att återfalla. 

Håkansson och Berglund (2012) förklarade även att ung ålder var ensamt korrelerat med 

återfall i narkotikamissbruk och kriminalitet och där de individerna med 

narkotikamissbruk som tidigare hade avtjänat ett straff löpte en högre risk att återfalla. 

Återfallsprevention för ungdomsbrottslingar 

Cecato och Dolmen (2013) förklarade att en stor del av Sveriges brottspreventiva 

resurser riktades mot unga individer där främst våldsbrott och missbruksproblematik var 

i fokus. Ginzler, Garett, Baer och Peterson (2007) förklarade att unga individer som 

hade problem med narkotikamissbruk och kriminalitet många gånger inte skötte sin 

skolgång och frekvent hamnade i konflikter med sina föräldrar och vänner. Därför 

förklarades starka band mellan föräldrar och barn som en återfallspreventiv åtgärd för 

att minska risken för att en ung individ involverar sig i ett antisocialt beteende (Tolou-

Shams, Hadley, Conrad & Brown, 2012). Vikten av en god kommunikation mellan 

förälder och barn förklarades enligt Pardini, Loeber & Stouthammer-Loeber (2005) ha 

en betydande roll för att minska risken för återfall för ungdomsbrottslingar. Vidare 

beskrevs unga individers inställning och engagemang i skola som en viktig faktor i den 

återfallspreventiva frågan där de unga individerna med ett starkare intresse och 

engagemang till skola i mindre uträckning involverade sig i antisociala handlingar (Li & 

Lerner, 2011). Fritidsaktiviteter och vikten av en sysselsättning sågs även som en 

effektiv återfallspreventiv faktor där Carmichael (2008) beskrev att introducera samt 

låta individer som befann sig i riskzonen för att utveckla en missbruksproblematik delta 

i aktiviteter, styrs de unga individerna på bästa sätt ifrån ett sämre vägval i livet. 

Mahoney, Stattin och Lord (2004) uppmärksammade dock att de unga individerna som 

involverade sig i ostrukturerade aktiviteter, exempelvis fritidsgårdar, hade en högre grad 

av antisocial livsstil än de unga individerna som involverade sig i mer strukturerade 

aktivitet, exempelvis fotboll. Detta förklarades utifrån fritidsgårdarnas ostrukturerade 

aktivitet som oftast brukade tilltala individer med en mer problematisk livsstil samtidigt 
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som sporter, det vill säga det mer strukturerade aktiviteterna, tilltalade de mer 

välanpassade unga individerna (Mahoney et al., 2004; Mahoney, Stattin & Magnusson, 

2001). 

 

Frivården 
Kriminalvårdens uppdrag är att verkställa straff och minska antalet återfall i brott 

(Kriminalvården, 2015b). Frivården är kriminalvård i samhället och riktar sig till de 

klienter som är villkorligt frigivna, har skyddstillsyn, samhällstjänst eller övervakas 

med hjälp av elektronisk kontroll (Kriminalvården, 2015b). Målet för frivården är att 

klienterna ska vara bättre rustade för att klara ett liv utan kriminalitet och droger 

(Kriminalvården, 2015b). Enligt Kriminalvården (2015c) är en minskning i återfall i 

brott ett sätt att öka tryggheten.  

 

Frivårdens verksamhet bygger på att skapa ett inre avståndstagande från brott istället för 

att sätta upp yttre ramar (Svensson, 2010). Svensson (2010) beskriver att en allmän 

social relation är basen för frivårdens arbete med klienten. Det är med denna bas som 

insatser efter klientens behov tydliggörs och motivationsarbetet påbörjas (Svensson, 

2010). Svensson (2010) beskriver att en individs sociala band till det socialt etablerade 

samhället är viktiga faktorer för den enskilda individen för att etablera sig i samhället 

och detta är någonting som frivården ska arbeta med på daglig basis, detta arbete sker 

till stor del genom Kriminalvårdens olika behandlingsprogram. 

Behandlingsprogrammen finns inom områdena kriminalitet, våld, partnervåld, 

sexualbrott samt missbruk och beroende (Kriminalvården, 2015a).  Syftet med dessa 

behandlingsprogram är att minska återfallen i brott samt att göra klienterna bättre 

rustade för ett liv utan kriminalitet och droger (Kriminalvården, 2015a). 

Risk, Behov och Mottaglighet (RBM) är tre principer som integreras allt mer gällande 

det brottspreventiva arbetet inom kriminalvård och frivård (Kriminalvårdens 

utvecklingsenhet [CSB], 2013). Enligt RBM-principerna finns det ett antal riskfaktorer 

som anses vara högst relevanta att identifiera för att minska återfall i brott (CSB, 2013). 

Dessa är, historia av antisocialt beteende, antisocialt personlighetsmönster, antisocialt 

tankemönster, antisociala bekanta, familj och/eller nära relationer, skola och/eller 

arbete, fritid och/eller avkoppling, samt missbruk (CSB, 2013).    

Teoretisk utgångspunkt 
Unga individer som begår flertalet brott och som har en hög frekvens kring återfall har 

oftast en varierande problematik bakom sig (Brå, 2015a). Dessa unga individer har ofta 

problem både i skolan och i hemmet samtidigt som det inte är ovanligt att det umgås 

med andra unga individer som även de begår brott med tillåtande attityder och 

värderingar att begå brott (Brå, 2015a). 

 

Hirschi (1969) teori om sociala band bygger på empiriska undersökningar av 

självrapporterad brottslighet av unga. Teorin har som antagande att människan har en 

naturlig impuls till att begå brott och därför är det centrala att undersöka varför de flesta 

avstår ifrån att begå brott (Hirschi, 1969). Hirschi (1969) beskriver att de unga 

brottslingarnas relation till deras kriminella kamrater är korrelerade med brottslingarnas 

egen brottslighet. Denna relation förklaras av Hirschi (1969) bestå av så kallade sociala 
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band. Förklaringen till att de flesta avstår från att begå brott är individens sociala band 

till det konventionella levnadssättet. Teorin förklarar att det är när en individ ges frihet 

från dessa band som individen begår handlingar som ligger i dennes intresse, men som 

strider mot det etablerade samhällsnormerna.  En individ med svaga sociala band är 

enligt Hirschi (1969) mer trolig att begå brott då denna individ kommer sakna 

samhällets sociala kontroll som dessa sociala band medför. De sociala banden beskrivs 

av Hirschi (1969) med hjälp av fyra element som avhåller en individ från att begå 

brottsliga handlingar. Dessa är: anknytning till konventionella personer, åtagande i 

förhållande till den överensstämmande samhällsordningen, delaktighet i konventionella 

aktiviteter samt övertygelse om samhällsordningen legitimitet. 

Anknytning till konventionella personer 

Enligt Hirschi (1969) består elementet anknytning till konventionella personer av 

exempelvis föräldrar, familj, och vänner. Dessa personer är någon eller några som 

individen respekterar och där deras åsikter och värderingar har stor betydelse för den 

enskilda individen. Med anknytning förklarar Hirschi (1969) att det är känslomässiga 

band som till en viss del är kopplat till normer och samvete till de konventionella 

personerna. 

Åtagande i förhållande till den överensstämmande samhällsordningen   

Hirschi (1969) förklarar att detta element består av individens förhållande till 

exempelvis utbildning och arbete.  De individer som investerar tid och energi i detta 

element riskerar att förlora denna investering vid en kriminell handling. Åtagande till 

den överensstämmande samhällsordningen förklarar Hirschi (1969) genom att individen 

har så kallade konventionella mål. Ett åtagande motverkar på så vis brott eftersom 

individen riskerar att misslyckas med att uppnå sina mål vilket resulterar i att individen 

förlorar sin investering. 

Delaktighet i konventionella aktiviteter 

Detta förklarar Hirschi (1969) bestå av aktiviteter i form av organisationer och hobbys. 

Delaktigheten resulterar i att individen spenderar tid på aktiviteter vilket gör att 

möjligheten till att begå brottsliga handlingar minskar (Hirschi, 1969). Hirschi (1969) 

beskriver även att denna delaktighet stärker banden till samhället vilket medför att dessa 

aktiviteter fungerar i ett brottsförebyggande syfte. Enligt Hirschi (1969) finns det både 

strukturerade och ostrukturerade aktiviteter. De strukturerade aktiviteterna kan bestå av 

olika former av organiserade sporter, de ostrukturerade aktiviteterna kan vara att titta på 

TV eller umgås med kompisar (Hirschi, 1969). 

Övertygelse om samhällsordningens legitimitet 

Enligt Hirschi (1969) består detta element av att individen har en positiv inställning till 

rättssystemet och myndigheter och att individens inställning till brott är negativ. Hirschi 

(1969) förklarar vikten av att individen har ett förtroende för det legala samhället och att 

övertygelsen är en av det viktigaste förklarande faktorerna inom de flesta sociologiska 

teorier om brott. En individ som respekterar och tror på samhällsnormerna har enligt 

Hirschi (1969) svårt att bryta dessa då normer och värderingar finns att lagar och regler 

ska följas.  

Problemformulering och syfte 

Frivårdsinspektörer kommer ofta i kontakt med unga individer med narkotikamissbruk 

och kriminalitet och där målet för frivården är att minska antalet återfall i brott 
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(Kriminalvården, 2015a). Ungdomsåren har sedan länge blivit betraktade som de åren 

då individer är som mest brottsaktiva och andelen unga är överrepresenterade i den 

generella statistiken för misstänkta personer (Brå, 2015a).  År 2013 visade 

kriminalstatistiken resultat som förklarade att ungdomar i åldrarna 15-20 år 

representerade drygt 20 procent av samtliga brottsmisstänkta personer i Sverige och ett 

av det vanligaste brottet som unga individer var misstänkta för var narkotikabrott 

(Brottsrummet, 2015). Individer som utvecklat en missbruksproblematik löper högre 

risk att fortsätta bruka narkotika och begå kriminella handlingar och högst återfall i 

missbruk och kriminalitet återfanns bland de individer som dömdes mot 

narkotikastrafflagen där 66 procent återföll inom loppet av tre år (Degenhardt et al., 

2007; Kriminalvården, 2014). Kriminalitet har visat sig ha en betydande roll för 

individer som missbrukar och tidigare forskning visar en koppling mellan missbruk och 

tillgreppsbrott (Barton, 1982; Hammersley & Morrison, 1986; Mott, 1986; Savage & 

Simpson, 1981). En koppling förklaras även av forskare mellan narkotikamissbruk och 

våldsbrott (Cartier et al., 2006; Miller et al., 1990; Reynolds et al., 2011). Forskning har 

sedan tidigare presenterat resultat som förespråkar vikten av att unga individer har en 

god kontakt till familjen för att minska risken för att unga individer begår kriminella 

handlingar (Tolou-Shams et al., 2012). Vidare beskrivs även en involvering i skola och 

fritidsaktiviteter som en skyddande faktor för att hindra en ung individ ska begå 

kriminella handlingar (Carmichael, 2008; Li & Lerner, 2011). Föreliggande studie 

baserades därför på Hirschis (1969) teori om sociala band. Syftet med studien var att 

studera frivårdsinspektörers erfarenheter kring återfallsprevention för unga individer 

med narkotikamissbruk och kriminalitet. Följande frågeställningar valdes att arbeta 

utifrån: 

 

 Redogöra för vilken betydelse Hirschis (1969) sociala band har i 

frivårdsinspektörernas arbete för att minska risken för återfall i 

narkotikamissbruk och kriminalitet.  

 Beskriva på vilket sätt frivårdsinspektörerna arbetar med återfallsprevention för 

unga individer utifrån Hirschis (1969) teori om sociala band.  

Metod 
 

Föreliggande studie grundades på en kvalitativ metod med en deduktiv tematisk analys, 

beskrivet av Braun och Clarke (2006). En kvalitativ metod valdes eftersom den 

möjliggör att studera enskilda individers upplevelser på ett djupare plan samt öppna upp 

möjligheten till att nå en djupare förståelse för oväntade fenomen (Davies & Hughes, 

2014). Föreliggande studie grundades på en deduktiv ansats och därför skapades fyra 

teman utifrån Hirschis (1969) teori om sociala band för att besvara studiens syfte.  

Urval 
Deltagarna i föreliggande studie valdes ut genom ett bekvämlighetsurval och utgjordes 

av åtta frivårdsinspektörer, från två olika Frivårdskontor, i Norra delen av Sverige. De 

två länen valdes ut utifrån tillgänglighet, då författarna skulle ha en möjlighet att ta sig 

till varje enskilt frivårdskontor inom en rimlig tid men även för att författarna ville 

minimera risken för att få ett resultat som enbart skulle spegla ett enskilt frivårdskontors 

erfarenheter. Fyra av deltagarna var män och fyra var kvinnor. Medelåldern på 
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deltagarna var 42 år och deltagarna hade varit verksamma inom frivården mellan 2– 29 

år. Bekvämlighetsurval på åtta individer var det urval som var mest lämpligt i 

föreliggande studie på grund av studies tidsram. Åtta individer har även 

rekommenderats vara ett rimligt urval vid kvalitativa studier där intervjutiden 

beräknades till 30-45 minuter (Braun & Clarke, 2013). Deltagarna hade tillsammans 

varit delaktiga i alla frivårdens verksamhetsområden och samtliga av deltagarna hade 

erfarenhet gällande unga individer med narkotikamissbruk och kriminalitet. Fyra av 

deltagarna hade dock en större erfarenhet inom detta område, i samband med 

Kriminalvårdens nya ungdomssatsning.  

 

Material 
Intervjuguiden konstruerades utifrån Davies och Hughes (2014) instruktioner som grund 

(se Appendix A). Frågorna baserades på Hirschis (1969) teori om sociala band och 

berörde frivårdsinspektörers erfarenheter gällande unga individer mellan 15 – 21 år med 

narkotikamissbruk och kriminalitet. Frågorna var bland annat: Vad är dina erfarenheter 

gällande fritidsaktiviteter för unga individer med narkotikamissbruk och kriminalitet? 

samt Hur arbetar ni med unga klienter som har problem med narkotika och kriminalitet 

när det gäller deras relation till det legala samhället?  Intervjuerna var semistrukturerade 

eftersom det skulle ges en möjlighet för deltagarna att belysa ytterligare problematik 

som inte författarna haft i åtanke. Frågorna som konstruerades var öppna frågor för att 

skapa mer av ett samtal med deltagarna och för att minimera risken att frågorna skulle 

leda in deltagarna på ett specifikt svar.   

Procedur 
Studien baserades på semistrukturerade individuella intervjuer. Intervjuerna 

genomfördes under två dagar på varje enskilt frivårdskontor under våren 2015. En 

pilotintervju genomfördes, med en frivårdsinspektör som inte deltog i studien, för att 

kontrollera om intervjuguiden behövdes revideras. Efter pilotintervjun reviderades inget 

i intervjuguiden. Varje enskilt frivårdskontor fick sedan en förfrågan via telefon att 

delta. Där delgavs studiens syfte och intervjuernas omfattning. Därefter upptogs en 

mejlkontakt med respektive frivårdskontor och datum för intervjuerna bokades in. 

 

Ett informationsbrev konstruerades (se Appendix B) och delades ut till deltagarna innan 

intervjun. Informationsbrevet förklarade syftet med studien samt betonade deltagarnas 

konfidentiellt. I informationsbrevet inkluderades även författarnas kontaktuppgifter om 

frågor skulle dyka upp hos deltagarna efter själva intervjutillfället. För att säkerställa att 

deltagarna var medvetna om vilket syfte och på vilka grunder de valde att medverka var 

deltagarna tvungna att underteckna informationsbrevet. 

 

Intervjuerna var mellan 30-45 minuter långa och samtliga intervjuer genomfördes på det 

Frivårdskontor där respektive deltagare arbetade. Detta för att underlätta för deltagarna 

att medverka i studien men också för att få bättre kvalité på studiens resultat då Braun 

och Clarke (2013) beskriver att ett samtal på en plats där deltagarna känner sig bekväma 

underlättar för att få bästa möjliga svar på frågor.  Båda författarna medverkade vid de 

fyra första intervjutillfällena. Vid det resterande fyra intervjutillfällena medverkade 

endast en av författarna, detta på grund av yttre omständigheter. En inspelningsenhet 

användes vid intervjutillfällena och utöver detta antecknades även stödpunkter under 

intervjuns gång på ett separat papper för att minimera risken för ett informationsbortfall. 
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Det var enbart författarna i föreliggande studie som tog del av anteckningarna och det 

inspelade materialet, efter att den slutgiltiga analysen genomfördes raderades all 

intervjudata. 

 

Vid kvalitativa intervjuer finns det en risk att deltagarna kommer att påverkas av 

forskarnas beteende, uppfattningar och fysiska närvaro (Braun & Clarke, 2014). För att 

minska denna risk under studies gång försöktes en neutralitet tillämpas, där ledande 

frågor undveks samt att intervjuguiden konstruerades så tydligt som möjligt. 

Reflektioner tillämpades även ständigt under hela studieprocessen. 

Analys 
Data analyserades utifrån en deduktiv tematisk analys med Braun och Clarke (2006) 

som grund. Fyra teman utformades utifrån Hirschis (1969) teori om sociala band. Dessa 

teman var: anknytning till konventionella personer, åtaganden i förhållande till den 

överensstämmande samhällsordningen, delaktighet i konventionella aktiviteter samt 

övertygelse om samhällsordningens legitimitet.  Därefter genomfördes en transkribering 

av alla verbala ord och uttryck, vilket beskrivs av Braun och Clarke (2013) som en 

ortografisk transkribering. Deltagarna i transkriberingsdokumenten namngavs som: 

“Deltagare 1” till “Deltagare 8” dessa namn användes även i studiens resultat.   

 

Analysprocessen delades in i 5 steg, enligt Braun och Clarke (2006). Viktigt att 

uppmärksamma är dock att analysprocessen inte enbart skedde linjärt utan det fem 

stegen i analysprocessen skedde parallellt med varandra. Vid första steget lästes varje 

enskild intervju igenom flertalet gånger för att få så mycket kunskap om intervjuerna 

som möjligt. Tankar, idéer och diskussionsgrunder kring studiens teman antecknades 

ner för hand på ett enskilt separat papper. Vid det andra steget som beskrevs av Braun 

och Clarke (2006) identifierades och kodas nyckeldrag in på en semantisk nivå, där 

nyckeldragen i varje enskild deltagares svar antecknades ner på papper. Under det tredje 

steget i analysprocessen placerades nyckeldragen in under varje enskilt huvudtema som 

tidigare var konstruerade utifrån Hirschis (1969) teori om sociala band (se Tabell 1). 

Analysens teman samt de enskilda temans nyckeldrag tilldelades var sin färg: 

Anknytning till konventionella personer (Röd), Åtaganden till den överensstämmande 

samhällsordningen (Blå), Delaktighet i konventionella aktiviteter (Grön) och 

Övertygelse om samhällsordningens legitimitet (Gul).  Detta för att underlätta och 

tydliggöra varje enskilt nyckeldrags tillhörighet till varje enskilt tema.  Efter att 

kodningarna var genomförda skapades subteman under varje enskilt huvudtema för att 

tydliggöra det resultat som framkommit. Detta kunde exempelvis vara ett specifikt 

område som deltagarna uppmärksammade, där en samling av deltagarnas nyckeldrag 

skapade ett så kallat subtema. Vid det fjärde steget, beskrivet av Braun och Clarke 

(2006), genomfördes en närmare granskning av varje enskilt huvudtema respektive 

subteman innehåll och dess relation till huvudtemat. Detta för att säkerställa att varje 

enskilt subtema förklarade och tydliggjorde varje enskilt huvudtemas resultat. Vid det 

femte och slutgiltiga steget granskades studiens huvudtema ytterligare, men i detta steg 

var syftet att granska varje enskild huvudtemas resultat, inklusive subteman, i 

förhållande till studiens teoretiska grund. Därefter presenterades det slutgiltiga 

resultatet. 
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Tabell 1 

 

Exempel på analysprocess 

 

Transkribering Nyckeldrag Huvudtema Subtema 

“Ehm ... alltså 

nätverket är ju 

jätteviktigt när man 

ska försöka 

reducera risken för 

fortsatt brottslighet 

och missbruk. Men 

om det är särskilt 

familjen vet jag inte 

(…)” 

 

Nätverket är av 

betydande vikt 

  

Återfallspreventiv 

faktor 

 

Särskilt familj oklart 

 

  

Anknytning till 

konventionella 

personer 

 

Det prosociala 

nätverkets 

betydelse 

 

Etik 
Fyra etiska principer togs i beaktande under föreliggande studies gång. Detta för att i 

enlighet med det vetenskapliga rådet förhindra individer att utsättas för kränkningar och 

skador. Det fyra etiska principerna var informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Braun & Clarke, 2013; Davies & Hughes, 

2014). Informationskravet tillgodosågs genom att deltagarna grundligt fick ta del av 

studiens syfte muntligt samt skriftligt. Samtyckeskravet uppfylldes då en underteckning 

av informationsbrevet innebar samtycke och information om deltagarnas frivillighet att 

delta belystes. Konfidentialitetskravet och nyttjandekravet fastställdes genom att det 

enbart var forskarna av föreliggande studie som tog del av det inspelade materialet. All 

essentiell information raderades samt censurerades. Eftersom intervjuerna skedde med 

individer som är utbildade och har erfarenhet inom området narkotikamissbruk och 

kriminalitet minskade det etiska svårigheterna markant då risken för att deltagarna 

skulle ta skada av de frågor som ställdes minimierades. 

Förförståelse 

En av författarna hade sedan tidigare erfarenhet av frivårdens preventiva arbete för unga 

individer samt grundläggande kunskaper beträffande frivårdens preventiva arbete 

gällande kriminalitet och narkotikamissbruk. Vid de tillfällen detta kom till deltagarnas 

kännedom resulterade detta i att deltagarna använde förkortningar och begrepp som 

tillämpas inom Kriminalvården. Intervjuerna präglades då av påståenden som ”ja men 

det vet ju du” och ”det känner du säkert till” vilket författarna ansåg ha påverkat 

omfattningen av deltagarnas svar. Eftersom detta var en aspekt som författarna hade i 

åtanke under intervjuernas gång togs därför detta i beaktande genom att författarna bad 

deltagarna vid vissa tillfällen utveckla de olika begreppen och förkortningarna 

ytterligare. Förförståelsen kan på så vis ha påverkat studiens analys då mängden av 

nyckeldrag minskade, detta för att vissa förkortningar inom kriminalvården istället 

användes som substitut för vissa enskilda nyckeldrag, exempelvis Risk, Behov och 

Mottaglighet fick förkortningen RBM.  
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Resultat 

I följande resultat konstruerades fyra teman med Hirschis (1969) teori om sociala band 

som grund. Dessa teman var: Anknytning till konventionella personer, Åtaganden i 

förhållande till den överensstämmande samhällsordningen, Delaktighet i konventionella 

aktiviteter och Övertygelse om samhällsordningens legitimitet. Under varje enskilt tema 

identifierades sedan subteman som bidrog till beskrivningen av huvudtemat (Se Figur 

1). 

Figur 1. Resultatets teman med respektive subteman. 

 

 
 

Anknytning till konventionella personer 

En anknytning för den unga individen till konventionella personer ansågs av samtliga 

frivårdsinspektörer vara en viktig del i att minska risken för återfall i kriminalitet och 

narkotikamissbruk bland unga individer. Deltagarna beskrev denna anknytning som en 

viktig del i det återfallspreventiva arbetet för unga individer med narkotikamissbruk och 

kriminalitet för att om den unga individen inte hade en prosocial omgivning så ökade 

risken att den unga individen fortsatte att begå kriminella handlingar vilket medförde en 

högre risk att den unga individens antikriminella värderingar blev starkare. Temat 

igenkändes utifrån följande subteman: det prosociala nätverkets betydelse, den unga 

individens inställning till närstående åsikter och värderingar samt frivårdens arbete 

gällande anknytning till konventionella personer. 

Det prosociala närverkets betydelse 

Deltagarna uppmärksammade vikten av en god kontakt mellan föräldrar och den unga 

individen när det gällde det återfallspreventiva arbetet. För att en positiv förändring 

skulle uppnås och att den unga individen inte skulle falla in i en livsstil präglad av 
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kriminalitet och narkotikamissbruk, belyste deltagarna denna relation som mycket 

betydelsefull. Deltagarna uttryckte att ett stöd hemifrån både minimerade risken för att 

återfalla i kriminalitet och missbruk men även att den kunde bidra till en positiv 

förändring i individens beteende. Deltagarna förklarade dock att en kontakt med 

föräldrarna både kunde främja och motverka den ungas involvering i kriminalitet och 

narkotikamissbruk beroende på föräldrarnas inställning till denna typ av beteende. Hade 

föräldrarna själv antisociala värderingar förklarade deltagarna att det snarare kunde vara 

viktigare med prosociala vänner i individens närhet. ”Jag tror att relationen till 

föräldrarna är jätte viktig för att man ska få till en förändring... sedan är det väl de också 

hur föräldrarna beter sig men ja ... jag tror att det är viktigt att relationen är bra för att de 

skall lyckas” (Deltagare 3).  

 

Deltagarna förklarade att det snarare var viktigare att den unga individen hade 

prosociala kontakter i sitt nätverk än enbart en god kontakt med föräldrarna. De 

förklarade att det inte enbart handlade om anknytningen till familjen utan betonade även 

vikten av den unga individens anknytning till vänner, grannar eller till enskilda 

individer som stod klienten nära. Deltagarna förklarade vikten av individens nätverk för 

att minska risken för fortsatt kriminalitet och narkotikamissbruk och deltagarna i studien 

klargjorde att detta även var en av de åtta punkter som ingår i Kriminalvårdens Risk, 

Behov och Mottaglighet (RBM) som ligger till grund för Kriminalvårdens generella 

brottspreventiva arbete.“Ehm ... alltså nätverket är ju jätteviktigt när man ska försöka 

reducera risken för fortsatt brottslighet och missbruk. Men om det är särskilt familjen 

vet jag inte” (Deltagare 5). 

Den unga individens inställning till närståendes åsikter och värderingar 

Den ungas inställning till närstående åsikter och värderingar varierade kraftigt, enligt 

deltagarna, och ansågs vara individuellt. Det uppmärksammades dock att denna 

inställning var viktig i frivårdsinspektörernas brottspreventiva arbete, då detta ansågs 

som en grund i förändringsarbetet för varje enskild ung individ. Det var dock inte 

ovanligt att de unga individerna inte ville involvera föräldrarna, antingen på grund av en 

upplevd skuld och skam eller att de unga individerna befann sig i en period i livet där de 

ville frigöra sig själva och skaffa sig en egen identitet. Deltagarna förklarade att den 

skulden och skammen, som de unga individerna många gånger kände, kunde grunda sig 

i en bristande känsla av tillhörighet med familj och närstående. ”Det kan nog vara lite 

blandade känslor av skuld och skam, för dels så kan det vara så att individen känner att 

han inte passade in i föräldrarnas mall eller deras version“ (Deltagare 8). 

 

Deltagarna förklarade att trots att den unge individen var fullt aktiv i sin kriminalitet 

och/eller sitt missbruk och att det inte fanns en större ambition till förändring så 

existerade alltid vetskapen om att de liv den unga levde var avvikande. Detta medförde 

konsekvenser i form av avståndstagande och besvikelse från de prosociala individer 

som den unge hade i sin närhet vilket resulterade att den unga individen ofta 

identifierade sig som det “svarta fåret” i familjen. 

 

Även fast man är fullt aktiv i kriminalitet och inte har någon 

ambition att förändra det heller så vet man att man lever 

avvikande, och finns det då dom prosociala kontakterna runt om 
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en som visar en besvikelse och tar avstånd eller så är det ju 

kännbart (Deltagare 5).  

 

Frivårdens arbete gällande anknytning till konventionella personer 

Det uppmärksammades av deltagarna att det inte var ovanligt att de unga klienterna som 

kom i kontakt med frivården många gånger hade ett nätverk av en antisocial karaktär 

vilket, deltagarna förklarade, var ett tydligt tecken på vikten av att arbeta med att stärka 

individens prosociala nätverk. Arbetet på frivården kring detta bestod av att skapa så 

kallade “nätverkskartor”. Deltagarna beskrev det som en kartläggning där klientens 

kontakt till vänner, familj och myndighetspersoner uppmärksammades och därefter 

ställs i relation till vilken typ av problematik den unga individen har och hur arbetet ska 

gå till för att förbättra den aktuella situationen, i hopp om att minska risken för återfall i 

kriminalitet och narkotikamissbruk. Deltagarna i studien beskrev denna kartläggning 

som en möjlighet att påverka klienten att själv få en insikt i vilka individer i dennes 

närhet som på ett positivt sätt stöttar och vilka personer som klienten kan behöva välja 

bort för att minska risken för att falla in i gamla kriminella banor. 

 

Jobba med nätverk är något vi kan utveckla men nått som vi 

ändå har i uppdrag och som vi försöker göra mer och mer. Det 

ska göras en bedömning i hur nätverket ser ut i varje enskild 

riskbedömning. Har man då identifierat att det finns risker i 

nätverket, att man har prokriminella vänner eller att de är 

bristande kvalité i familjerelationer och sånna här saker så är det 

något vi ska jobba aktivt med (Deltagare 5).  

 

 

Arbetet gällande nätverkskartor ansågs dock av deltagarna vara ett arbete med flera 

svårigheter. Majoriteten av de unga individerna deltagarna kommer i kontakt med var 

myndiga, vilket betyder att ett medgivande från klientens sida måste finnas för att häva 

sekretessen. Detta förklarades försvåra arbetet gällande att stärka anknytningen till 

konventionella personer för de unga individerna med narkotikaproblematik och 

kriminalitet, detta på grund av att nätverksarbete blev svårt att tillämpa om den unga 

individen motsatte sig närstående involvering. Det framkom dock att de flesta av de 

unga klienterna var positivt inställda till en kontakt med närstående men att detta 

varierade från individ till individ. 

 

Vi kan inte ha någon kontakt med föräldrar eller anhöriga om 

ungdomarna inte själva säger att det är okej. Men många gånger 

blir det okej tillslut om dom vill någonting...typ.. ja men det är 

bra om morsan hör av sig för då hör hon att jag går här och sådär 

ja (Deltagare 4).  

 

 

Problematik belystes även av deltagarna angående den tomhet som kan uppstå när en 

individ får insikt om att dennes nätverk måste bytas ut. För klienten kunde detta 

uppfattas som ensamt då de vänner som de hade i det antikriminella livet inte längre 

fanns kvar. Deltagarna förklarade att det inte alltid var så lätt att skaffa nya vänner och 
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framför allt inte med individer som de från början inte känt en samhörighet med. Vidare 

förklarade deltagarna att det är just då, när de gamla vännerna inte fanns där, som det är 

extra viktigt att de prosociala kontakterna skapades. Detta för att förhindra samt 

minimera risken att den unga individen faller in i det gamla kriminella mönstret på 

grund av känslan av ensamhet. Svårigheten i detta förklarades vara att arbetet inom 

frivården enbart kunde medvetenhetgöra bristerna i den ungas nätverk och inte ha några 

direkta resurser att tillämpa. 

 

Det är väl det svåra med nätverk, att man inte har något att 

erbjuda annat än en taskig insikt att det kanske inte är vänner 

man har … för vi har inte riktigt några kompisar i bakfickan vi 

kan lämna fram (Deltagare 5).  

 

 

Vidare förklarades lekmannaövervakare som en bra metod i att skapa en anknytning till 

konventionella personer. Dessa individer beskrevs av deltagarna som den förlängda 

armen ut till klienterna och en person som vanligtvis uppskattas av de unga individerna, 

eftersom lekmanövervakare många gånger öppnar upp dörrar till nya sociala 

sammanhang. “Jag tror att lekmannaövervakaren har stor vikt för exempelvis få en 

person att fungera normalt, att kunna ta sig ut på ett fik och bara kunna sitta där och 

prata .. det är för många ett jätte stort steg” (Deltagare 3). 

Åtaganden i förhållande till den överensstämmande samhällsordningen 

Åtaganden i förhållande till den överensstämmande samhällsordningen var något som 

deltagarna i studien såg som en viktig fråga i syftet att minska återfall i brott för unga 

individer med narkotikamissbruk och kriminalitet. Åtaganden till den 

överensstämmande samhällsordningen beskrevs vara en del av RBM principerna vilket 

deltagarna ansågs uppmärksammade vikten av arbetet med dessa åtaganden. Åtaganden 

i förhållanden till den överensstämmande samhällsordningen ansågs dock som mindre 

viktig i jämförelse med nätverksarbetet och den unga individens anknytning till 

konventionella personer, detta förklarades dock inte resultera i att åtaganden i 

förhållande till den överensstämmande samhällsordningen som oviktig att arbeta med. 

Temat igenkändes utifrån följande subteman: skapandet av en struktur, åtaganden till 

arbetsmarknad och skola samt frivårdens arbete gällande åtaganden i förhållande till den 

överensstämmande samhällsordningen. 

Skapandet av en struktur   

Deltagarna i studien förklarade att åtaganden i förhållande till den överensstämmande 

samhällsordningen var viktiga för att skapa struktur i den unga individens vardag och 

för att minska den tristess som vanligtvis förekommer bland unga individer. Det 

förklarades att om en ung individ exempelvis hade hoppat av skolan resulterade detta i 

att denne gick miste om erfarenheter och möjligheter till en struktur i 

vardagen.  Deltagarna förklarade att denna struktur gjorde det lättare för de unga 

individerna att avstå från brott och att detta kunde vara viktig. Åtaganden till den 

överensstämmande samhällsordningen förklarades även betydelsefulla för den unga 

individen för att få rutiner i sin vardag, vilket deltagarna, ansågs vara bristande hos de 

unga individerna med problem med kriminalitet och narkotikamissbruk. 
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Ja alltså.. det blir en struktur på vardagen som gör det lättare att 

avstå från brott, för det är ju oftast tristessen som gör att de 

återgår till detta negativa nätverket.. och missbruket och som att 

.. den här strukturen och fyrkantigheten kan vara väldigt viktig.. 

för ungdomarna (Deltagare 3).  

 

Åtaganden till arbetsmarknad och skola 

Deltagarna klargjorde vikten av en god kontakt med arbetsmarknad och skola. Den unga 

individens relation till arbetsmarknad och skola var, i de flesta fall, obefintlig vilket 

deltagarna i studien förklarade bidrog till att förankringen till det legala samhället 

försämrades. Situationen förklarades som en ond cirkel som kan vara svår att hantera för 

den unga individen.“ Har du liksom inget jobb och ingen sysselsättning, då får du inte 

det sociala sammanhanget du behöver men samtidigt som man kanske inte kan behålla 

ett jobb när man är i ett missbruk heller (...) “(Deltagare 6). 

 

Deltagarna förklarade att de flesta av de unga individerna de möter ställde sig positiva 

till arbete och skola. De uppmärksammade att en majoritet av de unga individerna hade 

legala mål i livet och en motivation till att få ett arbete eller en utbildning. Detta 

förklarades av deltagarna som något positivt då dessa mål fungerade som en 

motivationsfaktor för de unga individerna att avstå från att missbruka narkotika eller att 

begå kriminella aktiviteter. Deltagarna förklarade dock att problematiken istället bestod 

av att flera av dessa unga individer inte hade gått ut skolan och fått slutbetyg, vilket 

resulterade i en känsla av misslyckande. Detta medförde att motivationen och viljan till 

att skapa ett åtagande till den rådande arbetsmarknaden minskade. Det framkom även av 

deltagarna att de unga individerna oftast inte förstod vad ett arbete innebar, ett arbete 

medför krav och i det flesta fall så hade de ungas liv tidigare varit relativt kravlöst. 

Vidare beskrevs det att det inte är alltid är sammanhanget som ett arbete medför som är 

det som motiverar de unga individerna att hitta ett arbete utan snarare pengarna, vilket 

enligt flertalet deltagarna resulterar i ett felaktigt motiv som försvårade det 

återfallspreventiva arbetet för dess unga individer. 

 

Det finns citat på att … ja jag tänker inte ta ett jobb för under 

40.000 kr i månaden... Ja men då blir det lite sådär. Då är det ju 

liksom inte sammanhanget man är ute efter som ett jobb kan ge, 

ja men det där att man känner sig behövd. Utan det är just 

pengarna som styr. Det finns inga realistiska planer (Deltagare 

7).  

 

 

Frivårdens arbete gällande åtaganden i förhållande till den överensstämmande 

samhällsordningen. 

Frivårdens arbete gällande åtaganden i förhållande till den överensstämmande 

samhällsordningen beskrevs främst ske via en aktiv kontakt med arbetsförmedlingen. 

Det framkom av deltagarna att trots att möjligheten fanns att erbjuda klienterna denna 

kontakt, låg det många gånger för mycket stolthet bakom ett arbete. Denna stolthet 

kunde bli problematisk när det gällde att motivera de unga individerna till en väg in till 

arbetsmarknaden eller skolan. Det förklarades att det många gånger fanns en brist på 
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tålamod bland de unga individerna att vänta på en arbetsmöjlighet vilket resulterade i att 

hela situationen för den unga individen kunde uppfattas som meningslös. 

 

Att ta en praktikplats där man fortfarande får socialbidrag… nä 

jag får samma peng för att göra ingenting. Tålamodet finns inte, 

man måste krypa lite för mycket först för att se resultaten 

upplever många. Man jobbar i uppförsbacke och för unga 

människor som kan vara mitt i karriären, mitt i den här när det 

fortfarande är status och det är flott (Deltagare 5).  

 

 

Utöver kontakten som erbjuds med arbetsförmedlingen beskrevs även frivårdens arbete 

gällande samhällstjänst som en insats som kunde främja individens åtaganden till den 

överensstämmande samhällsordningen. Samhällstjänst beskrevs som en form av social 

träning och en anpassning till det legala samhällets funktioner. Deltagarna beskrev att 

samhällstjänsten både är ett sätt att verkställa ett straff men även ett sätt för den unga 

individen att stärka upp det prosociala. Samhällstjänst beskrevs som extra viktigt för de 

unga individerna som var ovana med att arbeta eftersom samhällstjänsten fungerade 

som en sorts träning inför verkligheten. ”Samhällstjänst är ju någon form av träning i 

det här, att passa tider och att funka i ett prosocialt sammanhang och ja, man ringer när 

man är sjuk och sådär” (Deltagare 8). 

Delaktighet i konventionella aktiviteter 

Delaktighet i konventionella aktiviteter var något deltagarna ansågs vara betydelsefullt 

när det kommer till att förhindra återfall i brott för unga individer med kriminalitet och 

narkotikamissbruk. Deltagarna förklarade dock att det inte minskar risken helt men att 

det kan vara en viktig faktor att uppmärksamma. Temat igenkändes utifrån följande 

subteman: kriminalitet och narkotikamissbruk som fritid, fritidsaktiviteternas betydelse 

samt frivårdens arbete med delaktighet i konventionella aktiviteter. 

Kriminalitet och narkotikamissbruk som fritid 

Deltagarna i studien ansåg att de många gånger är fritiden som ställer till problem för de 

unga individerna. Deltagarnas erfarenheter bestod till stor del av att fritiden var de enda 

de unga individerna hade då det många gånger låg en rådande arbetslöshet i grunden. 

Detta resulterade i att de unga individerna fick mer tid åt att begå kriminella handlingar 

och missbruka narkotika. Det förklarades att kriminaliteten och narkotikamissbruket 

många gånger var det som den unga individen beskrev som sin fritid vilket resulterade 

enligt deltagarna i att fritidsaktiviteternas betydelse var till större del beroende av vilken 

fritid den unga individen ägnade sig åt än vikten av att enbart ha en fritid. “Ja alltså 

många av dom som vi möter som har missbruk med i bilden, och som har kriminalitet 

som livsstil då är ju det som är fritidsaktiviteten” (Deltagare 4). 

 

Deltagarna beskrev att de unga individernas fritid inte skiljde sig åt gentemot legala 

unga individers fritid. Problematiken låg istället i vilka individer som den unga 

individen valde att spendera fritiden med. Det förklarades av deltagarna att umgås med 

kompisar kan ha flera olika syften beroende på vilka den unga individen umgicks med. 

Umgås med kompisar för en individ kunde involvera respektabla aktiviteter samtidigt 

som de för en annan ung individ kunde betyda att begå kriminella handlingar. ”Alltså de 

jag träffat har ju inte så många fritidsaktiviteter egentligen, de är ju att umgås med 
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kompisar och då är de ju kanske inte de positiva kompisarna man är med då (…)” 

(Deltagare 3). 

Fritidsaktiviteternas betydelse   

Delaktighet i en konventionell aktivitet, det vill säga respektabla fritidsaktiviteter och 

föreningsliv, ansågs vara något positivt ur aspekten att den kunde fylla upp en tomhet 

som kunde uppstå när den unga individen slutade med kriminalitet och missbruk. De 

unga individerna hittade med andra ord andra aktiviteter att fylla livet med. 

Fritidsaktiviteter sågs även som en positiv faktor för att hitta förebilder för de unga 

individerna som de kunde lita på och knyta sig an till. Delaktigheten i konventionella 

aktiviteter sågs av deltagarna som en möjlighet för den unga individen att involvera sig i 

sociala gynnsamma sammanhang men samtidigt även en möjlighet för individen att 

minska en eventuell rastlöshet. 

 

Fritidsaktiviteter .... ja,  den tror jag på! För alltså de finns ju 

människor där som både kan vara förebilder som människor för 

de är ofta engagerade och måna om andra för de vill att man ska 

vara schyssta med varandra och så dåra... och kan också ge input 

till nya saker (Deltagare 2).  

 

 

Konventionella aktiviteternas betydelse för den unga individen ansågs även den ha en 

påverkan på hur djupt kriminaliteten satt rotad. För de unga individer som inte var så 

djupt rotade i sin kriminalitet hade delaktigheten i de konventionella aktiviteterna en 

större betydelse då dessa individer hade det lättare att frånskriva sig den kriminella 

identiteten och livsstilen. För de unga individerna som redan hade tillskrivit sig en 

kriminell aktivitet blev steget till det prosociala längre, vilket betydde att involveringen 

i konventionella aktiviteter inte blev lika viktiga i förhållande till andra faktorer. Det 

uttrycktes erfarenheter som förklarade att desto mer kriminell en ung individ var, desto 

mindre tid fanns det till prosociala aktiviteter. 

 

Ju mer kriminell du är desto mer tid tar det ju också. Så att ju 

mer kriminella aktiviteter du sysslar med desto mindre 

prosociala aktiviteter hinner du med. Du har inte tid att springa 

på fotbollsträningar 2 till 3 gånger i veckan om du måste vara 

beredd att resa långt ganska fort (Deltagare 5).  

 

 

Frivårdens arbete gällande delaktighet i konventionella aktiviteter 

Det arbete som frivården tillämpade för att stärka de unga individernas delaktighet i 

konventionella aktiviteter beskrevs av deltagarna vara ett mer motivationsinriktat arbete. 

I det stora hela handlade det om att försöka få den unga individen att vilja delta i en 

fritidsaktivitet och förstå de fördelar detta deltagande kan medföra. Deltagarna 

förklarade dock att detta var ett arbete med flera svårigheter eftersom de inte kan tala 

om för varje enskild individ var denne skall göra och inte. Deltagarna uppmärksammade 

därför vikten av att arbeta med varje enskild individ utifrån dennes mål och 

förutsättningar. 
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Jag brukar ofta prata om vikten av att ha aktiviteter och fråga 

om liksom vad gör du nu när du är ledig och vad skulle du vilja 

göra. Har du gjort någonting innan som du skulle kunna 

återuppta. Annars, är det svårt att bestämma över en person att 

du ska göra det här utan det är mycket samtal och motivera 

(Deltagare 6).  

 

 

Vidare beskrevs frivårdens arbete med lekmannaövervakare som ett sätt att öka 

delaktigheten i konventionella aktiviteter för de unga individerna med 

narkotikamissbruk och kriminalitet Deltagarna förklarade att det var viktigt att 

lekmannaövervakaren “matchas” till den enskilda klienten så att de behov som var de 

centrala var det behov som klienten och lekmannaövervakaren tillsammans arbetade 

med. Att hitta någon som kan hjälpa den unga individen att fylla upp det tomrum som 

många gånger uppstod när individen hade lagt kriminaliteten och narkotikamissbruket 

bakom sig. ”Man kan väl säga såhär … vi försöker alltid uppmuntra 

lekmannaövervakaren att jobba med den biten … alltså fritidsaktiviteterna. Liksom 

aktivt söka övervakare som är i föreningslivet …” (Deltagare 1). 

Övertygelse om samhällsordningens legitimitet 
En ung individs övertygelse om samhällsordningens legitimitet ansågs vara den faktorn 

som var mest avgörande i frivårdsinspektörernas återfallspreventiva arbete. Deltagarna 

beskrev att utan en ung individs övertygelse om samhällsordningens legitimitet blev det 

återfallspreventiva arbetet så gott som omöjligt. Deltagarna förklarade att det handlade 

om den unga individens vilja och mottaglighet till en förändring som var det centrala. 

Motivation beskrevs även vara en faktor enligt RBM vilket deltagarna förklarade gjorde 

att denna faktor inkluderades i varje enskild klients riskbedömning. Temat igenkändes 

utifrån följande subteman: den unga individens attityder och värderingar samt frivårdens 

arbete med övertygelse om samhällsordningens legitimitet. 

Den unga individens attityder och värderingar 

Deltagarna klargjorde att de unga individerna oftast hade en förståelse om vad som var 

rätt och fel i samhället. Problemet beskrevs istället vara att de unga individernas 

attityder och värderingar var mer tillåtande för kriminella handlingar. Deltagarna 

beskrev att om den unga individen hade en positiv inställning till kriminalitet och ett 

drogliberalt synsätt eller att de fanns en inställning hos den unga individen att dennes 

kriminalitet inte drabbade någon så ökade risken att individen begick brott eller 

påbörjade ett narkotikamissbruk. Det förklarades dock att en övervägande del av de 

unga individerna ofta uttryckte en önskan att ändra sin inställning till samhället trots att 

de fortfarande hade en status med det kriminella livet. Enligt deltagarna sågs detta som 

en positiv möjlighet till förändring och en minskad risk får återfall i kriminalitet och 

narkotikamissbruk.  

 

Så länge det finns en inställning hos klienterna att jag drabbar 

ingen och att jag vet att jag gör fel men ändå inte för att det inte 

drabbar någon då är det lättare att återfalla och begå brott. Men 

sen är det kul när de återkommer och försökt hålla sig borta från 

kriminalitet och deras personliga ägodelar blir stulna, då jävlar! 
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Då fattar dom hur det känns, speciellt när man själv tjänat ihop 

pengar till den där cykeln (Deltagare 4).  

 

Frivårdens arbete gällande övertygelse om samhällsordningen legitimitet 

Vid en förändring av den unga individens övertygelse om samhällsordningens 

legitimitet förklarade deltagarna att det behövdes ständiga samtal med den unga 

individen kring detta för att förhindra återfall i narkotikamissbruk och kriminalitet. 

Deltagarna förklarade att det kan vara lätt för dem i deras yrkesroll att säga vad som är 

rätt eller fel men att det samtidigt är svårt att få en inblick i den unga individen och hur 

det fungerar för denne. Deltagarna i studien beskrev vikten av att bemöta den unga 

individen på den nivå denne befinner sig. Deltagarna förklarade vidare att detta dock 

stöter på vissa problem i och med att det är svårt att påverka en individ som inte har en 

inre motivation till att vilja förändras.  

 

(...) det är väl just det att ändå på något vis … medvetenhetgöra 

… för jag tänker att min roll är ju inte att sitta här och raljera 

och liksom tuta i dom vad som är rätt och fel även om man har 

lust att göra det ibland … men jag tänker att det är bättre att dom 

kommer fram till det själva sen får man ju försöka peka på 

konsekvenserna (Deltagare 8).  

 

De unga erbjöds även olika behandlingsprogram i from av kriminalitetsprogram och 

missbruksprogram för arbete med övertygelsen om samhällsordningen legitimitet. Väga 

för mot nackdelar, att hitta en inre motivation och stötta den unga individen i en 

förändring var det centrala i arbetet med att stärka övertygelsen om samhällsordningens 

legitimitet. Samtidigt belystes vikten av att arbeta fram en förändringsprocess, vilket 

förklarades som att arbeta med delmål och inte enbart mot det stora slutgiltiga målet. 

 

Vi jobbar för att nå fram till en förändring, en förändring ska 

vara möjlig inte för att den ska vara klar. Men hinner vi börja … 

man får killen och tjejen att tänka efter lite grann .. fan det här är 

inte kul längre att åka fast, det är inte kul att ha polisen efter sig 

hela tiden. Då har man sått ett frö. Det är livsmönster det 

handlar om. Om man inte tror sig klara av alternativen som 

finns, hur stor chans är det egentligen att man lyckas då. Nej det 

går ju inte. Försöka så någon form av hopp (Deltagare 4).  

Diskussion 
 

Syftet med föreliggande studie var att studera frivårdsinspektörers erfarenheter kring 

återfallsprevention för unga individer med narkotikamissbruk och kriminalitet. Studiens 

frågeställningar var: Redogöra för vilken betydelse Hirschis (1969) sociala band teori 

har i frivårdsinspektörernas arbete för att minska risken för återfall i narkotikamissbruk 

och kriminalitet samt beskriva på vilket sätt frivårdsinspektörerna arbetar med 

återfallsprevention för unga individer utifrån Hirschis (1969) teori om sociala band. 

Resultatet visar att Hirschis (1969) teori om sociala band har en stor och betydande roll 

i frivårdsinspektörernas återfallspreventiva arbete. Samtliga sociala band anses som 
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viktiga för att förhindra att unga individer återföll i narkotikamissbruk och kriminalitet, 

men där anknytning till konventionella personer och övertygelse om 

samhällsordningens legitimitet ansågs som de två mest grundläggande banden för det 

återfallspreventiva arbetet. I linje med Hirschis (1969) teori om sociala band arbetar 

frivårdsinspektörerna med ett flertal insatser för att minska risken för att unga individer 

återfaller i narkotikamissbruk och kriminalitet. Insatser i form av nätverkskartor och 

lekmannaövervakare är det som tillämpas för att stärka de unga individernas anknytning 

till konventionella personer. Vidare beskrivs det att en aktiv kontakt med 

arbetsförmedlingen är en central del i arbetet för att stärka den unga individens 

åtaganden till den överensstämmande samhällsordningen. Samhällstjänst förklaras även 

som en insats för att stärka den unga individens åtaganden till den överensstämmande 

samhällsordningen, där den unga individen ges möjlighet att få en inblick i 

arbetsmarknaden och dess innebörd. Deltagarnas motivationsinriktade arbete, i form av 

programverksamhet och motiverande samtal, är de insatser som beskrivs stärka den 

unga individens delaktighet i konventionella aktiviteter. Även lekmannaövervakare 

anses ha en central roll gällande detta då de kan introducera de unga individerna till 

delaktighet i legala aktiviteter. Det arbetet som deltagarna förklarar vara av störst vikt är 

arbetet med den unga individens övertygelse om samhällsordningens legitimitet. Här 

förklaras det att arbetet för att minska risken för återfall i narkotikamissbruk och 

kriminalitet består av ständiga samtal med den unga individen för att försöka öppna upp 

nya tankesätt och strategier. Vidare beskrivs Frivårdens olika kriminalitetsprogram och 

missbruksprogram som en insats mot att stärka de unga individernas övertygelse, då de 

unga individerna får möjlighet att samtala kring samhällets lagar och regler och vad 

dessa innebär. 

Anknytning till konventionella personer 

Ett av de fyra banden som Hirschi (1969) belyser i sin teori är det bandet som beskriver 

den unga individens anknytning till konventionella personer. Hirschi (1969) förklarar att 

denna anknytning symboliserar relationen till den unga individens närstående som är av 

betydelse för att förhindra att den unga individen begår kriminella handlingar. Tidigare 

forskning visar att en ung individs relation till föräldrar är av stor vikt när det gäller att 

förhindra kriminalitet bland unga individer (Tolou-Shams et al., 2012). Det förklaras 

även av Ginzler et al. (2007) att unga individer med ett narkotikamissbruk och ett 

antisocialt beteende, i de flesta fallen, har en försämrad kontakt med sina föräldrar och 

vänner och Tolou-Shams et al. (2012) beskriver att familjens emotionella involvering i 

den unga individen har en betydande roll när det återfallspreventiva arbetet är i fokus. 

Föreliggande studie belyser vikten av den unga individens anknytning till 

konventionella personer. Det förklaras att om en ung individ har ett antisocialt nätverk 

omkring sig ökar det risken för ett eventuellt återfall i narkotikamissbruk och 

kriminalitet. Det klargörs dock att det återfallspreventiva arbetet inte skall grunda sig i 

ett arbete där fokus enbart riktas mot den ungas relation till föräldrar, av den orsaken att 

denna relation kan riskera att bli destruktiv beroende på de rådande normer och 

värderingar dennes föräldrar besitter. Deltagarna beskriver att det snarare är viktigare att 

fokus ligger på det fungerande prosociala kontakterna i den unga individens nätverk än 

att försöka reparera en redan existerande destruktiv relation till den unga individens 

föräldrar.   
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Det förklaras av Hirschi (1969) att den unga individens närstående åsikter och 

värderingar är av stor vikt för att förhindra att den unga individen involverar sig i 

narkotikamissbruk eller kriminalitet, vilken resulterar i att dessa normer och värderingar 

överförs till den unga individen genom känslomässiga band. Detta betyder enligt 

Hirschi (1969) att om en ung individs närstående besitter legala normer och värderingar 

förhindrar detta den unga individen till att begå kriminella handlingar eftersom detta 

strider mot det normer och värderingar som individen omringas av. Detta klargörs dock 

av deltagarna i studien som en aning problematisk eftersom det många gånger råder en 

känsla av skuld och skam hos dessa unga individer gentemot närstående. Känslan av att 

vara det “svarta fåret” i familjen driver snarare den unga individen allt längre ifrån 

närstående legala normer och värderingar än för familjen och den unga individen 

närmare. Detta försvårar på så vis tillämpningen av Hirschis (1969) teori gällande 

återfallsprevention för unga individer med narkotikamissbruk och kriminalitet. För när 

den unga individen redan har tagit avstånd från närstående normer och värderingar blir 

arbetet kring att stärka detta band igen svårare eftersom den unga individen får en 

känsla av misslyckande och hopplöshet kring att leva upp till de legala normer och 

värderingar som denne sedan tidigare hade avvikit ifrån.    

Frivårdens återfallspreventiva arbete 

Ett återkommande begrepp gällande frivårdens återfallspreventiva arbete är RBM (CBS, 

2013). Detta beskrivs av kriminalvården som det tre grundstenarna gällande arbetet 

kring att förhindra återfall i narkotikamissbruk och kriminalitet för alla klienter inom 

kriminalvården (CBS, 2013). I föreliggande studie förklaras RBM som ett viktigt 

verktyg för frivårdsinspektörerna att arbeta med för att identifiera varje enskild ung 

individs risker, behovsområden samt mottagligheten till att genomgå en förändring. Det 

förklaras att RBM har en mycket central roll i frivårdsinspektörers dagliga arbete och i 

RBM presenteras åtta punkter som enligt kriminalvården anses vara punkter som ökar 

risken för att en individ skall återfalla i missbruk och kriminalitet. Av dessa punkter är 

det främst antisocialt tankemönster, antisociala bekanta, familj och/eller nära relationer, 

skola och/eller arbete och fritid och/eller avkoppling är det som går i linje med Hirschis 

(1969) teori om sociala band.  

 

Svensson (2010) beskriver att frivårdens arbete med att skapa en allmän social relation 

är grunden i allt klientarbete för frivårdsinspektörerna och där de sociala banden till det 

etablerade samhället är viktiga faktorer för att skapa en möjlighet till en förändring. 

Frivårdens verksamhet bygger enligt Svensson (2010) på att skapa ett inre 

avståndstagande för brott och med hjälp av en kartläggning kring varje enskild klients 

risker, behov samt mottaglighet blir detta arbete möjligt. Det återfallspreventiva arbetet 

beskrivs, enligt deltagarna, bestå av att få de unga individerna att själva vilja avstå från 

brott. Detta förklaras utifrån att frivårdsinspektörernas roll inte är att predika över vad 

som är rätt och fel för den enskilda individen utan att istället inspirera och motivera till 

en förändring som skall komma från den enskilda individen själv.  

 

Enligt Hirschi (1969) är förklaringen till att flertalet avstår från brott individens sociala 

band till det konventionella levnadssättet och det är när dessa band bryts som individen 

löper en högre risk till att begå kriminella handlingar. Hirschi (1969) förklarar att 

individer som har svaga band till det etablerade samhället mer troligt kommer att begå 

kriminella handlingar eftersom dessa individer saknar den sociala kontroll som de 
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sociala banden medför. Detta bekräftas ytterligare av tidigare forskning som beskriver 

att unga individer som har en god relation till närstående, en positiv inställning till skola 

och ett starkt engagemang i fritidsaktiviteter blir i mindre utsträckning delaktiga i 

kriminella aktiviteter och antisociala handlingar (Li & Lerner., 2011; Tolou-Shams et 

al., 2012; Pardini et al., 2005). Det uppmärksamas dock av deltagarna i studien att 

många av de unga individerna med narkotikamissbruk och kriminalitet ofta har legala 

mål i livet och i det flesta fall är positivt inställda till arbete och skola. Dock så 

uppmärksammas det att de unga individerna många gånger kanske inte riktigt förstår 

vad ett engagemang i arbete, skola eller fritidsaktiviteter innebär vilket resulterar i att 

dessa individer får svårt att behålla arbete eller sköta sin skolgång.  

Individens egen vilja 

En ung individs övertygelse om samhällsordningens legitimitet är det som deltagarna 

anses vara den viktigaste och mest avgörande faktorn att arbeta med för att förhindra 

återfall i narkotikamissbruk och kriminalitet.  Hirschi (1969) beskriver att om en individ 

har en positiv inställning till rättsystemet och myndigheter samt att individens 

inställning till brott är negativ minskar risken för att en ung individ skulle involvera sig i 

kriminella handlingar. Vidare beskriver Hirschi (1969) att en individs övertygelse är en 

av det viktigaste förklarande faktorerna inom det flesta sociologiska teorier om brott. 

Detta stärks av deltagarna i studien då de poängterar att en ung inställning och 

mottaglighet är det centrala i arbetet när det gäller återfallsprevention och utan viljan att 

förändras och en strävan att förstå samhällets lagar och regler så är en förändring svår 

att uppnå. Respekterar individen det existerande samhällsnormerna blir det svårt för 

denne individ att bryta dessa normer och värderingar, eftersom lagar och regler är till 

för att följas. 

 

I föreliggande studie väljer deltagarna att belysa något som kan benämnas som 

individens egen vilja. Det förklaras av deltagarna att oavsett hur mycket resurser som 

tilldelas en klient så har dessa ingen större betydelse om klienten inte själv är villig att 

ta till sig dessa resurser. Problematiken förklaras utifrån att många av dessa unga 

individer, ofta inte är mottaglig för den hjälp som erbjuds på grund av att de inte upplevt 

de konsekvenser som den kriminella livsstilen medför. Deltagarna beskriver att de unga 

individerna som ofta befinner sig på uppgång i sin kriminella karriär enbart ser 

fördelarna med den kriminella livsstilen och på något sätt inte förstår det nackdelar som 

väntar längre fram. Enligt Hirschis (1969) teori avstår en individ från att begå kriminella 

handlingar om individen har investerat mycket i varje enskilt socialt band, det vill säga, 

om en ung individ har lagt ner ett stort engagemang i sin skola så minskar risken för att 

individen mister denna investering och begår kriminella handlingar istället. Det 

uppkommer dock i föreliggande studie att flertalet av de unga individerna som 

frivårdsinspektörerna kommer i kontakt med ofta inte har hunnit investera så mycket i 

de sociala banden till samhället utan att de fortfarande lockas av de fördelar de anser att 

det kriminella livet medför. Frivårdsinspektörernas återfallspreventiva arbete blir på så 

vis svårt eftersom viljan och motivationen hos dessa unga individer inte finns där då 

konsekvenserna av det kriminella livet inte blivit uppnådda samt att de unga 

individernas investeringar till de prosociala inte är tillräckliga.   

 

Trots att Hirschi (1969) fyra sociala band har en god grund i frivårdens 

återfallspreventiva arbete för unga individer med narkotikamissbruk och kriminalitet 
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blir dessa band svåra att arbeta med om individen inte från början har en egen vilja till 

att förändras eller att avstå från narkotikamissbruk och kriminalitet. Detta resulterar i att 

oavsett om frivården väljer att arbeta med den unga individens anknytning till 

konventionella personer, åtaganden till den överensstämmande samhällsordningen, 

delaktighet i konventionella aktiviteter eller övertygelse om samhällsordningens 

legitimitet så kommer individen inte kunna tillgodose sig själv detta om denne inte har 

en egen vilja och motivation till att göra det. En kriminologisk teori som belyser vikten 

av individen egen vilja gällande att förhindra en individs involvering i kriminella 

handlingar samt belyser en individs avvägning mellan för och nackdelar är den så 

kallade Rational choice teorin (Cornish & Clarke, 1987). Teorin beskriver, till skillnad 

från sociala band teorin, att brottslingen är en rationell individ där dennes beslut 

gällande att begå kriminella handlingar baseras på en avvägning mellan brottets fördelar 

respektive nackdelar (Cornish & Clarke, 1987). För att en individ ska avstå från brott 

eller avsluta sin kriminella karriär beskriver Rational choice teorin att nackdelarna 

jämfört med fördelarna måste vara större för individen (Cornish & Clarke, 1987). Denna 

teori skulle på så vis kunna vara en kompletterande förklaringsmodell till Hirschis 

(1969) teori om social band, då deltagarna betonar vikten av individens egen vilja i 

frivårdsinspektörers återfallspreventiva arbete. Genom att komplettera Hirschis (1969) 

teori med Cornish och Clarke’s (1987) teori blir det återfallspreventiva arbetet för unga 

individer med narkotikamissbruk och kriminalitet mer passande. Detta för att individens 

egen vilja och den unga individens förmåga att väga för och nackdelar kombineras med 

en ung individs investeringar och engagemang till det etablerade samhället.  

Studiens styrkor och begränsningar 
Studien baserades på omfattande intervjuer vilket resulterade i att mycket data kunde 

samlas in. Urvalet i föreliggande studie var relevant utifrån Brown och Clarke (2014) 

direktiv för kvalitativa studier, en utökad utsträckning kunde dock varit önskvärt 

eftersom deltagarna befann sig inom samma geografiska område.  För att öka 

trovärdigheten i förliggande studie kunde fler frivårdskontor medverkat från andra 

geografiska områden men med tanke på studiens omfattning fanns det dock inte tid till 

detta. Kvaliten i intervjuerna kunde förbättras på så sätt att flera pilotintervjuer 

genomfördes för att underlätta smidigheten i genomförandet av intervjuerna.  

Slutsats 
 

Hirschis (1969) teori om sociala band är väl användbar och har en stor vikt i 

frivårdsinspektörernas arbete för att minska risken för återfall i narkotikamissbruk och 

kriminalitet. Det två sociala banden, anknytning till konventionella personer samt 

övertygelse om samhällsordningen legitimitet var dock de band av störst vikt kring det 

återfallspreventiva arbetet för unga individer. Frivårdsinspektörernas praktiska 

återfallspreventiva arbete utifrån Hirschis (1969) teori om sociala band skedde genom 

erbjudandet av behandlingsprogram, motiverande samtal, konstruerandet av 

nätverkskartor, insättningar av lekmannaövervakare samt samhällstjänst.  I föreliggande 

studie betonades även den unga individens egen vilja som grunden i allt 

återfallspreventivt arbete när det gällde unga individer med narkotikamissbruk och 

kriminalitet. 
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Vidare forskning 
Vidare forskning bör studera betydelsen av den unga individens egen vilja i 

frivårdsinspektörernas återfallspreventiva arbete. Detta utifrån att föreliggande studie 

fann resultat som påvisade att en ung individs vilja hade en grundläggande roll när det 

gällde frivårdsinspektörernas återfallspreventiva arbete för narkotikamissbruk och 

kriminalitet.  
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Appendix A 

Intervjuguide 

 

 Hur gammal är du? 

 Hur länge har du arbetat som frivårdsinspektör? Inom vilka områden? 

 Hur arbetar ni med återfallsprevention för unga individer som har problem med 

narkotika och kriminalitet? 

 Hur arbetar ni med klienternas kontakt med personer i individens närhet? 

 Hur stor vikt tror du denna kontakt har för en ung individ som har problem med 

narkotika och kriminalitet? 

 Hur ser du på denna kontakt som en faktor för att minimera risken för att unga 

individer återfaller i narkotikamissbruk och kriminalitet? 

 Vad är dina erfarenheter gällande individens egna tankar kring närstående 

åsikter och värderingar och vilket betydelse tror du dessa har? 

 Hur arbetar ni med unga klienter som har problem med narkotika och 

kriminalitet när det gäller deras relation till legala samhället? 

 Vad anser du om den unga individens relation till arbetsmarknad och skola? 

Vilken vikt tror du att den har gällande att minimera återfall i kriminalitet bland 

unga individer? 

 Vad är dina erfarenheter kring den ungas uppfattning av denna relation? 

 Vad är dina erfarenheter gällande fritidsaktiviteter för unga individer med 

problem kring narkotika och kriminalitet? 

 Hur ser du på fritidsaktiviteters betydelse för individer med problem gällande 

narkotika och kriminalitet? 

 Hur arbetar ni på Frivården med fritidsaktiveter för att minska risken för att unga 

individer återfaller i kriminalitet och narkotika? 

 Hur tror du att individens inställning till det legala samhället har för betydelse 

gällande brottspreventivt arbete för unga individer med problem gällande 

narkotika och kriminalitet? 

 Hur tror du denna inställning påverkar återfallen i brott för dessa individer? 

 Vilken roll tror du att denna inställning har? 

 På vilket sätt arbetar ni på Frivården med att den unga individen får en legal 

inställning? 

 Är det något du vill tillägga? 
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Appendix B 
 

Informationsbrev 

 

Hej, 

 

Vi genomför just nu vårt examensarbete i Kriminologi vid Mittuniversitetet i Sundsvall 

och Du är tillfrågad att medverka i en intervju. Syftet med examensarbetet är att studera 

frivårdsinspektörers erfarenheter kring arbetet med återfallsprevention för unga 

individer med narkotikamissbruk och kriminalitet 

 

Denna intervju kommer att spelas in och den kommer ta cirka 30-40 minuter. Du som 

deltar gör detta frivilligt och du kan avsluta intervjun när som helst. Uppgifter och 

information som du lämnar ut vid intervjutillfället kommer att behandlas konfidentiellt 

och enbart bearbetas av författarna av denna studie. Din intervju kommer enbart att 

användas till studiens ändamål. Din identitet kommer att avkodas i samband med att 

studien slutförs och du kommer att förbli anonym. Under intervjun kommer vi att be dig 

att dela med dig av dina erfarenheter och upplevelser som frivårdsinspektör gällande 

återfallsprevention för unga individer med narkotikamissbrukare och kriminalitet. 

 

Dyker det i efterhand upp frågor angående ditt deltagande eller om du är intresserad av 

att få en kopia av den slutgiltiga studien är du varmt välkommen att kontakta någon av 

oss; Antonia Lööw: anlo1208@student.miun.se eller Karin Ölund: 

kaol1204@student.miun.se 

Kryssa i det svar du tycker är lämpligt: 

 

  Jag samtycker till att delta i denna studie 

  Jag samtycker inte till att delta i denna studie 
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