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Sammanfattning 
 
Björkgren, C. & Pudas, N.  Den formgivande barndomen:   En kvalitativ studie om antisocialt 
beteende hos barn och professionellas arbetssätt ur ett preventionsperspektiv . 
Kandidatuppsats i socialt arbete, 15 högskolepoäng.  
Umeå Universitet: Institutionen för Socialt Arbete, 2016.  
 
Forskning har visat att antisocialt beteende utvecklas redan tidigt i barndomsåren och att det 
finns en risk att detta beteende medföljer individen även i vuxen ålder om inga insatser sätts 
in. Brister i anknytningen har visat sig vara en framstående faktor i de fall då barn har 
utveckla antisocialt beteende. Därför syftar studien till att undersöka hur antisocialt beteende 
tas i uttryck hos barn samt hur professionella arbetar med problematiken. Studiens resultat 
visar att arbetet med att skapa trygga relationer och tillit framhållits som en av de mest 
betydelsefulla komponenterna i behandlingen av dessa barn och att det är viktigt att så tidigt 
som möjligt upptäcka denna problematik för att kunna förhindra att den försvåras. Att med 
individuella insatser ingripa i tid har även visat sig ha god effekt för att motarbeta att 
problematiken ackumuleras. Dessutom att som professionell konstant vara uppmärksam på 
vilka metoder och insatser som fungerar och ger goda effekter samt att arbeta främjande för 
en utveckling och förbättring av dessa. Studiens slutsatser visar att prevention inte behöver 
vara ett begrepp kopplat till ålder, utan snarare bör anses kopplat till problematikens ålder, då 
en preventiv insats kan vara något som sker tidigt i en problemprocess. Grundläggande för 
behandlingen av antisocialt beteende har av studien visats vara tillit och trygghet i relationer 
samt individuellt anpassade insatser. Författarna har vid studien använt sig av en kvalitativ 
intervjustudie med induktiv ansats. Därefter har en kvalitativ innehållsanalys genomförts. 
Denna metod har resulterat i att empirin är väl förankrad i verkligheten.  
 
Nyckelord: Antisocialt beteende hos barn, anknytning, prevention, individuella insatser 
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Abstract 
 
Björkgren, C. & Pudas, N. The designing childhood: A qualitative study on antisocial 
behaviour in children and professionals way of work from a preventional perspective.  
Bachelor thesis in Social Work, 15 högskolepoäng.  
Umeå University: Department of Social Work, 2016.  
 
Research has shown that antisocial behaviour already develops in early infancy. Insufficiency 
in attachment has proven to be a prominent factor in those cases a child develops antisocial 
behaviour. Therefore the purpose of the study is to research how antisocial behaviour in 
children expresses itself and how professionals approach the complex of problems. The result 
of this study has shown that work to establish safe relations and trust are accentuated to be 
one of the most significant components in the treatment of these children and therefore it is 
essential to as soon as possible detect the complex of problems to be able to prevent that such 
a development of the behaviour occur. To, in time, take action by adequate interventions has 
shown to be effective when preventing the problem to accumulate. Also as a professional 
constantly be observant of which methods and interventions that works and presents good 
effects, and furthermore to promote an evolvement and betterment of said methods. The 
conclusion of the study shows that prevention doesn’t have to be a concept connected to the 
age of a person, but rather a concept connected to the age of a problem. A preventive 
intervention can therefore happen in the early age of an upcoming problem. To be able to 
treat and handle antisocial behaviour the study has shown that the most fundamental factor is 
safe and trustworthy relations and individually adapted interventions. The authors have 
chosen to use a qualitative interview study with an inductive reasoning. Thereafter a 
qualitative content analysis has been carried out. This method resulted in the empirics being 
well anchored in reality.  
 
Keywords: Antisocial behavior in children, attachment, prevention, individual interventions 
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1.Introduktion & problembakgrund  
Antisocialt beteende förekommer hos barn redan i ung ålder och det finns en risk att detta 
beteende utvecklas och medföljer individen under resten av dennes liv om inga insatser sätts 
in (Meuwisse & Svärd, 2002). Det är inte ovanligt att antisocialt beteende i ung ålder kan 
vara en föregångare till psykisk ohälsa i vuxen ålder. Enligt en rapport från Stockholms 
Stadsmission (2016) är det långt ifrån alla barn som ges det stöd och den hjälp de behöver, 
och detta tydliggörs av den växande gruppen barn och unga vuxna som idag lider av psykisk 
ohälsa. Det är därför avgörande att tidigt kunna identifiera och uppmärksamma antisocialt 
beteende hos barn och unga då det på sikt kan ge allvarliga konsekvenser både för individen 
och samhället i form av exempelvis svårigheter i skolan, med relationer eller att etablera sig 
på arbetsmarknaden (Socialstyrelsen, 2013). Det eventuella lidande individen och dennes 
närstående kan komma att utsättas för är även det en stark motivationsfaktor till varför det är 
viktigt att tidigt kunna identifiera problematiken och därmed ge rätt insatser.  
 
Tidiga insatser har rekommenderats då alla insatser som sätts in i barndomen kan vara en 
form av prevention mot att barn utvecklar antisociala beteenden (Andersson, 2001). Om man 
misslyckas med att identifiera och fånga upp antisocialt beteende hos barn så kan detta leda 
till att problematiken ackumuleras och det kan i sin tur ligga till grund för en mer allvarlig 
och komplex problematik i vuxen ålder. Andersson (2001) menar att det tidigt, i vissa fall 
redan i förskoleålder, går att se riskfaktorer till att barn kan utveckla ett sådant antisocialt 
beteende, såsom exempelvis ett kriminalitet.  
 
Denna komplexa problematik kan vara förödande för individen men även för dennes 
närstående. Ett till synes litet problem i barndomen kan obehandlat utvecklas till någonting 
ohanterlig och mycket smärtsamt för individen och dennes närmaste. Därmed är det viktigt 
att professionella gör det som krävs för att så tidigt som möjligt avhjälpa ett antisocialt 
beteende. Om man som professionell kan identifiera denna problematik och förstå varför den 
uppstår så är chansen även större att de insatser och den behandling som sätts in faktiskt är 
adekvat och hjälpande. Allt kan utvecklas, såväl insatser, arbetsmetoder och 
behandlingsmetoder. Men för att en utveckling ska kunna ske måste även en utvärdering 
föreligga. På så sätt synliggörs brister och områden i behov av förändring. Den 
grundläggande frågan blir därför hur en professionell kan arbeta med problematiken kring 
antisocialt beteende hos barn på bästa sätt.  
 

1.1. Syfte & frågeställningar  
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur antisocialt beteende kan yttra sig hos barn, och 
undersöka de faktorer som kan ligga till grund för att barn utvecklar antisocialt beteende. 
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Vidare syftar uppsatsen till att undersöka hur professionella arbetar med barn som uppvisar 
antisocialt beteende. 
 

- Hur kan antisocialt beteende tas i uttryck hos barn? 
- Vilka grundläggande faktorer kan ha betydelse i de fall där barn uppvisar ett 

antisocialt beteende? 
- Hur arbetar professionella med barn som uppvisar ett antisocialt beteendemönster? 
- Vad ser de professionella som för- och nackdelar med att arbeta preventivt respektive 

att arbeta icke-preventivt? 
- Vad ser de professionella för utvecklings- och förbättringsmöjligheter i deras 

arbetssätt? 

1.2. Ansvarsfördelning 
Studiens författare har fördelat arbetet jämbördigt och varit likvärdigt delaktiga genom hela 
processen. Tidigare forskning har eftersökts var för sig och sedan sammanställts i diskussion 
och reflektion. Vidare har kontakten med intervjupersonerna fördelats jämlikt och 
transkriberingen av intervjuerna har genomförts gemensamt. Skrivprocessen har ej fördelats 
mellan författarna utan även den har utförts gemensamt, där även granskning och korrigering 
av bristfälligheter skett simultant.  

2. Kunskapsöversikt 
I detta avsnitt kommer en sammanfattning av tidigare forskning på ämnet att presenteras. De 
områden som berörs är bland annat problematikens komplexitet, prevention i arbetet med 
antisociala beteenden samt risk- och skyddsfaktorer för utvecklingen av ett antisocialt 
beteende. Begreppet anknytning kommer även att beröras, däremot kommer 
anknytningsteorin att presenteras i ett senare avsnitt.  

2.1. Antisocialt beteende - en komplex problematik 
Antisociala beteenden hos barn är handlingar som innebär att sociala normer och regler 
överträds. Sådana handlingar kan exempelvis vara att rymma, skolka från skolan, stjäla eller 
att göra inbrott, förstöra andras egendom samt att fysiskt göra illa eller vara våldsam mot 
människor eller djur.  Ofta är beteendet mycket störande och svårhanterligt för den närmaste 
omgivningen. Problematiken för ofta med sig konsekvenser och lidande för andra än barnet 
själv (Långström, 2003).  
 
Meuwisse och Svärd (2002) menar att det visat sig vara så att utvecklingen av drog- och 
alkoholproblem, samt våld och kriminalitet bland ungdomar är sammankopplad, och att det 
oftare handlar om en generell anpassningsproblematik än om en särskild utveckling bakom 
varje enskilt problemområde. Exempelvis visar en relativt samstämmig forskning att de 
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personer som är i riskzonen för kriminalitet många gånger är samma personer som löper risk 
för att börja använda våld mot andra, nyttja droger eller utveckla annan problematik.  

2.2. Anknytningen och familjens betydelse för barnets utveckling 
Forskning pekar på att en av de allra mest betydande riskfaktorerna för barns utveckling av 
antisocialt beteende ligger på familjenivå. Att etablera en god anknytning till sina föräldrar, 
eller andra som finns i föräldrarnas ställe, är ett av barnets viktigaste utvecklingsuppgifter de 
första levnadsåren. Barnet löper klart större risk att skadas i sin utveckling om relationen 
mellan barnet och dess närmaste vårdare är allvarligt ohälsosam, och som en följd av detta 
kan barnet få svårigheter att lösa för åldern viktiga utvecklingsuppgifter. Detta i sin tur ökar 
risken för barnet att senare i livet utveckla symtom för psykisk ohälsa   (Stiftelsen Allmänna 
barnhuset, 2004:2). John Bowlby menar på att en förälders attityd till barnet, samt det sätt 
föräldern tar hand om sitt barn är avgörande för barnets känslomässiga utveckling. (Broberg 
et.al., 2006).  
 
Anknytningen har även avgörande betydelse med tanke på rollen den spelar för barnets 
utveckling, samt på grund av dess samband med viktiga utvecklingsfunktioner så som socialt 
relaterande, känslomässig reglering och nyfikenhet. Erfarenheter i anknytningen kvarstår som 
avgörande för hur en individs personlighet formas (Broberg et.al., 2006, Sroufe, 2005). Då 
hjärnan hos ett nyfött barn ej ännu är fullt utvecklad påverkas den starkt av det barnet i tidig 
ålder upplever. Försummelse, stress och trauman sätter djupa spår hos ett litet barn. Dess 
interaktion med- och erfarenheter av världen styr till stor del hjärnans utveckling, och de 
delar av hjärnan som under barnets utveckling blir understimulerade och ej används skalas 
bort vid tre års ålder. Därefter är det mycket problematiskt att på något sätt påverka hjärnan, 
även om den är påverkningsbar och föränderlig (Stiftelsen Allmänna barnhuset. 2004:2). 
 
Anknytningen påverkas även av hur samspelet i familjen ser ut. Exempelvis kan konflikter, 
våld familjemedlemmar emellan eller missbruk ha en negativ inverkan på barnets anknytning. 
Dessa faktorer innebär många gånger att anknytningspersonerna i perioder, eller permanent, 
är otillgängliga för barnet samt att de av barnet upplevs som oförutsägbara. Därför skadas 
tilliten och barnet kan inte lita på att dess anknytningsperson finns där då barnet behöver 
dem. Ett barn som upplever detta löper stor risk att känna sig oälskat och värdelöst. 
(Stiftelsen Allmänna barnhuset. 2004:2). Ett barn som utsätts eller upplever våld påverkas 
både direkt och indirekt. Indirekt i det avseendet att det påverkar anknytningen barnet och 
mamman emellan, då en mamma som lever med skräck, oro eller depression som följd även 
kan anses vara dåligt utrustad att bemöta sitt barns känslomässiga behov (Stiftelsen Allmänna 
barnhuset. 2004:2). Ett barn som bevittnar våld mot en anknytningsperson, utan att 
nödvändigtvis själv bli utsatt för våldet, kan bli negativt påverkad av detta, där utåtagerande 
symptom såsom aggressivitet, skolk, eller andra antisociala beteenden finns som exempel på 
denna påverkan. Även inåtvända symtom såsom depression, ångest, oro, eller fysiska symtom 
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som mag- eller huvudvärk är exempel på effekter av då barn tvingats bevittna våld mot en 
anknytningsperson (Broberg et.al., 2006). 

2.3. Anknytningens påverkan på barnets skolgång 
Anknytningen har även påverkan på ett barns framgång i skolan. Barn som tidigt fallit offer 
för övergrepp eller försummelse visade prov på större svårigheter i skolan, och man menar att 
dessa barn då tvingats börja skolan från ett underläge till skillnad från barn med trygga 
uppväxtförhållanden och god anknytning. Detta underläge riskerar även att förstärkas med 
tiden. Till skillnad från dessa barn som tidigt utsatts för ogynnsamma uppväxtförhållanden 
och övergrepp visar barn med en trygg anknytning ofta prov på god social kompetens, högre 
grad av självtillit samt bättre förmåga att utveckla och bibehålla vänskapsförhållanden. God 
förmåga att lära sig matematik och bra läsförståelse var mer frekvent förekommande hos de 
barn med trygg anknytning och där barnets anknytningsperson varit lyhörd och haft god 
samarbetsförmåga tillsammans med barnet. Om hänsyn även tas till barnets funktionsförmåga 
under förskoleåldern framträdde skillnaderna som än större. Barn med trygg anknytning, god 
tidig omsorg och som själva uppvisat hög funktionsförmåga under förskoleåldern hade under 
de tidiga skolåren även jämförelsevis bäst kompetens. Lyhörd omvårdnad leder till trygg 
anknytning, som i fortsättningen leder till utveckling av god social kompetens hos barnet 
(Broberg et.al., 2006). Meuwisse och Svärd (2002) menar att barn som har svårt att anpassa 
sig i skolan, är lågpresterande samt avvisas av största delen av sina skolkamrater etablerar 
oftare kontakter med andra barn som uppvisar liknande beteende, och där normbrott är 
accepterade.  

2.4. Relationer - Trygghet - Tillit 
“I takt med att tilliten ökar växer sedan berättelsen fram ” (Barth & Näsholm, s.35, 2006). 
 
Bowlby arbetade under sina tidiga verksamma år på en skola för vad man på den tiden 
kallade vanartiga barn. Vid denna skola var det främst två pojkars livsöden som väckte hans 
intresse. De bägge pojkarna hade i sina tidiga levnadsår utsatts för förluster och bristande 
stabilitet beträffande deras främsta vårdnadshavare. Bowlby genomförde senare en studie 
(Forty-four juvenile thievs - Their characters and home-life ) där han jämförde bakgrunden 
hos barn som behandlades för antisociala beteenden, men även barn med ångest, oro eller 
depression. Det mest framstående resultatet var att de så kallade vanartiga barnen genomlidit 
betydligt fler separationer och förluster från sina primära vårdnadshavare, i dessa fall oftast 
modern. Bowlby blev därmed alltmer övertygad om att långvariga avbrott i den tidiga 
mor-barn-relationen hade en både kort- och långsiktig negativ påverkan på små barn 
(Broberg et.al., 2006). 
 
Relationen mellan professionell och klient uppstår som en produkt av samverkan de två 
emellan. En god och tillfredsställande relation bygger på trygghet och tillit men även en 
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känsla av anknytning och trovärdighet. Endast då kan en bärande relation växa fram mellan 
dessa två parter. Relationen är viktigare än vad som i praktiken sägs och görs. Det som den 
professionella säger och gör förstås utifrån den relation klienten har till den professionella. 
Den trygga relationen mellan de två ger utrymme för att kommentarer som i andra 
sammanhang eventuellt kan uppfattas som kritiska istället tas emot och uppfattas som hjälp 
och omtanke. I en dålig relation uppfattas ej sällan samma kommentarer som avvisande och 
sarkastiska (Røkenes & Hanssen, 2007). 
 
Alla individer är mer eller mindre sårbara och därför är det som professionell viktigt med 
bemötande, då man utan försiktighet kan påverka klientens självkänsla och förhållningssätt 
till sig själv negativt. Detta kan i värsta fall medföra att klienten känner sig rädd, dum, 
skamsen, hjälplös, föraktad eller andra negativa känsloupplevelser. Människor vill bli sedda, 
hörda, vara av intresse och ha betydelse för andra människor, vi söker gärna andras 
uppmärksamhet till följd av en grundläggande social instinkt inom oss. Det finns även en 
läkande kraft i att bli lyssnad på, accepterad, respekterad och att andra lägger märke till oss 
(Barth & Näsholm, 2006).  I olika klientundersökningar framhålls relationen av klienterna 
själva som det mest centrala, och den anses även överordnad de metoder den professionelle 
använder sig av. Konkret berörs faktorer som att man som klient kan känna förtroende för 
den professionelle och hur detta bidrar till att klienten i sin tur kan öppna sig för sin hjälpare 
(Røkenes & Hanssen, 2007). Klienten fokuserar framför allt på att beskydda sin psykologiska 
trygghet, och det är upp till den professionelle att skapa en trygg miljö som underlättar det 
kommande förändringsarbetet (Barth & Näsholm, 2006).  

2.5. Tidiga och individuellt anpassade insatser 
Det är när man tillåter problematiken att ackumuleras över tid som fara för bestående 
problem även i framtiden blir överhängande. Studier visar att det ofta är just denna 
ackumulering av problem som är den primära förklaringen till att individens problematik 
kvarstår, inte allvarsgraden av enskilda problem (Meuwisse & Svärd, 2002). Loeber och 
Farrington (1998) menar att tidiga insatser för unga individer kan reducera risken för dessa att 
både utveckla antisociala beteenden, men även för missbruk av olika substanser, detta utifrån 
en betydande genomgång av forskningslitteratur på ämnet (AACAP, 1997; Fransson & 
Armelius, 1996; Loeber & Farrington, 2000).  
 
Vissa program inom preventions- och interventionsforskning har till syfte att begränsa mer än 
en riskfaktor samt att kombinera olika sorters interventionsinsatser i olika miljöer. Dessa 
preventionsprogram visar att åtgärderna har bäst effekt ju tidigare de sätts in ju fler 
riskförhållanden som samtidigt kan påverkas samt ju längre tid åtgärderna tillåts ha verkan. 
De har även bäst effekt om de sätts in innan man tillåtit problematiken bli för rotad och 
allvarlig (Meuwisse & Svärd, 2002).  
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Att individualisera insatserna för barn med antisocialt beteende ökar sannolikheten för att 
dessa insatser ska ha en positiv inverkan. Använder man däremot liknande, eller till och med 
samma insatser för alla med antisocialt beteende utan att ta hänsyn till de olikheter som finns 
hos varje individ, minskar också sannolikheten för att insatserna ska ge framgångsrika 
resultat (Meuwisse & Svärd, 2002).  
 
Det har visat sig att enskilt insatta åtgärder för barn som har en mer komplicerad problematik 
ej ger önskad effekt. I de fall man kan konstatera att barnets problematik existerar exempelvis 
i skolan, hemma och på fritiden bör åtgärder sättas in i alla dessa områden samtidigt för bästa 
effekt (Långström, 2003; Meuwisse & Swärd, 2002). Multikomponentprogram som inriktas 
mot olika riskfaktorer på olika områden samtidigt behövs därför inom preventivt arbete. 
Detta preventiva arbete kräver däremot allians, samverkan och samarbete mellan både 
professionella kring individen i fråga samt dennes familj för att vara framgångsrikt 
(Långström, 2003). Samverkan innebär att olika aktörer arbetar var för sig mot ett gemensamt 
verksamhetsöverbryggande mål. Meningen är att de enskilda verksamheternas olika insatser 
koordineras och slutligen kompletterar varandra. Genom att de olika aktörerna gemensamt 
bildar mål för samverkan, i dialog med familjen, resulterar detta i att uppfattningen om hur ett 
uppdrag ska lösas blir tydligare (Långström, 2003).  

3. Teori  
Nedan presenteras anknytningsteori som kommer att fungerar som en teoretisk grund för 
studien. Även Harlows experiment presenteras i detta avsnitt då det är ett av de mest kända 
och framstående experimenten utförda under anknytningsteorins utveckling. 

3.1. Anknytningsteori 
“Barndomen är broddens tid, den är åren mellan uppvaknandet och stråskjutningen … Vad 
man under dessa växtår måste undvara kan man inte senare förvärva, lika litet som man kan 
mista, vad man under denna tid har vunnit … Således befinner man sig själv på en plats på 
vår jord som man icke själv har utvalt. Växtmylla, omgivning, klimat, skötsel eller vanskötsel 
- allt detta är redan givet. Allt detta, som skall gripa så djupt in i vår levnad, finns där en 
gång för alla vår vilja förutan. ” (Moberg, s.18, 1968). 
 
Begreppet anknytningsteori har sin grund i många andra psykologiska teorier, såsom 
exempelvis utvecklingspsykologi och objektrelationsteori. John Bowlby och Mary Ainsworth 
är de mest framstående inom teorins utveckling och de som anses ha lagt den grund till vad 
anknytningsteorin är idag (Broberg et.al., 2006). Anknytningsteorin har sin utgångspunkt i en 
modell enligt vilken utvecklingen alltid bygger vidare på tidigare erfarenheter, men där varje 
ny erfarenhet är en möjlighet till att omforma de tidigare (Broberg et.al., 2006). Teorin 
beskriver likväl den normala psykologiska utvecklingen samt den avvikande. 
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Anknytning handlar om förmågan att skapa och upprätthålla känslomässiga band till andra 
människor (Parrish, 2012). Dessa band behöver inte vara mellan barnet och genetiska 
anknutna personer, utan kan vara mellan vem som helst som står barnet närmast 
(Socialstyrelsen, 2009; Bohlin, Hagekull, & Rydell, 2000). Det har visat sig att barn som 
under sina tidiga år utvecklar en god och trygg anknytning till sina vårdnadshavare har under 
senare i livet lättare att reglera sina egna känslouttryck, men även att känna in andras. Detta 
resulterar i att dessa individer oftare har en bättre relation till både sina vårdnadshavare och 
vänner (Bohlin, Hagekull, & Rydell, 2000; Bowlby, 1994). 
 
Det är däremot inte den fysiska närvaron som spelar mest roll i sammanhanget, då det har 
visat sig vara den psykiska som är den viktigaste. Studier visar att pappan kan bli barnets 
viktigaste anknytningsperson, detta trots att mamman är den som till största del tar hand om 
barnet. Om mamman inte ger barnet någon respons på känslouttryck såsom skratt eller gråt 
försvagas anknytningen. Om däremot pappan tillgodoser barnets känslomässiga behov blir 
han den viktigare anknytningspersonen (Perrish, 2003). Ett litet barn behöver detta samspel 
och anknytningen till vuxna för att lära sig att exempelvis hantera och kontrollera känslor. 
Om ett barn av någon anledning går miste om denna utvecklande process kan det resultera i 
att barnet får svårt att hantera och kontrollera sina känslouttryck, och detta kan i 
förlängningen även ligga till grund för beteendeproblem senare i livet (Hwang & Wickberg, 
2001).  
 
Anknytningen är en viktig beståndsdel för en individs personlighetsutveckling och har 
betydelse för människan under hela dennes liv. Människan är en social varelse som behöver 
andra för sin överlevnad (Bowlby, 1994; Stiftelsen Allmänna barnhuset. 2004:2). Ett litet 
spädbarn är på egen hand helt försvarslöst och är därför beroende av en vuxen människa för 
att överleva. Barnet har därför en funktion som gör att det knyter an till vem som helst som 
kan tillgodose barnets behov av skydd, oavsett denne individs lämplighet för barnet (Broberg, 
Almqvist, & Tjus, 2003). 

3.2. Harlows experiment 
En av de mest kända experimenten som utfördes under anknytningsteorins utveckling är 
Harlows experiment med apor och surrogatmammor. Apungarna togs från sina biologiska 
mammor och placerades i burar tillsammans med konstgjorda surrogatmammor. Dessa 
mammor var konstruerade på olika sätt, vissa var varma och fluffiga och andra kalla och 
hårda. Vissa hade förmågan att ge ungen di medan andra saknade denna förmåga. Den varma 
och fluffiga mamman fungerade bäst, dock var det faktum gällande mammans möjlighet att 
ge di mindre viktig. Experimentet visade tydligt ungarnas behov av att knyta an till sin 
surrogatmamma samt hur viktig beröring var för apungen. För att testa om ungarnas 
anknytningsbeteende kunde “släckas ut” lät man några surrogatmammor med olika intervall 
skicka ut spikar från sina kroppar mot den apunge som klängde på henne. Trots denna 
grymma behandling fortsatte apungarna att klänga på sin surrogatmamma, även detta 
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oberoende av föda. Det går härmed att dra en tydlig parallell till människobarn som även de 
fortsätter att knyta an till sina föräldrar eller andra omvårdnadspersoner trots övergrepp, 
vanvård och andra missförhållanden. (Broberg et.al., 2006).  

4. Metod 
Nedan följer en presentation av den kvalitativa forskningsmetod som praktiserats och som 
ligger till grund för studien. Fortsättningsvis presenteras semistrukturerad intervjumetod, 
urval, datainsamling, analysmetod, etiska reflektioner och slutligen reliabilitet och validitet.  
 
Den kvalitativa forskningsmetoden används för att finna mönster och förstå en enskild 
individs upplevelse och tankar genom att ställa relativt enkla frågor och åstadkomma 
komplicerade svar (Trost, 2010). Den kvalitativa metoden associeras med att den data som 
framkommer genom denna är “förankrad i verkligheten” (Denscombe, 2009). Syftet med 
kvalitativ forskning är att hitta orsaker och samband hos ett och samma fenomen. Inom denna 
typ av forskning används främst mjuk data, exempelvis intervjuer (Watt-Boolsen, 2007). 
Denna metod ansågs av författarna som väl anpassad för undersökningens syfte, då målet var 
att få fram individuella svar väl förankrade i verkligheten. Genom denna intervjuform 
framkommer mycket mer än bara det verbala, såsom ansiktsuttryck, tonlägen och 
kroppsspråk, och därmed minskas utrymmet för tolkningar och missförstånd.  

4.1. Semistrukturerad intervjumetod 
Vid insamlingen av den empiri som ligger till grund för studien användes en semistrukturerad 
intervjumetod. En egenhändigt utformad intervjuguide användes vid intervjutillfällena. 
Denna guide utformades utifrån studiens frågeställningar som sedan fördelades in i fem olika 
teman, med möjlighet till följdfrågor (se bilaga 1). Metoden kännetecknas av öppenhet och 
flexibilitet där syftet med detta är att ge intervjupersonerna så stort utrymme som möjligt att 
själva utveckla sina känslor och tankar kring ämnet (Denscombe, 2009). Med grund i detta 
karaktäriseras intervjuguiden av vida och öppna frågor där intervjupersonen ges stort 
utrymme att med egna ord formulera, beskriva och ge förståelse på ämnet. Som forskare bör 
man vid intervjuer av denna karaktär endast verka som vägvisare genom intervjuns olika 
teman, och därmed ge intervjupersonens uttryck så stort utrymme som möjligt (Kvale & 
Brinkman, 2014). Metoden och intervjuguiden upplevdes fungera väl vid intervjutillfällena 
och följdes som planerat. Studier av kvalitativ karaktär omfattar ofta få personer, och detta är 
en av de framhållna nackdelarna med denna metod, men i stället undersöker denna sortens 
studier desto djupare (Mc Cracken, 1988). Denna metod valdes då den stämde väl överens 
med de mål författarna hade för studien avseende att den skulle ha sin grund i fritt uttryckta 
tankar kring det valda ämnet.  
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4.2. Urval 
Då studien syftar till att undersöka olika aspekter av antisocialt beteende hos barn samt hur 
man som professionell arbetar med denna problematik begränsades urvalet av 
intervjupersoner till professionella som på olika sätt kommer i kontakt med barn som 
uppvisar antisocialt beteende. De professionella som intervjuats är verksamma inom 
Västerbottens län med viss geografisk spridning. Detta då geografisk spridning bidrar till att 
stärka intervjupersonernas konfidentialitet. Denna begränsning har gjorts på grund av 
praktiska skäl och med hänsyn till tidsaspekten för uppsatsskrivandet. De professioner som 
representeras i studien är psykolog med erfarenhet från barn- och ungdomspsykiatrin, 
psykoterapeut, skolkurator samt socionom verksam inom hem för vård och boende. Fyra 
intervjuer har genomförts med en av varje från ovannämnda professioner. Författarna valde 
att intervjua professionella på området då studien syftar till att undersöka deras arbetssätt. Att 
ställa dessa frågor till exempelvis barnet i fråga eller dess anhöriga skulle kunna ge 
missvisande svar och anses som andrahandsinformation speglad av deras individuella 
upplevelser. Valet av att intervjua flera olika professioner på området gjordes då författarna 
ville få en mer övergripande bild av hur professioner på området arbetar, inte hur en specifik 
yrkesgrupp arbetar. Aspekter såsom klass, religion, kön och etnicitet har inte beaktats då 
dessa ansågs ej relevanta för studien.  

4.3. Tillvägagångssätt 
Som ett första steg formulerades en intervjuguide samt ett informationsbrev innehållande 
relevant information för de tilltänkta intervjupersonerna (bilaga 2). Informationsbrevet 
beskrev vårt ämne för studien, hur de tilltänkta intervjuerna skulle gå till samt hur studien 
förhåller sig till anonymitet, dataförvaring och frivillighet till deltagande. Denna information 
skickades via e-post ut till de tilltänkta intervjupersonerna, och vid ett antal tillfällen förekom 
att dessa även vidarebefordrade denna information till kollegor som kunde tänkas tillföra 
relevant information till studien, därmed har både ett målinriktat urval samt ett kedjeurval 
använts. I de fall då e-post saknades togs istället en första kontakt via telefon. Informationen 
e-postades därefter till personen i fråga. Därefter bestämdes tid och plats för ett 
genomförande av intervjun. Personerna ombads att noggrant förbereda sig för intervjun 
genom att läsa igenom intervjuguiden och reflektera över frågorna och deras tilltänkta svar. 
Genomförandet av intervjuerna beräknades till cirka sextio minuter, men i samtliga fall 
överskreds denna tidsram ungefärligt med ytterligare en timme. Intervjuerna spelades in med 
deltagarens godkännande och anteckningar gjordes simultant med att intervjuerna pågick. 
Slutligen transkriberades intervjuerna och vävdes samman med anteckningarna.  
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4.4. Analysmetod - Kvalitativ innehållsanalys 
För att analysera den data som framkommit i intervjuerna valdes den kvalitativa 
innehållsanalysen som metod, med en induktiv ansats. Denna ansats bygger på en öppen och 
teorilös syn på kodning (Watt-Boolsen, 2007). Den kvalitativa innehållsanalytiska metoden 
fokuserar på att identifiera likheter och skillnader i textens innehåll samt att synliggöra 
textens manifesta och mer latenta innehåll (Lundman & Graneheim, 2012). De transkriberade 
intervjuerna låg sedan till grund för innehållsanalysen. För att sedan grundligt kartlägga de 
transkriberade intervjuernas innehåll lästes samtliga noggrant igenom.  
 
Därefter plockades meningsbärande enheter ut, kondenserades och kodades. De koderna som 
applicerades på meningsenheterna speglar respektive enhets innehåll.  De likheter och 
skillnader som framkom ur den kartläggande kodningen kategoriserades (Bryman, 2011). 
Vidare bildades teman utifrån dessa kategorier som sedan utgjort del i uppsatsens resultat. 
Det finns risk att innebörden i data transformeras eller helt går förlorad vid kodning och 
kategorisering då denna data tas ur sitt sammanhang. Detta kan ha negativ inverkan på denna 
datas betydelse samt resultatets utfall (Denscombe, 2009). Detta har författarna haft i åtanke 
vid denna analysprocess.  
 
Den kvalitativa innehållsanalysen resulterade i följande teman: 
 

1. Uttryck av antisocialt beteende hos barn 
I detta tema presenteras hur intervjupersonerna anser att antisocialt beteende kan ta sig i 
uttryck hos barn samt ett konkret exempel på detta. 
 

2. Upphovsgivande faktorer till antisocialt beteende hos barn 
I detta tema presenteras de faktorer intervjupersonerna menar kan ligga till grund för att barn 
utvecklar antisocialt beteende.  
 

3. Professionellas arbetssätt  
I detta tema presenteras en sammanfattad bild av intervjupersonernas arbetssätt vad gäller 
antisocialt beteende hos barn. 
 

4. Preventivt arbete 
I detta tema presenteras intervjupersonernas erfarenheter och tankar gällande ett preventivt 
arbetssätt gällande antisocialt beteende hos barn.  
 

5. Arbetets utveckling 
I detta tema presenteras faktorer som av intervjupersonerna ses som viktiga för ett 
utvecklings- och förbättringsarbete i deras arbetssätt.  
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4.5. Etiska reflektioner 

Det finns fyra forskningsetiska principer, framtagna av Vetenskapsrådet, att ta hänsyn till. 
Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet 
(Gustavsson, Hermerén & Pettersson, 2011).  
 
Informationskravet ställer krav på forskaren att informera intervjupersonerna om studiens 
syfte samt studiedeltagarens uppgift i projektet och de villkor som gäller för dennes 
medverkan. Det ställs även krav på att informera om att deltagande i studien är frivilligt och 
att detta när som helst kan avbrytas på deltagarens önskan. Informationen bör även innefatta 
allt som kan tänkas ha inverkan på personens villighet att delta eller ej. Samtyckeskravet har 
som funktion att tydliggöra studiedeltagarens självbestämmanderätt att delta i studien och 
forskaren bör inhämta studiedeltagarens samtycke (Dahlgren & Sauer, 2008). Denna 
information förmedlades av studiens författare till de tilltänkta intervjupersonerna via ett 
informationsbrev (se bilaga 2). Samtycke till att delta i studien gavs av intervjupersonerna 
muntligen innan genomförande av intervjuerna. Konfidentialitetskravet syftar till att 
säkerställa studiedeltagarnas och datans konfidentialitet på ett sådant sätt att obehöriga ej kan 
ta del av denna data samt att information presenterad i studien ej ska kunna kopplas till en 
enskild individ (Gillham, 2008). Detta krav har tagits hänsyn till på så sätt att all personlig 
information som på något sätt skulle kunnat kopplats till en specifik person har avlägsnats 
från studien. Nyttjandekravet konkretiseras till att uppgifter om enskilda ej får användas för 
kommersiellt bruk utan endast i vetenskapliga syften (Gustavsson, Hermerén & Pettersson, 
2011). Studiens deltagare informerades om att den data insamlad vid intervjutillfällena endast 
ska användas i forskningssyfte, att materialet bara kommer vara tillgängligt för studiens 
författare, samt att detta material vid studiens slutförande kommer att förstöras. 
 
Under sökandet av intervjupersoner kontaktades olika professioner som i sin tur 
vidarebefordrade förfrågan om att delta i studien till kollegor. Därmed går det ej att ignorera 
det faktum att detta resulterat i att vissa intervjupersoners kollegor kan ha kännedom om 
deras eventuella deltagande i studien. Detta har författarna däremot försökt motarbeta genom 
att konfidentialisera informationen framkommen i studien.  
 
En annan aspekt som bör diskuteras är det faktum att intervjupersonerna fick tillgång till 
intervjuguiden i förtid. Tanken med detta var att de skulle ges mer tid att reflektera över 
frågorna, och därmed kunna ge mer genomtänkta svar. Detta kan tänkas ha påverkat deras 
svar på något sätt.  
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4.6. Reliabilitet & validitet 
Det finns extern och intern reliabilitet. Den interna reliabiliteten gäller huruvida 
omständigheter kring studien påverkat resultatet (Bryman, 2011). Den interna reliabiliteten 
har höjts på så sätt att författarna genom hela forskningsprocessen diskuterat den data som 
framkommit, och huruvida denna data eventuellt tolkats olika. Den externa reliabiliteten 
avser i vilken utsträckning en studie kan upprepas och nå liknande resultat (Bryman, 2011). 
Då studien syftar till att främja förändring är förhoppningen att resultatet vid en upprepad 
studie ej påvisar samma resultat som denna. Därmed har ej stor vikt lagts vid studiens externa 
reliabilitet. 
 
Validitet är ett begrepp som beskriver om resultatet ger en täckande och sann bild av det som 
valts att undersökas (Johansson & Svedner, 2001). Det finns extern och intern validitet. 
Extern validitet beskrivs som studieresultatets generaliserbarhet och intern validitet beskrivs 
som studieresultatets tillförlitlighet. Studien är baserad på fyra olika intervjuer med 
intervjupersoner från olika professioner och därmed kan det anses svårt att generalisera 
resultatet. Det är mer eller mindre omöjligt att generalisera till en representativ population 
(Bryman, 2012). Det är självklart en eventualitet att resultatet från en liknande studie skulle 
få samma utfall som denna, då det är beroende av professionernas erfarenheter och svar på 
intervjufrågorna och möjlighet finns att dessa professioner har liknande erfarenheter. 
Avseende studiens interna validitet har de frågor som använts i intervjuguiden noga valts ut 
för att spegla studiens syfte och frågeställningar, och därmed undersöka det som studien 
ämnar att undersöka.  

5. Empirisk redovisning 
I detta avsnitt redovisas det underlag i form av resultatet från de kvalitativa intervjuer som 
genomförts. Intervjupersonerna har mångårig erfarenhet av arbete med barn och ungdomar 
med antisociala beteenden och har genom sina professioner på olika sätt kommit i kontakt 
med dessa individer. De professioner som finns representerade i studien är psykolog med 
erfarenhet från barn- och ungdomspsykiatrin, skolkurator, psykoterapeut samt socionom 
verksam inom hem för vård och boende. Fyra intervjuer har genomförts med en av varje från 
ovannämnda professioner.  
 
Författarna har valt att ej identifiera de olika professionerna som ingått i studien. Detta då 
resultatet inte är specificerat för var och en av professionerna, utan bör istället ses som en 
samlad bild från professioner verksamma inom samma område och som behandlar samma 
problematik. Därmed kommer resultatet ej att presenteras på ett sådant sätt att 
intervjupersonen är sammankopplad med sin respektive profession.  
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Resultatet kommer att presenteras utifrån de fem teman framkomna ur innehållsanalysen. 
Detta med avsikt att underlätta för läsaren. Dessa fem teman presenteras nedan: 
 

1. Uttryck av antisocialt beteende hos barn 
 

2. Upphovsgivande faktorer till antisocialt beteende hos barn 
 

3. Professionellas arbetssätt  
 

4. Preventivt arbete 
 

5. Arbetets utveckling 

5.1. Uttryck av antisocialt beteende hos barn 
 

Det första som slår mig i denna fråga är att jag aldrig har tänkt att ett barn har ett 
antisocialt beteende, däremot möter jag många barn som har en beteendeproblematik 
i olika sammanhang och miljöer. Antisocialt beteende hos barn är för mig ett barn 
som upprepat överträder normala sociala normer. 
 

Den sammanfattande bilden av vad de olika intervjupersonerna associerar med antisocialt 
beteende hos barn kan delas upp i kriminalitet, våld, missbruk, beteendestörningar, 
självskadebeteende eller att barnet vid upprepade tillfällen på andra sätt överträder sociala 
normer.  
 
Kriminalitet 
Intervjupersonerna menar att antisocialt beteende kan ta sig i uttryck på så sätt att individen 
bryter mot lagar och förordningar, där våld nödvändigtvis inte behöver vara inblandat. Det 
kan handla om exempelvis stöld, rån, inbrott, misshandel eller vandalisering. En av 
intervjupersonerna berättar om hur denne ofta kunnat se beteenden som senare i vissa fall lett 
till ett kriminellt beteende. Det kan handla om att små barn förstör för andra, är aggressiva, 
har sönder saker, har koncentrationssvårigheter och har svårt att umgås med andra barn och 
vuxna. Intervjupersonen berättar att man i många fall kunnat se hur detta beteende lett till att 
barnet har svårt att följa med i skolarbetet och att detta kan vara en risk för att hamna snett i 
samhället.  
 

Man bryter mot lagar och förordningar som ungdomen vet att det här är inte tillåtet, 
det här är kriminellt. Det är alltså det här med att röka hasch och stjäla, att 
misshandla eller göra någonting där man bryter mot lagen helt enkelt, men det kan 
också handla om attityder och värderingar. 
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Våld 
I denna kategori framkommer främst fysisk och psykisk våld. Detta kan enligt 
intervjupersonerna innebära kränkningar, hot, manipulation och kontroll över annan eller 
direkt fysiskt våld i form av misshandel. Våldet kan riktas både mot djur och människor. En 
av intervjupersonerna berättar att det kan vara svårt att upptäcka om ett barn blir utsatt för 
våld eller om barnet själv utsätter andra för våld. Intervjupersonen menar att ett barn kan vara 
utåtagerande aggressiv eller motsatsen, att barnet istället stänger in sina känslor. 
Intervjupersonerna menar att det ofta finns en koppling mellan hur barnet ser föräldrarna 
behandla varandra och hur barnet senare utvecklar ett våldsamt beteende. En av 
intervjupersonerna förklarar detta som att barnet eventuellt ser våldet som normaliserat om 
det sker inom familjen, och att detta ibland kan vara en förklaring till varför barnet själv 
börjar utöva våld.  
 

Jag träffade en 6 årig pojke som var placerad i familjehem och som misshandlade 
katten i familjen genom att hålla katten i svansen och slänga omkring den, samt lägga 
den i badkaret och spola vatten på den. Han hade också anlagt små brandhärdar vid 
några tillfällen. Han visade ingen medkänsla för katten. Han hade gjort detta vid 
flera tillfällen. 

 
Missbruk 
Denna form av antisocialt beteende var i kontrast till de andra kategorierna överrepresenterad 
i samtal med intervjupersonerna. Som exempel på detta gavs alkohol-, -drog, och 
narkotikamissbruk. Intervjupersonerna berättar att det finns många olika orsaker till varför 
vissa hamnar i missbruk. Många gånger handlar det om att flera negativa faktorer samverkar 
och dessa kan vara att barnet växer upp i en miljö där missbruk av olika slag förekommer 
eller att barnet har dåligt självförtroende. En av intervjupersonerna drar en koppling mellan 
dålig självkänsla och att falla för grupptryck i grupper där antisocialt beteende är mer 
accepterat, däribland missbruk.  
 

Jag kommer ihåg en kille som föll tillbaka i missbruk när hans dåvarande flickvän 
gjorde slut med honom, och han blev ju helt förstörd av det här, för vid den 
tidpunkten så kan det tänkas att den här flickvännen ju faktiskt var en slags 
anknytningsperson i hans liv. Så man måste ju ha ett bredare perspektiv när man 
tittar på såna här saker, orsaker till olika beteenden, för ofta är ju problematiken mer 
komplex än vad man först kanske tror. Det behöver inte vara att missbruka bara för 
att missbruka, utan som i det här fallet till exempel så började han ju missbruka igen 
på grund av hjärtesorg. 

 
I exemplet ovan berättar intervjupersonen om hur en individ återfallit i missbruk på grund av 
ett uppbrott med sin partner. Intervjupersonen menar vidare att missbruk kan utvecklas 
utifrån annan problematik såsom psykisk ohälsa eller skörhet, och att det kan fungera som ett 
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plåster på såren eller en tröst, och att det i vissa fall kan handla om att slippa ha kontakt med 
sina känslor.  
 
Beteendestörning 
Här ingår beteenden såsom bristande respekt för regler och auktoriteter, brist på empati för 
medmänniskor och omgivning. Intervjupersonerna pratar om en frånvaro av konsekvenstänk 
och ånger för sina handlingar, och manipulation där individen i fråga kan “gå över lik” för att 
nå sina mål. Här förekommer även att individen i fråga använder lögner för egen vinning i ett 
sätt att manipulera annan person eller situation.  
 

Men det här med empati tänker jag, varför har barn en empatistörning. Det måste 
handla om att de inte fått med sig det från sin vuxenvärld. 
 

En intervjuperson nämner även upplevelser av tomhet och kallhet i samtalskontakt med barn 
med antisocialt beteende. En av intervjupersonerna menar att en empatistörning inte 
nödvändigtvis behöver handla om barnets avsaknad av förmåga att känna empati, men att det 
snarare kan handla om en slags skyddsmekanism från barnets sida, där det är tryggare att inte 
känna för andra för att framställa sig själv som en person som ingen “kommer åt”.  
 

Man ljuger hej vilt och det gäller att skapa en sån relation så att en ungdom faktiskt 
kan berätta hur det är utan att behöva ljuga, för att klara sig. Vuxenvärlden sviker lite 
grann, när en ungdom inte vågar berätta hur det är, för att du vet dom vad som 
händer. Så det är en balansgång. Att ljuga kan bli ett antisocialt beteende. 

5.1.2 Exemplet Pojken 
Nedan följer ett exempel på när en av intervjupersonerna kommit i kontakt med antisocialt 
beteende hos ett barn. Det som den professionelle i detta fall kopplade ihop med antisocialt 
beteende var de kriminella handlingar som individen utfört, det aggressiva och våldsbenägna 
beteende denne uppvisade mot sin familj och omgivning, samt oförmågan att se en koppling 
mellan sina handlingar och konsekvenserna av desamma.  
 
Pojken hade viss neuropsykiatrisk problematik samt kunde ej kommunicera med andra mer 
än att nicka eller skaka på huvudet. Intervjupersonen upplevde vid denna tidpunkt familjen 
som dysfunktionell och pojken hade under en tid hotat att döda medlemmar av sin familj. 
Pojken flyttades från ett behandlingshem till ett nytt, då det gamla ej ansåg sig kunna hjälpa 
honom.  
 
Pojken var vid ankomst till det nya hemmet tungt medicinerad vilket gjorde honom till vad 
vår intervjuperson kallar “ett kolli”. Man började med att trappa ner de tunga medicinerna, 
en process som pågick under 1,5 år. Till slut fanns inget behov av medicinering över huvud 
taget. Under pojkens tid på hemmet begick han en del brott och hade svårt att se hur hans 
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handlingar påverkade andra människor, både gällande hoten mot hans familj och de andra 
kriminella handlingarna.  
 
Innan pojken kom till behandlingshemmet fungerade skolgången mycket dåligt och han hade 
inte gått ut grundskolan. Intervjupersonen berättar hur hon ser på skolgången som mycket 
viktig för att andra faktorer i livet ska fungera, och därför satsade man i samband med 
behandlingen mycket på skolan. 
 
I slutet av behandlingstiden bad pojken om ursäkt till sin familj gällande hoten och sitt 
beteende mot dom, och blev förlåten. Detta såg vår intervjuperson som en viktig händelse, då 
denne menade att familjen i och med detta kunde försonas och bilda allians. 
 
Just i detta exempel ansåg intervjupersonen upphovet till det antisociala beteendet vara 
dysfunktionalitet inom familjen där missbruk av alkohol samt psykisk ohälsa förekom. Den 
generella uppfattningen bland intervjupersonerna gällande varför barn utvecklar antisocialt 
beteende kopplas i stor utsträckning till uppväxtförhållanden och relationer inom familjen.  

5.2. Upphovsgivande faktorer till antisocialt beteende hos barn 
Det finns många olika upphovsgivande faktorer till att barn utvecklar antisociala beteenden. 
Intervjupersonernas samlade bild av dessa riskfaktorer är då ett barn inte känner tillit och 
trygghet till någon, att de inte känner att de är en del av samhället och kan identifiera sig med 
dess normer och värderingar. Riskfaktorer som att bli utsatt för hot och våld i hemmet, som 
medför brister i anknytningen, anses också som starkt upphovsgivande.  
 

Man formas ju också som person under den viktiga tonårstiden. Det är ju då man ska 
börja att bli en egen individ, och bli självständig. Om man då inte får identifiera sig 
med någon som man känner tillit och trygghet till, då har man ju bara det destruktiva 
kompisgänget kvar som sina närmaste förebilder. Då har man ju hamnat snett! För 
det är ju det här jag tycker är så viktigt, att man kan identifiera sig med de 
värderingar och normer som finns, där jag ska vara inräknad i samhället. För om jag 
exkluderar mig och tillhör dom som har ett antisocialt beteende, då är det ju nästan 
kört. Hur ska jag då kunna komma in och bli en fungerande samhällsmedborgare, om 
jag liksom inte litar på någon? 

 
En otrygg uppväxt där exempelvis våld i hemmet, hot och gräl förekommer skapar enligt 
intervjupersonerna brister i anknytningen med bland annat förlorad trygghet och tillit i 
relationer som följd. De uttrycker vikten av att ett barn får känna sig älskat och värdefullt för 
att kunna utvecklas på ett gynnande och hälsosamt sätt. En av intervjupersonerna ger ett 
exempel på där ett barn på grund av att på olika sätt ha upplevt våld inom familjen gått miste 
om att lära sig respekt för andra människor, och just denne intervjuperson menar att våld är 
en mycket framstående riskfaktor för att barn kan utveckla antisociala beteenden.  
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Han hade vuxit upp i en familj där det pågick misshandel av väldigt grov art. Han 
hade själv blivit bemött på ett nedvärderande sätt, och hade inte heller blivit lärd att 
ha respekt för andras sätt att tänka eller reagera. 

 
Samspelet i familjen kan även spela stor roll, där dålig kommunikation sinsemellan barnets 
föräldrar, kalla och hårda relationsmönster och eventuell separation kan ge upphov till en 
oförmåga att senare i livet hantera exempelvis konflikter och relationer i stort. 
Intervjupersonerna menar att barnet influeras mycket av föräldrarnas sätt att vara och hantera 
situationer, och att det sedan tar efter deras sätt, både på gott och ont. Ett barn som inte 
upplevt att dess föräldrar kan kommunicera på ett bra sätt kan med stor sannolikhet även själv 
utveckla problem med kommunikation.  

5.3. Professionellas arbetssätt 
De överhängande viktigaste faktorerna för ett framgångsrikt behandlingsarbete menar 
samtliga intervjupersoner är att överblicka problematiken, ha ett gott samarbete och allians 
med övriga professionella och individen samt dennes familj men även att bygga relationer 
och på så sätt uppnå tillit och trygghet hos individen.  

5.3.1. Relationer - Tillit - Trygghet 
 

När man inte förstår att vi jobbar med relationer och tillit, och att vi alltid har en 
tanke med allting, då ser man åtgärderna som viktiga och man ser inte den här 
mjukdatan, man ser inte värdet av det. Utan som socialsekreterare ser man då att nu 
har jag i alla fall gjort nånting, att man har satt ner foten liksom. Och det kan ju låta 
bra, men det är väldigt skadligt. 

 
Grunden till att kunna utföra ett framgångsrikt behandlingsarbete är just att skapa en trygg 
och tillitsfull relation. Detta samtidigt som man har ett professionellt förhållningssätt, vilket 
man menar innebär att kunna bemöta och förstå individens situation, samt att i mötet med 
individen kunna vara personlig men inte privat. En av intervjupersonerna beskrev förmågan 
att härbärgera som ett viktigt verktyg i arbetet, där denne förklarade det som att “känna det 
individen känner utan att göra känslan till sin egen ”.  
 

Det handlar i grund och botten om relationer och tillit. Har du en trygghet och en 
tillit, då kan man också säga sanningen, hur det är. För jag har hört en ungdom som 
var väldigt duktig på det här med att manipulera och hon sa såhär att; det finns en 
person som jag kan säga exakt hur det är till och det är till min mamma. 

 
Hopp är även en stark skyddsfaktor för individen. Att det finns vuxna att lita på, som bryr sig 
och som inte ger upp skapar trygghet och en känsla av egenvärde och värdefullhet. Om detta 
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skulle misslyckas kan det i sin tur skapa negativa känslor och aktioner hos barnet. Att svika 
barnet i detta avseende kan vara förödande.  
 

En anknytningsperson behöver ju inte nödvändigtvis vara en mamma eller en pappa 
utan det kan ju vara en person som jobbar som behandlare på ett hem. Och jag vet ju 
ett exempel på där ett barn har farit väldigt illa då man flyttat runt honom, från hem 
till hem, nästan tio gånger på ett och samma år! Och då tappar ju barnet förstås 
hoppet. Det får väl inställningen liksom att ingenting spelar någon roll längre, när 
det blir behandlat på det sättet. Och då att istället som professionell tänka att, jaha, 
det här är din uppfattning, att ditt liv skulle funka bäst här, på det här hemmet, ja men 
då satsar vi på det då. Nä, då rycker man upp barnet igen och flyttar det till ett nytt 
ställe. Om jag hade fått bestämma så hade jag låtit det här barnet stanna kvar på sitt 
ursprungliga hem, där han ville vara, och där han kände sig trygg och hade tillit till 
personalen. Pojken hade ju vissa i personalen som anknytningspersoner. 

 
En av intervjupersonerna berättar om deras arbetssätt inom en HVB-verksamhet. Denne 
beskriver ett miljöterapeutiskt arbetssätt där man tar tag i de problem och situationer som 
uppstår i vardagen och bemöter verkligheten på ett professionellt sätt, samt arbetar aktivt med 
den huvudsakliga problematiken och inte lägger resurser på att behandla i sammanhanget mer 
bagatellartad problematik. Intervjupersonen poängterar även hur just denna HVB-verksamhet 
inte på något sätt arbetar med bestraffningsmetoder då detta leder till såriga relationer där 
tillit och trygghe intet kan byggas.  
 

Vissa saker kanske man inte ska kriga så mycket om, utan man ska lägga ner tiden  på 
det som är viktigt. Och vad är det som är viktigt? Jo, det vet ju jag nu, det är 
relationer och tillit, och att lägga ner energin på dom bitarna, och skolan 
naturligtvis. Att lägga fokus på det ungdomarna behöver, istället för att lägga krutet 
på onödiga saker. 

5.3.2. Samarbete, samverkan & allians 
Något som även framkom utifrån de genomförda intervjuerna var vikten av god samverkan 
mellan de olika aktörerna inblandade i insatserna för barnet, innebärande att dessa bör ha en 
god överblick av situationen och förståelse för individens problematik. Samarbetet bör likväl 
vara gott till barnets familj där en känsla av allians och samarbete gör mycket för att arbetet 
kring barnet ska fortskrida utan motstånd och större svårigheter.  
 

Föräldrar kan känna sig hotade av att barn trivs, där de kan känna att de misslyckats 
som föräldrar, istället för att tänka att det är bra att flera vuxna hjälps åt och drar åt 
samma håll. Nej då blir det istället det här med prestige, alltså den här konkurrensen 
som är så onödig, för alla behövs ju. Men när det blir på det sättet är det väldigt svårt 
att skapa den här alliansen och jobba mot samma mål. 
 

22 



 

Jag ser ju samarbete som otroligt viktigt, och det är väl även det jag har sett fallerat i 
de fall då det gått snett med behandling. När samarbetet inte fungerar så är det 
ungdomen som faller mellan stolarna. Vi måste jobba ihop, det går inte annars. 

 
En annan faktor som i sammanhanget lyftes fram var betydelsen av ett tryggt och starkt 
arbetsnätverk som professionell att verka utifrån, både på den egna arbetsplatsen men även i 
samverkan med andra aktörer.  
 

En gång var jag med om att det inte alls fungerade tillsammans med 
socialsekreteraren i ärendet. Vi förstod inte varandra alls och hade olika åsikter om 
vad som var rätt i just det fallet. Och det blir så tydligt såna gånger, att om det inte 
fungerar med socialtjänsten så fungerar ingenting. Och i slutändan går ju det här ut 
över barnet. Det är ju ett rätt tydligt exempel på hur viktigt det är att kunna samverka 
med alla dom som är inblandade. 

5.4. Preventivt arbete 
De professionellas övergripande åsikt är att ett preventivt arbetssätt är att föredra då man med 
små medel kan nå en betydande långsiktiga förändringar för individen. Ju tidigare dessa 
insatser tillsätts desto bättre.  
 

Att arbeta preventivt är oerhört viktigt. Det är en vinst för varje barn men även en 
samhällsekonomisk vinst.  

Egentligen är ju allt arbete vi gör preventivt, om man ser i stort, eftersom att man vill 
ju förändra och förbättra. Det handlar ju om att man vill förebygga att det ska bli 
värre och sämre. 
 

Positiva aspekter av ett preventivt arbetssätt anses vara att både individen och familjen 
besparas onödig smärta och lidande som kan komma till följd av processen kring barnets 
behandling. Ur ett samhälleligt makroperspektiv kan man även se positiva effekter gällande 
besparingar av resurser i form av insatser och kostnader när man jobbar preventivt.  

Den gemensamma uppfattningen bland intervjupersonerna, av att arbeta icke-preventivt, var 
att problematiken ackumuleras och många gånger försvåras med ett sådant arbetssätt. En av 
intervjupersonerna beskrev det även som ansvarslöst att ha ett icke-preventivt arbetssätt och 
förhållningssätt.  

Problematiken ackumuleras ju, det blir värre och värre och tillslut händer det 
nånting. Antingen så skadar man kanske sig själv eller så är man utåtagerande och i 
värsta fall skadar någon annan … Så det bör ju alltid vara ett preventivt tänk. Det 
måste vara det. 
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5.4.1. Skolan som framgångsfaktor 

En av intervjupersonerna beskriver det preventiva arbetssättet som “det enda rätta ” och 
fortsätter sedan med att beskriva ett exempel på hur skolan kan vara en god framgångsfaktor i 
ett preventivt arbetssätt. Intervjupersonen menar att om man kan få barnets skolgång att 
fungera så börjar ofta många andra delar i livet också falla på plats. Skolan är många gånger 
upphov till rutiner i barnets liv samt en god arena för relationsskapande. Genom att barnet 
bygger relationer utvecklas ofta även den kommunikativa förmågan, samt förmågan att 
hantera olika situationer och konflikter på ett adekvat sätt. Barnets egenvärde stärks genom 
känslan av att lyckas, och detta i sin tur medför ofta även positiva känslor hos barnets familj 
och nära, vilket stärker alliansen och samarbetet kring barnet ytterligare.  

Skolan är jätteviktig, om den funkar så brukar många andra bitar också falla på 
plats. Det här är ju ofta barn som inte har med sig hemifrån hur man kommunicerar 
med varandra på ett bra sätt. Det kan komma från att det varit mycket bråk i familjen, 
och då har man heller inte lärt sig att hantera konflikter. Man kan ju också se hur bra 
skolan är för ett barn att skapa rutiner i vardagen, man har ett ställe att gå till varje 
dag, ett schema att följa och sådär, och barnet tillåts göra framsteg och stärka sin 
självkänsla. Och självklart är ju chansen även stor att barnet träffar kompisar och får 
skapa goda och meningsfulla relationer. 

5.4.2. Individuellt anpassade insatser 

Vikten bör ligga vid att insatserna alltid är anpassade efter den specifika individens behov, 
problematik och situation. Detta menar intervjupersonerna är viktigt då problematiken kan te 
sig på väldigt många olika sätt beroende på individ, och att behandla olika problem med 
samma behandling blir därför både ineffektivt och orättvist. En av intervjupersonerna 
beskriver detta som en stor lärdom under sin tid som professionell, då dennes arbetssätt först 
tenderade att vara fyrkantigt, men att de efter att ha börjat ta hänsyn till de olika individernas 
förutsättningar och problematik både upplevde ett bättre samarbete och bättre 
behandlingsresultat.  

Att framförallt vara individuell, det har jag kommit fram till är väldigt viktigt. Att 
behandla alla på samma sätt, det är djupt orättvist. Man lär sig ju mycket under åren 
man arbetar med den här problematiken, och just det där med att vara individuell, det 
är otroligt viktigt.  

5.5. Arbetets utveckling 
Den faktor som av de olika intervjupersonerna ansågs som en av de viktigaste för utveckling 
och förbättring var verksamhetens och den professionellas ansvar att förvärva ny kunskap och 
utbildning, samt att alltid vara uppmärksam på vad i arbetssättet som fungerar och inte. Även 
samverkan med andra aktörer och verksamheter ansågs som en av de viktigaste faktorerna för 
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att behandlingsarbetet ska fungerar, och ansågs därmed även vara ett viktigt ämne för 
utveckling och förbättring 
 

Vi träffar barnet för att höra hur barnet upplever sin situation. Vi samtalar med 
föräldrar och barn, både tillsammans och enskilt, om vad som fungerar bra och vad 
man behöver ändra på, och hur det ska ske. 
 
Jag tänker att genom utbildning, och att ta del av forskning, vad som har varit 
verkningsbart för andra i arbetet kring barn och deras familjer med problem kan man 
ju verkligen förbättra sitt eget arbetssätt. Ett ännu större samarbete med andra 
verksamheter som finns kring barnet är ju också otroligt viktigt, och där finns det ju 
ibland brister och saker som skulle kunna förbättras, när samarbetet och samverkan 
inte fungerat. Det påverkar ju behandlingsarbetet och barnet i slutändan. Det är ju 
alltid barnet som drabbas. 

6. Analys och diskussion 
I detta kapitel diskuteras studiens resultat i förhållande till teori och forskning. Vidare 
kommer slutsatser att presenteras samt förslag till fortsatt forskning inom ämnet.  

6.1. Antisocialt beteende - En komplex problematik 
Synen bland de intervjuade professionella, av hur antisocialt beteende kan tas i uttryck hos 
barn, stämmer väl överens med hur beteendet beskrivs i forskning och litteratur. De delar 
även med sig av bilden av att antisocialt beteende hos barn ofta är mycket komplext med en 
problematik i kombination, såsom exempelvis missbruk och kriminalitet. Intervjupersonerna 
understryker hur viktig anknytningspersonernas roll är i barnets utvecklingsprocess och hur 
barnet eventuellt kan bli påverkat av de beteenden som är normaliserade inom familjen, 
exempelvis våld anknytningspersoner emellan.  
 
Som tidigare nämnts är antisociala beteenden hos barn handlingar som innebär att sociala 
normer och regler överträds (Långström, 2003). Meuwisse och Svärd (2002) menar att 
antisociala beteenden av olika art ofta är sammankopplade, och att detta gör problematiken 
mer komplicerad. Som ett exempel ges kopplingen mellan riskzonen för kriminalitet och att 
utöva våld mot andra. Vissa preventionsprogram visar på att de insatser och åtgärder som 
sätts in ger bäst utfall desto tidigare de sätts in, helst innan problematiken i fråga tillåtits 
ackumuleras, samt ju fler så kallade riskförhållanden man samtidigt kan påverka (Meuwisse 
& Svärd, 2002). Detta styrks ytterligare av att det även visat sig att enskilda åtgärder som 
applicerats på barn med en mer komplicerad problematik inte ger den effekt man hoppats på. 
Man menar att åtgärder bör sättas in i alla de områden där problematiken yttrar sig, och detta 
kan vara både i skolan, hemma eller på fritiden (Meuwisse & Swärd, 2002).  
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Författarna ser en koppling mellan det Meuwisse och Svärd nämner och det tidigare exemplet 
“Pojken” i uppsatsens resultatdel. Exemplet Pojken visar på två uttalade antisociala 
beteenden i form av hot om våld samt kriminalitet. Detta ger en bild av att problematiken ofta 
är komplex och av multipel karaktär, det vill säga att de olika typerna av antisocialt beteende 
ofta är kombinerade. Enligt anknytningsteorin formas ett barn under sina tidiga levnadsår, 
och beskrivs som att utvecklingen alltid byggs vidare på tidigare erfarenheter (Broberg et.al., 
2006). Ett litet barns anknytningspersoner kan eventuellt även ses som förebilder med stort 
inflytande vars beteenden kan tänkas överföras till barnet eller normaliseras i barnets ögon. 
Forskning har visat att barn knyter an till en person oavsett personens lämplighet och därmed 
kan tänkas att barnets utvecklingsprocess påverkas negativt i de fall anknytningspersonerna 
bedöms mindre lämpliga (Broberg, Almqvist, & Tjus, 2003). Om barnet exempelvis ser sin 
eller sina anknytningspersoner utsätta varandra för våld är det inte helt otroligt att barnet på 
något sätt blir påverkad av att se detta. Detta våldsamma beteende kan för barnet därmed bli 
någonting normalt, och denna normalisering av våld finns det därmed risk att barnet bär med 
sig även i vuxen ålder. Det kan eventuellt innebära att barnet anser det vara godtagbart att 
utsätta andra för våld eller att andra utsätter barnet. En komplex problematik kan därmed 
uppstå utifrån de erfarenheter ett litet barn samlar på sig under uppväxten, och det kan tänkas 
vara så att denna problematik är mycket färgad av anknytningspersonernas egna problematik.  

6.2. Upphovsgivande faktorer till antisocialt beteende hos barn 
Vad som tydligt framkommit i studiens resultat är just vikten av att skapa relationer, tillit och 
trygghet, och att detta är den mest betydande faktorn till ett framgångsrikt behandlingsarbete 
avseende antisocialt beteende. Intervjupersonerna pratar mycket om just hur ett barn påverkas 
av det som händer tidigt i livet, och hur en otrygg uppväxt kan resultera i att ett barn har svårt 
att skapa relationer och våga ha tillit till andra människor. En av intervjupersonerna menade 
att denna avsaknad av tillit till sina anknytningspersoner i förlängningen kan resultera i att 
detta barn istället söker trygghet och tillit hos andra.  
 
Studier visar att en av de största riskfaktorerna i förhållande till då barn utvecklar antisocialt 
beteende är kopplad till familjen. En god anknytning till barnets omvårdnadspersoner, eller 
andra i dessa personers ställe, är mycket viktig för barnet att utveckla under sina första 
levnadsår. Om denna relation är ohälsosam kan barnets utveckling skadas, och som en 
produkt av detta kan risk att utveckla antisocialt beteende föreligga. (Broberg et.al., 2006). 
 
Försummelse, konflikter och våld kan sätta bestående spår hos ett barn (Stiftelsen Allmänna 
barnhuset, 2004:2). Våldet behöver inte vara direkt riktat mot barnet, utan kan lika gärna vara 
riktat mot en av barnets anknytningspersoner. Oavsett kan detta ha negativ påverkan på 
barnet och resultera i begynnande antisociala beteenden (Broberg et.al., 2006). En förälders 
attityd till och omhändertagande av barnet är avgörande för den känslomässiga utvecklingen 
(Broberg et.al., 2006). Man kan även se att det en individ upplever under sin uppväxt, och de 
avtryck som sätts i anknytningen, ger form åt en individs personlighet (Broberg et.al., 2006, 
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Sroufe, 2005). Harlows experiment som finns beskrivet i teoriavsnittet visar på hur små apor 
knyter an till sin surrogatmamma oavsett om denne är lämplig som anknytningsperson eller 
inte (Broberg, et.al., 2006). 
 
Detta experiment kan eventuellt kopplas även till barn då tendenser till liknande beteende 
finns där barn knyter an till olämpliga anknytningspersoner. Ur ett nutida perspektiv behöver 
däremot inte ett barns anknytningspersoner vara just en mamma eller en pappa då den 
moderna familjen kan vara konstellerad på många olika sätt, och en anknytningsperson kan 
även vara någon utanför familjen, i ett behandlingsarbete exempelvis en behandlingsassistent. 
Att knyta an till någon tar däremot ofta tid och barn med tidigare förluster av 
anknytningspersoner, eller erfarenhet av att anknytningspersoner ej mött barnets behov kan 
uppleva detta som mycket svårt. En god anknytning ger upphov till trygghet och tillit, och är 
nyckeln till framgångsrik behandling av barn med antisocialt beteende, och därför bör detta 
vara en av de största fokuspunkterna för professionella i kontakt med dessa barn.  
 
Forskning kring att våld påverkar människor negativt kan anses vara fastställt. Hur våld 
påverkar människor negativt finns oändligt många resultat för. Som tidigare nämnts formas 
och påverkas ett barn under sin uppväxt och av allt som det utsätts för, och då våld är ett 
ohyggligt och starkt verktyg kan det tänkas påverka ett litet barn ännu mer med tanke på dess 
formbarhet. Att som barn utsättas för våld av en anknytningsperson som ska representera 
trygghet är tveklöst förödande. Ett litet barn har inte utvecklat en inre trygghet utan tvingas 
ge all sin tillit till att dessa anknytningspersoner kan tillförsäkra barnet dess trygghet. Detta 
gör situationen kring då barn utsätts för våld inom familjen obeskrivlig.  

6.3. Skolan och trygg anknytning som framgångsfaktorer 
I resultatet beskrivs hur skolan kan fungera som en framgångsfaktor för ett barn med 
antisocialt beteende. Man menar att om skolan fungerar så är det större chans att andra delar 
också faller på plats. Skolan ger barnet möjlighet till rutiner, att skapa relationer och att 
utveckla sin kommunikativa förmåga samt sociala kompetens. Barnet kan i skolan hamna i 
olika situationer och måste därför lära sig hantera exempelvis konflikter på ett adekvat sätt. 
Studiens resultat visar att en del barn inte får med sig dessa kompetenser hemifrån då de i sin 
hemmiljö inte fått träna upp dem.  

Barn med trygg anknytning visar, till skillnad från barn som kommer från ogynnsamma 
uppväxtförhållanden, god social kompetens, mer självtillit och bättre förmåga att skapa och 
hantera relationer. God inlärningsförmåga var mer frekvent förekommande hos de barn där 
dess anknytningspersoner varit uppmärksamma och på ett bra sätt samarbetat med barnet 
(Broberg et.al., 2006). Det har visat sig att anknytning har påverkan på ett barns skolgång. 
Barn med otrygg anknytning och som tidigt utsatts för övergrepp eller försummelse upplevs 
ha större svårigheter i skolan till skillnad från barn med en trygg anknytning och goda 
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uppväxtförhållanden. Enligt Broberg et.al. (2006) startar dessa barn sin skolgång från ett 
underläge.  

De goda följderna av en fungerande skolgång är många och framstående. Genom att tidigt ge 
stöd och hjälp utifrån barnets individuella behov, och se till att skolgången fungerar, kan man 
förhoppningsvis öka chanserna att lyckas för de barn med en otrygg anknytning och 
ogynnsam uppväxt. Då skolan kan ge en individ goda förutsättningar att lyckas i framtiden 
anser vi att skolgången bör satsas på ur ett preventivt perspektiv. Man kan då minska 
klyftorna mellan barn med olika förutsättningar och ge dem en likvärdig grund att stå på och 
utvecklas från. 

6.4. Relationer - Trygghet - Tillit 
Datainsamlingens resultat visade tydligt de professionellas syn på relationsbyggande, 
trygghet och tillit som de mest betydelsefulla faktorerna för ett gott behandlingsarbete när det 
gäller barn med antisocialt beteende. En bra relation bygger på trygghet och tillit men också 
en känsla av anknytning och trovärdighet. Enligt Røkenes och Hanssen (2007) är själva 
relationen viktigare än vad som sägs och görs i praktiken. Klientundersökningar påvisar att 
det viktigaste är att kunna känna förtroende för den professionelle för att vilja öppna sig, i 
kort innebär detta att relationen är överordnad och viktigare än de metoder den professionelle 
använder sig av (Røkenes & Hanssen, 2007). Bowlbys studie på barn som behandlades för 
antisociala beteenden visade en koppling mellan dessa beteenden och separationer från- eller 
förluster av sina primära vårdnadshavare (Broberg et.al., 2006).  
 
Vi kan se en koppling mellan Bowlbys resultat och intervjuernas resultat. Där det framkom 
att barn gång på gång slets ifrån behandlingshem och eventuella anknytningspersoner i form 
av behandlingspersonal där relationer, trygghet och tillit börjat byggas upp. I dessa fall har 
barnen många gånger uttryckt sina önskningar gällande sin behandling men ej blivit lyssnade 
på, enligt en av intervjupersonerna. Barn med omfattande och komplex problematik kan 
många gånger ha tillitssvårigheter och annan problematik som försvårar återuppbyggandet av 
relationer, trygghet och tillit. Detta återuppbyggande upplevs tvinga barnen att fokusera på 
detta relationsbyggande, gång på gång, istället för att ges tid och energi att uppnå välmående. 
Som tidigare nämnt här ovan är relationen nyckeln till framgångsrik behandling och 
förändring, uttryckt både av professionella och klienterna själva.  
 
Då en individs känslomässiga upplevelser kan variera stort, och vissa är mer känsliga än 
andra, är det alltid viktigt att som professionell ha ett bra bemötande och att värna om den 
goda klientrelationen. Om man utan försiktighet går in i ett möte med en klient kan man med 
otur negativt påverka klientens självkänsla, och detta i sin tur kan medföra många olika 
negativa känsloupplevelser för klienten. Utan relationer, trygghet och tillit är frågan om dessa 
barn ens är mottagliga för den hjälp och behandling som erbjuds, och om de ges en chans till 
välmående. Barn måste kunna lita på att vuxenvärlden, med den makt den besitter, ger barnet 
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den bästa chansen till hjälp och förändring, och tar beslut som är gynnande för barnets 
välmående. Om denna skyddsmekanism fallerar, som är den enda barnet har att förlita sig på, 
resulterar det i känslor av att ha blivit sviken, och detta i sin tur leder till att barnet kan ge upp 
hoppet på att en förändring till det bättre skulle kunna ske.  

6.5. Preventivt arbete och individualiserade insatser 
En av intervjupersonerna lyfte fram lärdomen om att se varje persons specifika behov och att 
vara individuell i sitt bemötande som otroligt viktigt, samt att det bör anses djupt orättvist att 
behandla alla på samma sätt. Vidare anser intervjupersonerna att hänsyn bör tas till att de 
insatser som appliceras alltid är anpassade till respektive individ och den problematik som 
finns. Avseende ett icke-preventivt arbetssätt ansåg en av intervjupersonerna detta vara 
ansvarslöst, då man i och med detta tillåter problemen att försvåras. För att motarbeta detta, 
och ej tillåta problematiken att kompliceras, ansåg intervjupersonerna att ju tidigare 
insatserna sätts in desto bättre, både för individen i fråga, familjen och för samhälleliga 
besparingar. Att dessa insatser är individualiserade är även av största vikt.  
 
Enligt Meuwisse och Svärd (2002) är det när man över tid tillåter problematiken att 
ackumuleras som risken blir större att problemen består i framtiden. Det är denna 
ackumulering av problem som anses vara den primära anledningen till detta, inte hur 
allvarliga problemen i fråga är (Meuwisse & Svärd, 2002). Vikten av tidigare insatser stärks 
även av det faktum att man redan tidigt i ett barns liv kan se denna sorts problematik 
(Meuwisse & Svärd, 2002). Loeber och Farrington (1998) lyfter utifrån en sammanfattning 
av forskningslitteratur om ämnet fram att tidiga insatser för unga kan minska risken för att de 
utvecklar olika slags antisociala beteenden eller börjar missbruka (AACAP, 1997; Fransson 
& Armelius, 1996; Loeber & Farrington, 2000). Avseende individualiserade 
preventionsinsatser uttrycker sig Meuwisse och Svärd (s. 250, 2002) på följande sätt 
“Användandet av samma eller liknande behandlings- eller preventionsinsatser för alla 
antisociala personer, utan att på allvar ta hänsyn till dess olikheter, minskar sannolikheten 
att lyckas bryta negativa utvecklingar”.  
 
Utifrån detta anser vi att det tydligt framkommer att ju tidigare, och mer individualiserade 
insatser, desto bättre. Däremot behöver en tidig insats inte ske i tidig ålder, utan kan ske tidigt 
i en begynnande problemprocess. Prevention behöver därmed ej vara kopplat till en individs 
ålder, utan kan kanske snarare ses som något kopplat till problematikens ålder. Detta var inte 
ett perspektiv som vi från början av forskningsprocessen hade, men som tydligt framkommit 
över tid, främst utifrån de intervjuer som genomförts och legat till grund för studiens empiri. 
Frågan är hur man ser på preventivt arbete i stort när det kommer till problematik kring 
antisocialt beteende hos barn. Om det är så att synen gällande att preventiva insatser är något 
som måste ske tidigt i en individs liv, hur påverkas då de klienter som utvecklat en 
problematik senare i livet? Det kan tänkas vara så att dessa därmed ses som “förlorade fall” 
och därför inte ägnas den tid och energi som skulle behövas för att dessa individer ska ges 
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rätt hjälp och insatser. Däremot kan det utifrån ett anknytningsteoretiskt perspektiv tänkas 
vara så att preventiva insatser är mer effektiva desto tidigare i ett barns liv och utveckling de 
sätts in, då barn är mer formbara i unga år. Men detta bör inte ligga till grund för att 
professionella inte använder ett preventivt arbetssätt även senare i en individs liv. Antisocialt 
beteende är ofta en mycket komplex problematik där uppkomsten av beteendet och hur det tar 
sig i uttryck skiljer sig från individ till individ. Alla barn har inte samma erfarenheter eller 
samma förutsättningar, därför vore det väldigt märkligt om man ej tog hänsyn till varje 
individs unika behov i behandlingen av denna problematik.  

7. Slutsats 
Idén till denna studie föddes utifrån ett intresse för antisocialt beteende hos barn och 
prevention inom socialt arbete. Syftet med studien var att undersöka hur antisocialt beteende 
kan ta sig i uttryck hos barn och hur professionella preventivt arbetar med den problematiken. 
Studiens fokus har varit på att ur ett anknytningsteoretiskt perspektiv se på de faktorer som 
påverkar ett barns utveckling och hur professionella arbetar preventivt med antisocial 
beteendeproblematik. 

Studien visar att uppväxtförhållanden och anknytning har stor påverkan på ett barns 
utveckling, och dessa faktorer har även visat sig grundläggande i de fall barn utvecklar 
antisociala beteenden. Ett antisocialt beteende hos barn kan vara mycket komplext då 
problematik av olika art ofta är i kombination med varandra, exempelvis kriminalitet och 
våld.  

Då grunden till antisocialt beteende ofta läggs tidigt i barndomen är det viktigt att så tidigt 
som möjligt identifiera och upptäcka signaler som kan tänkas vara kopplade till beteendet. 
Därefter är det essentiellt att så snart som möjligt möta upp barnets behov med individuellt 
anpassat stöd, hjälp och insatser. Men för att kunna utföra ett framgångsrikt 
behandlingsarbete krävs att utveckla en god relation mellan den professionelle och barnet. 
Om detta relationsbyggande lyckas växer även trygghet och tillit fram. I detta speglas att 
klienterna själva anser relationen vara överordnad de metoder professionella använder sig av. 

Många individer med antisocialt beteende har ofta redan erfarenheter av skadade relationer, 
otrygghet och en känsla av att inte kunna lita på någon. Därför bör professionella hantera 
relationen till klienten med varsamhet då relation, trygghet och tillit är nyckeln till att kunna 
utföra ett framgångsrikt behandlingsarbete. Om relationen på något sätt skadas eller i värsta 
fall avbryts kan detta medföra förödande konsekvenser för behandlingsarbetet och barnet.  

Skolan framstår i studien som en god framgångsfaktor där barnet tillåts utveckla goda 
relationer. Barnet får även lära sig att hantera olika situationer och utveckla sin 
kommunikativa och sociala kompetens. Skolan är även en bra grund till rutiner för barnet och 
många av de professionella i studien ansåg att om skolan fungerar så faller många andra bitar 
på plats för barnet. Skolan kan även vara upphov till att barnets egenvärde stärks då det får 
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känna att det tillåts lyckas. Alla dessa delar resulterar i ett synsätt där skolan bör anses vara 
en mycket viktig och framträdande faktor i ett preventivt arbete vad gäller barn med 
antisocialt beteende.  

Det finns exempel på då samverkan och allians mellan aktörer i behandlingsarbetet kring ett 
barn ej fungerat, och där åsikter om vad som är bäst för barnet varit vitt skilda. 
Konsekvenserna av aktörernas agerande i dessa fall slår tillbaka negativt mot barnet. Utifrån 
detta dras slutsatsen att samverkan och allians är avgörande när målet är att uppnå barnets 
bästa.  

Som professionell bör man alltid ha ett preventivt arbetssätt för att inte tillåta problematiken 
att ackumuleras. Prevention behöver därmed inte vara ett begrepp kopplat till en individs 
ålder, utan bör snarare ses som något kopplat till problematikens ålder, då en preventiv insats 
kan ske tidigt i en begynnande problemprocess.  

7.1. Framtida forskning 

Som fortsatt forskning vill vi föreslå en studie på studenters syn på prevention och om de 
anser det vara ett fenomen kopplat till ålder. Vi vill även föreslå en studie på om individuella 
insatser för barn med antisocialt beteende används i skolan och i så fall hur de är utformade. 
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9. Bilagor 

9.1. Intervjuguide (bilaga 1) 
Tema 1: Antisocialt beteende 
(Hur kan antisocialt beteende tas i uttryck hos barn? ) 

- Vad associerar du med antisocialt beteende hos barn? 
- Kan du berätta om ett tillfälle när du har kommit i kontakt med ett sådant beteende 

hos barn? 
- Vad var det i barnets uppträdande som gjorde att du kopplade ihop det med antisocialt 

beteende? 
 
Tema 2: Faktorer 
(Vilka grundläggande faktorer kan ha betydelse i de fall där barn uppvisar ett antisocialt 
beteende? ) 

- Vad tror du kan ha legat till grund för att just detta barn (tema 1, fråga 2) uppvisade 
ett antisocialt beteende? 

- Vad tror du generellt kan vara grundläggande faktorer till att barn utvecklar antisocialt 
beteende? 

 
Tema 3: Professionellas arbetssätt 
(Hur arbetar professionella med barn som uppvisar ett antisocialt beteendemönster? ) 

- Hur arbetar ni med barn som som uppvisar ett antisocialt beteende? 
- Kan du ge ett konkret exempel på hur ni arbetar? 

 
Tema 4: Preventivt arbete & Utvärdering 
(Vad ser de professionella som för- och nackdelar med att arbeta preventivt vs. att arbeta 
icke-preventivt? ) 

- Vad är din uppfattning om att arbeta preventivt inom socialt arbete i stort? 
- Om du fick beskriva ditt arbetssätt som preventivt eller icke-preventivt, hur skulle du 

beskriva det då? 
- Vad anser du är fördelarna/nackdelar med att arbeta preventivt med barn som 

uppvisar ett antisocialt beteende? 
- Vad anser du är fördelarna/nackdelar med att arbeta icke-preventivt med barn som 

uppvisar ett antisocialt beteende? 
 
Tema 5: Utveckling & Förbättring 
(Vad ser de professionella för utvecklings- och förbättringsmöjligheter i deras arbetssätt, 
både individuellt och på arbetsplatsnivå? ) 

- Hur tänker du att ditt arbetssätt kan utvecklas och förbättras? 
- Hur tänker du att arbetsplatsens arbetssätt kan utvecklas och förbättras? 
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9.2. Informationsbrev (bilaga 2) 
 
Hej, 
 
Vi är två socionomstudenter vid Umeå Universitet som denna termin skriver vår 
kandidatuppsats. Vi har valt att inrikta vår uppsats på ämnet antisocialt beteende hos barn 
samt hur professionella arbetar med denna problematik. I forskningsarbete är det viktigt att ha 
validitet, reliabilitet samt en stark empirisk grund att bygga forskningen på. I socialt arbete är 
en stor del av forskning att inhämta empiri från yrkesverksamma, och därför är Er medverkan 
enormt viktig.  
 
Den metoden för datainsamling som vi valt att använda oss av är en kvalitativ 
semistrukturerad intervjumetod, vilket innebär att vi som intervjuare kommer att ställa frågor 
utifrån en intervjuguide, baserad på olika teman kopplade till vårt syfte och frågeställningar. 
Denna guide kommer att skickas till den tänkta intervjupersonen innan intervjun genomförs. 
Vi beräknar att intervjuerna kommer att ta maximalt 60 minuter.  
 
Att delta i intervjun är frivilligt och Ni har rätt att när som helst avbryta Ert deltagande. Du 
som väljer att delta i vår studie kommer att vara helt anonym, vilket innebär att vi inte 
kommer att skriva ut några namn eller andra uppgifter som går att koppla till dig. Den 
information som framkommer i intervjun kommer att sparas på ett sådant sätt att ingen 
obehörig kommer att ha tillgänglighet till materialet. Det är endast vi två studenter som 
skriver kandidatuppsatsen som kommer att ha tillgång till materialet.  
 
Med vår studie hoppas vi kunna belysa problematiken kring barn med antisocial beteende 
samt främja utvecklings- och förbättringsmöjligheter i de arbetssätt som professionella i 
dessa fall använder sig av. 
 
Bifogat i detta mail finns vårt syfte, frågeställningar samt den intervjuguide vi kommer att 
använda oss av. 
 
Våra kontaktuppgifter: 
Caroline Björkgren, carolinehelenab@gmail.com, 076 240 61 42 
Nicole Pudas, nicole.pudas@gmail.com, 072 244 06 92 
 
Med vänliga hälsningar, 
Caroline & Nicole 
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