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 Behandling – en kort perspektiv på utvecklingen av forskningen 

Nothin works doktrinen:

 Martinson (1974) samt Martinson, Lipton & Wilks (1975) visade i två studier att 

behandling av brottslingar inte ger positiva resultat. Blev senare ifrågasatta pga

bristfälliga mätmetoder. 

 Studierna ifrågasätter positiv särbehandling av brottslingar i påföljdshänseende.

Behandlingstanken under attack i USA 

 Behandlingstanken förlorade sin starka ställning (Garland, 2001): dels genom kritik 

”inifrån” behandlingsförespråkarna krävde ökad behandling i rättssystemet, dels 

behandlingskritiker pekade på bristfälliga resultat, ett orättvist, oförutsebart 

rättssystem samt att de som undergick behandling blev inlåsta under längre tid 

än vad brottets straffvärde och proportionalitet motsvarade. 

”Something works” – Nothing works doktrinen omvärderas

Det har sedan omkring 1980-talet vuxit fram forskning som visar att en del 

behandling fungerar medan annan behandling inte fungerar och kan vara såväl 

skadlig som direkt kontraproduktiv.



Forts. Behandling – en kort perspektiv på utvecklingen av forskningen 

Den klassiska straffrättens dominerande paradigm

Det straffrättsliga påföljdssystemet försöker upprätthålla en balans mellan å ena 
sida n rättvisa straff baserade på brottslighetens straffvärde, proportionalitet, 
förutsebarhet, likhet inför lagen och å andra sidan effektiva åtgärder mot ungas 
brottslighet. 

Införandet av sluten ungdomsvård är ett exempel på detta, liksom i viss mån 
ungdomstjänst. 

Behandlingstanken stark ställning i Sverige

Särbehandling av unga pga bristande mognad, erfarenhet, omdöme, och 
svårigheter att förutse konsekvenser av sina handlingar.

Ungas utvecklingsprocess en komplicerad fråga där straff och påföljder kan skada
barnet och motverka en socialt önskvärd utveckling.

Socialtjänsten har en viktig roll i påföljdssystemet för unga och den grundläggande 
pelaren i systemet är att socialtjänsten i första hand ska ta hand om unga 
brottslingar. 



Evidensen för insatser mot unga lagöverträdare 

(Andershed m fl. 2010, Söderholm Carpelan m. fl. 2008, se även Liddell 

2014, Lipsey 2009, Lipsey & Howell 2012, Littell 2005, 2011)

Generella slutsatser

Insatser med en terapeutisk grundidé byggd på de tre principerna nedan och som syftar till att 
förändra beteenden och tänkesätt är generellt sett mer effektivt än insatser som saknar ett sådant 
innehåll, till exempel övervakning och avskräckande insatser; straff  fungerar sämre än behandling! 

Riskprincipen; att ge unga insatser i förhållande till deras bedömda risknivå (inte blanda unga med 
olika grad av problem)

Behovsprincipen; rikta insatserna mot förändringsbara faktorer (kriminogena faktorer/dynamiska, 
som kriminella el antisociala attityder, brottsliga kamrater alternativt kamrater som accepterar 
brottslighet etc) 

Responsivitetsprincipen; bygga insatser på de ungas sätt att lära sig (KBT) och mottaglighet för 
behandling

När insatserna implementerats på adekvat sätt, till exempel genom att personalen får lämplig 
utbildning, och när insatsen används såsom föreskrivits i manualer och instruktioner ökar 
effekterna.



Övergripande programfilosofi

1. Tekniker som bygger på yttre kontroll för att motverka kriminalitet:

Program riktade mot att disciplinera (e.g., paramilitära regimer I så kallade boot
camps).

Program som syftar till att avskräcka från brott pga konsekvenserna(e.g., besök I 
fängelser och liknande, bygger på avskräckning).

Program som betona övervakning för att upptäcka dåligt beteende I brist på 
behandling (e.g., intensive övervakning – jämför med särskilt kvalificerad kontaktperson).

2. Terapeutiskt förstärkande program (e.g., ”göra rätt för sig (restitution)”, medling). 

Kompetensförstärkande (e.g., kognitiva behandlingstekniker, t ex KBT, sociala 
färdigheter, academic and vocational skill building). 

Counseling (e.g., individuellt, grupp, familj; mentorsskap). 

Multimodala och multiservice interventioner designade för en ungdoms eller en grupp 
unga brottslingars hela behovsbild t ex MTFC, FFT, MST). 

Lipsey & Howell 2012
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Forskningsråd - bästa implementeringen för behandling 

av unga brottslingar

 Tillämpa terapeutiskt grundade insatser – undvik kontroll.



 Använd sådana insatser som enligt forskningen visat sig ha effekter .

 Vid val av interventionstyp: 

 – rikta insatserna mot unga med hög risk för återfall (riskprincipen).

 – Tillhandahåll en mängd insatser som åtminstone matchar genomsnittet av 
tillgänglig forskning för den specifika insatstypen

 – Implementera interventionerna med hög kvalitet, etablera ett 
behandlingsprotokoll, följ processen och att den levererade behandlingen följer 
planen. Programintegritet helt central. 

 (Lipsey & Howell 2012)



Vägledning från forskningen – vilka insatser bör 

samhället inte satsa på?

 Petrosino m. fl. (2010) visar att ökad lagföring kan vara kontraproduktivt. Avledande 
lagföringsformer effektivare motverka ungas brott. Sverige går i motsatt riktning.

 Deltagande i lägerverksamhet med militär disciplin, exercis, ceremonier och ett fysiskt 
ansträngande arbete (”Boot Camp”) saknar effekt (Lipsey m fl. 2008, 2012). Saknas i Sverige.

 Avskräcka ungdomar från att begår brott (s.k. (”Scared straight”) genom studiebesök på 
kriminalvårdsanstalt eller dylikt har visat sig öka risken för fortsatt kriminalitet (Petrosino m fl. 
2004, se även tidigare forskning Hollin 1999, Lipsey 1999, 2012). 

 Risk management strategier betonar tidigare ingripanden och ökad kontroll, särskilt avseende unga 
med problem (Balvig och Kyyvsgaard 2009, Steffensmeier m. fl. 2005). Till exempel kan detta 
märkas i ökade anmälningar mot flickors våld utan avspegling i faktiska förhållanden  
(Steffensmeier m. fl. 2005). 

 Ökad repression och kontroll i samhället. Utvecklingen verkar i huvudsak drivas av emotioner och 
ideologiska ställningstaganden som förändrade attityder mot brottsligheten i både Sverige och den 
internationella debatten (Balvig 2004, Balvig och Kyyvsgaard 2009, Garland 2001, Granath 2007, 
Steffensmeier m fl. 2005). 



Vad motverkar effektiv vård och behandling för unga lagöverträdare?

 Organiseringen av ansvaret och finansieringen av insatserna

 socialtjänsten ansvarig för den unge, medan SiS, privata aktörer och andra 
ansvarar för institutioner, HVB hem, familjehem etc

 Kostnaderna för kommunerna vid LVU vård – staten tar ansvaret vid LSU

 Bristen på kompetens hos socialtjänstens handläggare i fråga om kunskaper i juridik, 
behandlingsforskning – saknas forskning om omfattning av detta (Tärnfalk & Alm, 
2019)

 Arbetsbelastningen väldigt hög för enskilda handläggare – hinner inte göra 
analyser, hitta rätt alternativ, medverka i rätten, konsultera forskning etc – saknas 
forskning om omfattningen av detta (jmf Åström 2016)

 Problem selektion av unga och matchning mellan problem, behov och 
socialtjänstens placeringar– ”man får ta det som finns” (Tärnfalk & Alm, 2019)

 Konflikt mellan socialtjänsten och SiS (Tärnfalk & Alm, 2019)

 Saknas en adekvat ”brygga” mellan effektiv forskning, socialtjänsten och 
institutionsvården

 Lagstiftningen är motstridig 

 Svårt med samverkan mellan effektiva åtgärder och rättvisa straff – socialtjänsten 
(ska) utgå från barnets behov/bästa, straffsystemet betonar brottslighetens 
straffvärde



Tack för att ni lyssnat!


