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Abstract
The purpose of the study was to find out if the influential arrangements that is given to
convicted delinquents between 15-17 years old is practised because they have evidence
or if it is based on other grounds. The research questions were answered with the help of
a questionnaire and interviews. The questionnaire was sent to all 290 local authorities
whereof 52 answered the questions. The result indicated difficulties to get information
regarding which arrangements that is being used, the local authorities have various ways
of working and the programs and/or routines they use make it hard to access statistics.
The most common influential arrangements were programs made by the local
authorities themselves, which brings difficulties with the evidence of treatment effects.
Interviews were carried out with three persons from social services who work with
delinquents. The results showed that the choices were made on the basis of guidelines if
there were any available, otherwise out of a feeling or experience. The conclusion was
that there often seems to be a consideration regarding the evidence of treatment effects
when arrangements are chosen, but that the choice many times still occur based on other
premisses.
Key words: delinquent, treatment effects, influential arrangements, bureaucracy

Sammanfattning
Studiens syfte var att utröna om de påverkande insatser som erläggs dömda
ungdomsbrottslingar 15-17 år används för att de har evidens eller om valet vilar på
andra grunder. Forskningsfrågorna besvarades med hjälp av enkät och intervjuer.
Enkäten skickades till samtliga Sveriges 290 kommuner varav 52 svarade på frågorna.
Resultatet visade på svårigheter att få tillförlitlig information om vilka insatser som
används, kommunerna arbetar olika och de program och/eller rutiner som används gör
det svårt att ta fram statistik. De vanligast förekommande påverkansinsaterna var
egenkomponerade program, vilket medför svårigheter med kontroll av evidensen.
Intervjuer utfördes med tre personer från socialtjänsten som arbetar med unga
lagöverträdare. Resultatet visade att valet baseras på riktlinjer där sådana finns, annars
tas egna beslut utifrån känsla och erfarenhet. Slutsatsen blev att det många gånger finns
en tanke kring evidens när insatser ska väljas, men att valet ändå ofta sker på andra
premisser.
Nyckelord: Unga lagöverträdare, evidens, påverkansprogram, byråkrati
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Inledning
Det är relativt vanligt att ungdomar begår brott, i 2017 års skolundersökning anger t.ex.
51 procent av pojkarna och 46 procent av flickorna i nionde klass att de begått minst en
brottslig handling (Brottsförebyggande rådet [Brå], 2018, s.47). Antalet ungdomar som
lagförs för brott är dock mycket lägre än så. År 2017 var det totala antalet lagföringar
(inkl. strafförelägganden och åtalsunderlåtelser) 8931 st för de mellan 15-17 år vilket är
en minskning från 2008 med 41% (Brå, 2017, s.39). Lagföringsbesluten ökade dock
både till andel och antal mest bland 15-17 åringar jämfört mot andra åldersgrupper
mellan år 2016 och 2017. Ökningen var då 5% eller 456 beslut. Anmärkningsvärt i Brås
rapport är också att hela 20% av lagföringsbesluten för 2017 innefattar ungdomar 15-20
år, trots att dessa bara utgör 8% av straffbara individer i Sverige. Denna studie fokuserar
på omyndiga personer och främst på åldersgruppen 15-17 år då ungdomar under 15 år
inte är straffmyndiga och därmed inte kan straffas för ett brott som de har begått
(Brottsbalken, [BrB], SFS 1962:700, kap.1, 6 §).
Det är viktigt att behandling av kriminella, både unga och vuxna, består av
evidensbaserade metoder - d.v.s. behandlingar som man vet fungerar (Holmberg, 2017,
s.284). År 2010 tog den svenska regeringen ett beslut efter en överenskommelse med
Sveriges kommuner och landsting (SKL) att långsiktiga insatser ska fattas utifrån
evidensbaserade metoder (Ibid). Detta efter att det framkommit att socialtjänsten inte
alltid kontrollerar om arbetsmetoder och insatser är evidensbaserade. Socialstyrelsen
(2019a) skriver på sin hemsida att det inom organisationen ska användas en
evidensbaserad praktik där handläggaren samlar in kunskap om själva insatsen och om
den unges situation. Denna information ska sedan vägas samman av handläggaren
tillsammans med dennes egna kunskap och kompetens för att kunna ta det bästa
beslutet. Det går att tolka texten som att evidens faktiskt inte är ett måste, bl.a. anges att
“Individens önskemål ska väga tungt vid val av insats, särskilt om det inte finns någon
kunskap om den aktuella insatsen eller om studier visar svaga eller tvetydiga resultat”.

Det har även i flera utländska studier visat sig vara vanligt att metoder utan evidens
används. T.ex. genomförde Lipsey (1992, s.123-124) en undersökning av olika program
riktat just mot att minska återfall för ungdomar som visade att de bästa programmen
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reducerade återfallen med 20-40 procent, några av programmen var verkningslösa och
en del producerade mer återfall i kriminalitet. Beslutsfattare implementerar alltså
program utan att de vet om och hur programmen fungerar (Farbring, 2010, s.29). Att
använda sig av program som inte fungerar är inte bara slöseri med tid men även pengar
då vissa insatser är kostsamma i form av kvalificerad personal, ledningsstöd, en
samverkan av olika myndigheter och organisationer när det gäller handledning,
uppföljning och utvärdering (Mcguire, 2010, s.223). Återfall kan också bli kostsamma i
form av sjukhusbehandling av brottsoffer, skador på egendom, insatser av polis,
rättssystemen, kriminalvården och frivården.
För att kunna veta om valet av påverkande insatser för ungdomsbrottslingar utgår från
evidens behöver man veta vilka insatser det faktiskt handlar om. Brå (2005, s.6)
beskriver svårigheterna med att få tillgång till denna information, d.v.s. vilka insatser
unga lagöverträdare 15-17 år faktiskt får, detta då denna information inte går att söka i
lagföringsstatistiken och inte heller i Socialstyrelsens nationella statistik över
socialtjänstens insatser för barn och unga. Även Institutet för utveckling av metoder i
socialt arbete [ims] (2008, s.89) tar i sin metaanalys om effekter av insatser på unga
lagöverträdare upp liknande svårigheter - dels att det saknas nationell statistik över hur
socialtjänsten hanterar unga lagöverträdare och dels att det råder brist på bra svenska
utvärderingar av insatser.
Syfte
Syftet med studien är att utröna om de påverkande inslag som erläggs dömda
ungdomsbrottslingar 15-17 år används för att de har evidens eller om valet vilar på
någon annan grund.
Frågeställningar
1. Vilka påverkande1 insatser användes för dömda ungdomsbrottslingar mellan
15-17 år under år 2018?
2. Hur kan valet av insatser förstås?

1

Med påverkande insatser menas här insatser som syftar till att påverka ungdomen i en positiv riktning.

2

Bakgrund och tidigare forskning
För att hitta relevant tidigare forskning har Brottsförebyggande rådets (Brå) och
Socialstyrelsens hemsida använts, Digitala vetenskapliga arkivet (DiVA), kriminologisk
litteratur samt vidare sökningar på intressant information ur det funna materialet.
Sökord

som

använts:

“unga

lagöverträdare”,

“ungdomsbrottslingar”,

“påverkansprogram”, ”evidensbaserade”. Mycket av det material som kommit upp har
varit relaterat till specifika straff och/eller insatser och vilken påverkan dessa har haft på
individerna. När det kommer till val av insatser finns en hel del forskning som gäller
socialtjänsten överlag, vi har dock inte kunnat hitta något som går in specifikt på unga
lagöverträdare.
Brå (2008) utförde år 2004 en undersökning kring påverkansprogram för unga
lagöverträdare i syfte att utröna vilka specifika åtgärder som används och om dessa har
effekt på återfall. Antalet deltagare som deltog i respektive program var dock för lågt
för att en effektutvärdering skulle kunna genomföras och resultatet blev istället en
fördjupad information kring vad påverkansprogrammen består av. I rapporten
framkommer att endast två vedertagna program användes; ART (Aggression
Replacement Training) och Vägvalet vilka då inte studerats i tillräcklig omfattning för
att kunna sägas ha evidens. Brå (2011, s.42) har vidare i en rapport med registerdata
från år 2008 över 285 dömda ungdomsbrottslingar under 18 år sammanställt föreslagna
insatser från socialtjänstens yttrande till domstolarna. Här framkommer att den
vanligaste rekommenderade insatsen då var någon typ av programverksamhet 24
procent, följt av samtalskontakt med socialtjänsten 21 procent, SoL-placering 9 procent,
LVU-placering 8 procent, drogtest 8 procent, Kontaktperson/-familj 5 procent,
samtalskontakt med annan än socialtjänsten 5 procent, familjeinsats 5 procent, utredning
5 procent, kvalificerad kontaktperson 4 procent, mellanvård 2 procent samt övrigt 4
procent. Här finns dock inte specificerat vilka programinsatser som använts vilket gör
att det inte går att bedöma om programmen har evidens.
Socialstyrelsen har det övergripande ansvaret för ungdomars situation i samhället och
de fick år 2017 i uppdrag av regeringen att undersöka vilka åtgärder som vidtas för unga
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lagöverträdare upp till 21 år som får påföljder utan vårdande inslag (Socialstyrelsen,

2018). Att man fokuserar på straff utan påverkansinsatser och att man dessutom valde
att fokusera på ungdomsbrott med koppling till narkotika gör den dock mindre relevant
för denna studie.
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (2019) har påbörjat projektet
Metoder för risk- och behovsbedömning vid kriminellt beteende hos unga som ska
undersöka om det finns metoder som på ett tillförlitligt sätt kan predicera brottslighet
och återfall hos unga samt hur dessa metoder påverkar val av åtgärder. Projektet
beräknas vara klart under hösten 2019.
Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete [ims] gjorde år 2008 en metaanalys
över insatser och dess effekter på unga lagöverträdare. Slutsatserna har framförallt
dragits från nordamerikanska studier då svenska studier inom området är få (ims, 2008,
s.7). Man hänvisar till ims rapport i Socialstyrelsens handbok (Socialstyrelsen, 2009,
s.57) vilken beskriver handläggningsförfarandet när barn och unga begår brott.
Socialstyrelsens handbok håller nu på att omarbetas och en ny ska komma under 2019
(Socialstyrelsen, 2018, s.24).
Socialstyrelsen

(2016,

s.7)

har vart tredje år sedan 2007 genomfört en

enkätundersökning kring evidensbaserat arbete till chefer inom socialtjänsten. Den
senaste från 2016 visar att användandet av evidensbaserade insatser ligger på ca 20%
och att användandet av evidensbaserade insatser till unga har halverats mellan år 2013
och 2016. Observera dock att frågorna då har ställts till verksamhetschefer inom en rad
skilda områden och inte berör unga lagöverträdare specifikt. I rapporten framkommer
också att cheferna inom socialtjänsten anser att endast 10% av de anställda har
tillräcklig kunskap för att själva kunna söka evidens och att endast 6% kan värdera
evidensen.
Mikael Skillmark skrev 2018 sin doktorsavhandling Uppdrag standardisering:

införande och användning av manualbaserade utrednings- och bedömningsverktyg i
socialtjänsten. I den undersöker han bland annat hur standardisering av arbetsmetoder
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inom socialt arbete bidrar till likformighet (Skillmark, 2018, s.7). Han menar att när
organisationer bemöter människor kan den som får hjälp räkna med förutsägbarhet och
att de som arbetar inom organisationer utför sina bedömningar på samma sätt varje gång
oavsett tidpunkt och plats. Han diskuterar även att handläggarnas handlingsutrymme
och subjektiva bedömningar minskas och då också riskerna med maktutövning.
Straff för unga lagöverträdare
År 2017 lagfördes 8 931 ungdomar mellan 15-17 år i Sverige, av dessa dömdes 1 268 st
till ungdomsvård, 1 235 st till ungdomstjänst, 3 040 st till straffvarning och 69 st till
sluten ungdomsvård eller fängelse (Brå, 2019). Se bilaga 1. Unga lagöverträdare döms

vanligtvis till något av följande straff:
● Ungdomsvård.

Behandlingsbehovet

styr

och

endast

de med särskilt

behandlingsbehov är aktuella, valda insatser ska motverka en icke gynnsam
utveckling av den unge (BrB, SFS 1962:700, kap. 32, 1 §).

● Ungdomstjänst. Oavlönat arbete ute i samhället, på en arbetsplats med
meningsfulla arbetsuppgifter (Brå, 2011, s.31). Straffet kan innefatta mellan 20

och 150 timmar och utdöms normalt vid brott som skulle ge mellan minst 60
dagsböter och högst 12 månader i fängelse. Om ett särskilt vårdbehov finns ska
alltid ungdomsvård utdömas i första hand, ungdomsvård och ungdomstjänst kan
dock kombineras. För att vara aktuell för ungdomstjänst ska ungdomen anses
lämplig för detta och denne måste dessutom samtycka till straffet.
● Sluten ungdomsvård. Ungdomsbrottslingar 15-17 år som begår allvarliga brott
kan dömas till tvingande vård i speciella ungdomshem istället för fängelse (BrB,
SFS 1962:700, kap. 32, 5 §).
● Böter.

● Straffvarning. Innebär ingen straffrättslig påföljd, den unge (<18 år) och dennes
vårdnadshavare kallas till möte med åklagare som förklarar de rättsliga följderna

som fortsatt brottslighet kan innebära (Lag med särskilda bestämmelser om unga
lagöverträdare [LUL], SFS 1964:167, 16-18 §).

● Strafföreläggande. Straff erhålls utan åtal och rättegång efter erkännande, gäller
gäller vanligtvis böter (Rättegångsbalken [RB], SFS 1942:740, kap. 48, 1-4 §,).
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● Åtalsunderlåtelse. Åklagare kan låta bli att väcka åtal t.ex. då det är uppenbart

att straffet endast innebär böter eller om personen har dömts för ett annat brott
vars straff inte kommer att påverkas av det nya brottet (RB, SFS 1942:740, kap.
20, 7 §).

Insatser som en del av straffet
Genom att sätta in rätt förebyggande åtgärder i ett tidigt skede kan unga få hjälp att
bryta sin brottsliga bana (Carlsson & Sarnecki, 2016, s.100). Även Fries & Svidén

(2010, s.754f) menar att behandling av kriminella kan hjälpa dem att återanpassas i

samhället och därmed minska återfall i brottslighet. Farbring (2010. s.27) skriver
dessutom att ett ökat fokus på rehabiliterande åtgärder skulle leda till att den grova
återfallskriminaliteten

minskar.

Straffen

ungdomsvård,

ungdomstjänst,

sluten

ungdomsvård samt straffvarning kan innehålla vårdande inslag. Flera av insatserna som
nämns i Brås rapport (2011, s.42), med några tillägg, används även i aktuell studie:
● Programverksamhet. Kallas även påverkansprogram och kan sägas vara ett
samlingsnamn för en rad olika insatser som genomförs enligt en fördefinierad
plan (Brå, 2008, s.11).
● Egenkomponerade program. Kan t.ex. vara en serie insatser som kommunen
själv utvecklat och valt att använda sig av.

● Familjeinsats. Insatser som inkluderar den unges familj och kan bestå av t.ex.
uppföljningsmöten och/eller olika former av terapi (Brå, 2005, s.29).

● Drogtest.
● Samtalskontakt med socialtjänsten.
● Samtalskontakt med annan än socialtjänsten.
● Kontaktperson/-familj. Denna insats ska verka som ett stöd för den unge och är
den vanligaste insatsen för minderåriga enligt Socialstyrelsen (2009, s.111).
Kontaktpersonens uppgift är att vara ett stöd och ge vägledning i frågor som rör
ungdomens liv, inte att kontrollera, kontaktpersonen har ingen skyldighet att
rapportera vad som framkommer under träffarna.
● Kvalificerad kontaktperson. Motsvarar kontaktperson ovan men används till
barn och unga med svårare problematik (Socialstyrelsen, 2009, s.111).
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● Särskilt kvalificerad kontaktperson. För ungdomar som ligger i riskzonen för att

hamna i missbruk eller brottsligt beteende kan en särskilt kvalificerad
kontaktperson

utses

(Socialstyrelsen,

2009,

s.111).

Den

kvalificerade

kontaktpersonen bör ha särskild kompetens för handledning och de har en mer
kontrollerande funktion gentemot ungdomen. De ska samordna insatser från
samhällets sida genom att ha kontakt med vårdnadshavare, skola, fritid och
myndigheter samt hjälpa ungdomen i kontakten med dessa (Socialstyrelsen,
2009, s.112). Det är viktigt med en god relation och täta kontakter mellan
kontaktperson och ungdomen (Socialstyrelsen, 2009, s.113).
● SoL-placering. Placering av den unge utanför hemmet (t.ex. familjehem) enligt
socialtjänstlagen (SoL, SFS 2001:453) kan endast genomföras när samtycke
finns (Socialstyrelsen, 2009, s.88).
● LVU-placering. Om den unge eller dennes vårdnadshavare inte samtycker till
placering utanför hemmet kan tvingande placering enligt lagen med särskilda
bestämmelser

om

vård av unga (LVU, SFS 1990:52) vara aktuell

(Socialstyrelsen, 2009, s.147).
● Medling. Medling ska erbjudas, av kommunen eller staten, till ungdomar under
18 år som har erkänt ett brott eller delaktighet i ett polisanmält brott enligt lagen
om medling med anledning av brott (Medling, SFS 2002:445, 1-5 §). I en
medling träffas brottsoffer och gärningsperson för att tala om brottet och dess
påföljder med en medlare som är kompetent och opartisk. Medlingen måste vara
frivillig både för gärningspersonen och brottsoffret. Syftet är att brottsoffret ska
ha möjlighet att bearbeta sina upplevelser samtidigt som gärningspersonen får se
konsekvenserna av sitt handlande.
● Vidare utredning. Ytterligare utredning av den unge.
Socialnämndens arbete med unga lagöverträdare 15-17 år
Enligt socialtjänstlagen (SoL, SFS 2001:453, kap. 5, 1 §) är det socialnämnden som har
ansvar för att barn och unga växer upp under trygga förhållanden och får det stöd och
hjälp de behöver. Socialnämndens uppgift är också att följa upp barn och unga som
ligger i riskzonen för olämplig utveckling eller redan har begått brott genom att
uppmuntra dem och deras familjer att ta emot hjälp (Socialstyrelsen, 2009, s.17).
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Arbetet innebär även att arbeta förebyggande för att undvika att unga hamnar i
frihetsberövande åtgärder inom kriminalvården. Socialnämnden har även ansvaret för
att omyndiga ungdomar inte återfaller i brottslighet (Socialstyrelsen, 2009, s.63). Det
innebär att det samhälleliga ansvaret för barn och ungas sociala situation ligger hos
socialnämnden och de har därför ansvaret för eventuella vårdinsatser för unga som har
begått brott.
När det finns skälig misstanke att en ungdom under 18 år har begått ett brott eller om
den unge har erkänt är åklagaren skyldig att begära ett yttrande från socialnämnden i
den kommun som har ansvaret för ungdomen, enligt LUL (SFS, 1964:167, 11 §).
Undantag är om det kan bli tal om åtalsunderlåtelse, om brottet är ringa eller om
påföljden blir böter. Yttrandet är en bedömning av om ungdomen är i riskzonen för

ogynnsam utveckling och ska innehålla åtgärder som socialtjänstens tänker genomföra,
eventuella

tidigare

åtgärder,

personlig

utveckling

och

behov

samt

andra

levnadsomständigheter (LUL, SFS, (1964:167, 11 §). Om åtgärderna innebär
behandling sammanfattas en vårdplan med stöd av LVU (SFS, 1990:52), om åtgärderna
har stöd i SoL sammanfattas åtgärderna i ett ungdomskontrakt. Yttrandet bör även

innehålla information om det aktuella brottet, om ungdomstjänst är aktuellt samt
ungdomens inställning till ungdomstjänst och medling (Socialstyrelsen, 2009, s.74). Om
åklagaren eller Socialstyrelsen önskar det kan yttrandet även innefatta tidigare
brottslighet, bruk av alkohol eller andra droger, medborgarskap, hemspråk, familj,
socialt nätverk, skola, fritid, fysisk och psykisk hälsa och känslo- och beteendemässig
utveckling. Det första utredaren gör inför yttrandet är en riskbedömning baserat på den
aktuella situationen och ungdomens förväntade utveckling utifrån formulär eller
checklistor tillsammans med BBIC (Barnens behov i centrum) som är ett
handläggningssystem- och dokumentationssystem (Socialstyrelsen, 2009, s.32). Genom
att använda dessa gemensamma bedömningsmallar blir bedömningar socialarbetare
emellan mer tillförlitliga och enhetliga. Inför utredningsplanen, som bör göras i samråd
med ungdomen och dennes familj, undersöks hur tidigare insatser har fungerat och nya
insatser identifieras som kan stärka de mest relevanta skyddsfaktorerna och minska
riskfaktorerna (Socialstyrelsen, 2009, s.56). Insatserna kan även innefatta andra
myndigheter som hälso- och sjukvården och skolan. De rättsvårdande myndigheternas
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ansvar är att sätta gränser för ungdomar som begår brott medan socialnämndens uppgift
är att utgå från barnets bästa (Socialstyrelsen, 2009, s.18f). Barnets bästa innebär att
väga forskning om barn mot erfarenhet samt att lyssna på barnet (Socialstyrelsen, 2009,
s.25). Påföljder för unga ska vara tydliga, förutsägbara, stå i proportion till brottet och
konsekvensen ska beaktas men också pedagogiska aspekter ska tas hänsyn till och
anpassas till den unges behov samt att uppmärksamma att dessa behov kan vara olika
för pojkar och flickor (Socialstyrelsen, 2009, s.22). Stor vikt läggs på kompetens hos
personal som handlägger ärenden om barn (Socialstyrelsen, 2009, s.34). Förutom en
socionomutbildning och ett års arbetslivserfarenhet behöver de även ha färdigheter inom
barn-

och

ungdomars

utveckling,

samtalsmetodik,

utredningsmetodik,

samverkanskompetens, kunskap om regelverk och rättsutveckling, insatsers effekter
samt kunskap inom uppföljning och utvärdering. Vid en utredning ska målet vara
återanpassning av ungdomen till samhället och vid beslut ska hänsyn tas till ålder,
mognad och barnet ska ha möjlighet att ge sin åsikt (Socialstyrelsen, 2009, s.24).

Teori
Utgångspunkten för undersökningen var att starta upp insamlandet av material utan
förutfattade meningar (så långt nu detta är möjligt). P.g.a. detta användes inte någon
teori och/eller specifika hypoteser som grund, utan arbetet var mer induktivt. En
undersökning kan sägas ha ett induktivt angreppssätt när analysen av materialet ämnar
resultera i hypoteser och/eller teorier, när man observerar först och sedan drar slutsatser
(Bryman, 2011, s.28). Med tanke på detta samt vår begränsade förkunskap kring
kommuners arbete med unga lagöverträdare, vilket troligen gjorde det lättare att gå in i
undersökningen med mindre förutfattade meningar, valde vi att använda grundad teori
som en utgångspunkt tillsammans med ett reflekterande arbetssätt. I en reflekterande
studie föder tolkningarna nya idéer, funderingar, teorier och metateorier (Thomsson,
2010, s.38). Thomsson menar att komplexiteten i materialet lyfts fram och undersöks
från olika vinklar, forskaren försöker se betydelser och vad som inverkar vilket gör att
materialet växer. Det insamlade materialet analyserades sedan löpande och hypoteser
växte fram under arbetets gång.
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Grundad teori
Grundad teori som metod kan hjälpa forskaren att se bortom det uppenbara och att tolka
kreativt skriver Hartman (2001, s.86). Han menar också att forskaren hela tiden ska göra
jämförelser med nya data som inkommer för att se vad som länkar den nya
informationen till andra, kanske större eller helt nya, fenomen. Öppenhet och frånvaro
av förutfattade meningar samt befintliga teorier är viktigt i den grundade teorin
(Hartman, 2001, s.38). Forskaren ska därmed påverka sitt material i så liten utsträckning
som möjligt.
Åsikterna om hur arbetsgången i grundad teori ska gå till varierar mellan olika
författare. Bryman (2011, s.517-519) menar att det är en process vars första del handlar
om att gå fram och tillbaka mellan utveckling av frågeställning, teoretiskt urval,
datainsamling och kodning vilket till slut resulterar i flera begrepp/indikatorer - delar
som teorin sedan kan byggas av. Teoretiskt urval innebär att urvalet av deltagare styrs
av det som framkommer under undersökningens gång, det är t.ex. inte på förhand
bestämt hur många som ska ingå i undersökningen eller var informationen ska inhämtas
(Hartman, 2001, s.67). Urvalet av data och deltagare i grundad teori är ofta mer allmänt
i början för att bli mer och mer specificerat i takt med att frågeställningarna blir alltmer
tydliga och specifika (Hartman, 2001, s.67f). Forskaren skriver löpande ner teoretiska
utkast innehållande arbetshypoteser, tillfälliga kopplingar, tankar och funderingar etc
(Hartman, 2001, s.84ff). Dessa anteckningar kallas memos och flätar ihop
datainsamling, kodning och analys för att senare kunna användas i det slutliga
genererandet av en teori. Andra delen av arbetsgången, som delvis pågår parallellt med
den första delen, innefattar en jämförelse av insamlat data för att sortera in de olika
begreppen i mer övergripande kategorier (Bryman, 2011, s.517-519). När ytterligare

data inte tillför några nya begrepp att lägga in i kategorierna har mättnad uppnåtts och
det tredje steget tar vid, vilket handlar om att undersöka hur de olika kategorierna länkar
till varandra - utvecklande av antaganden eller hypoteser. Målet är sedan att nå en väl
underbyggd och grundad teori - memon gås igenom och sorteras, eventuellt samlas

också ytterligare data in om det behövs för att pröva de uppkomna hypoteserna
(Hartman, 2001, s.89).
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Grundad teori har kritiserats bl.a. för att det inte kan vara möjligt för en forskare att
undersöka helt utan förutfattade meningar och teorier (Bulmer, refererad i Bryman,
2011, s.521). Bryman (2011, s.522) menar också att grundad teori inte alltid leder fram
till teori utan att resultatet riskerar bli sådant som bara kan förklara precis det som
undersökts. I denna undersökning har den grundade teorin använts som ett stöd och alla
delar har inte varit relevanta att nyttja, t.ex. har inte mättnad uppnåtts i datainsamlingen,
vår intention har heller aldrig varit att nå en egen teori. Att vi inte fortsatte med
datainsamlingen till det att mättnad uppnåtts berodde dels på att tidsramen för
undersökningen var för snäv för detta, men också för att vi ansåg att den data som
samlats in var tillräcklig för att få en förståelse.
Reflekterande arbetssätt
En grundtanke i arbetet med denna studie var att påverka så lite som möjligt. Vi inser
dock (vilket även kritikerna mot grundad teori menar vilket nämndes i förra stycket) att
det inte går att hålla en studie helt ren från förutfattade meningar och valde därför att
komplettera den grundade teorin med ett reflexivt förhållningssätt. I den reflexiva
studien ses resultatet av studien som något forskaren fått fram här och nu men att denna
”sanning” är föränderlig samt att någon med annan förförståelse etc. hade kunnat nå ett
annat resultat (Thomsson, 2010, s.30-31). Enligt Thomsson är man medveten om att det
inte finns en absolut sanning utan målet är istället att nå en bättre förståelse – och allt
kommer alltid att kunna ifrågasättas. Det reflexiva arbetssättet kan uppnås genom att
använda analys och tolkning genom varje steg av processen - i framtagandet av
frågeställningarna, i valet av intervjupersoner, i själva intervjusituationen, i
transkriberingen, i kodningen etc. Thomsson (2010, s.144) beskriver det som en
”...ständigt pågående tolkande analys.”
Webers teori om den ideala byråkratin

Wolvén (2000, s.27) menar att byråkrati är den organisationsteori som dominerar inom
offentlig verksamhet. Efter att ha kodat intervjuerna var det den teori som vi tyckte
framträdde tydligt i materialet och har därför valt att applicera den på vår undersökning.
Weber (1987, s.58-60) anger sex funktioner som han anser kännetecknar modern
byråkrati:
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1. Organisationen har tydlig ansvarsfördelning där varje person blir specialist inom
sitt område.
2. En hierarkisk organisation där anställda på lägre nivåer kontrolleras av någon
ovanför.
3. Hur arbetet ska utföras finns nedskrivet och sparat.
4. Gedigen utbildning krävs för arbetsuppgifterna.
5. Arbetsuppgifterna tar upp hela tjänstemannens arbetskapacitet.
6. Arbetet har tydliga regler som kan läras in.
Kritik som framkommit mot teorin från Weber själv är enligt Wolvén (2000, s.30) att
byråkrati inte fungerar lika effektivt vid krissituationer när snabba beslut måste tas
eftersom byråkratin är byggd på rutiner. Denna kritik delas av Dekker (2018, s.59) som
menar att nackdelarna inom byråkrati bl.a. består av en svårighet att hantera nya
situationer där det inte finns föreskrifter. Annan kritik som kan riktas mot byråkratin är
att den inte uppmuntrar till kreativitet och enskilda initiativ samt att det tar längre tid för
byråkratiska organisationer att göra förändringar (Wolvén, 2000, s.31-32). Detta är dock
något som Wolvén menar har mindre betydelse eftersom byråkratin har andra fördelar
och inte är menad för kreativitet. Fördelarna som Wolvén pekar på är stabilitet, rättvisa,
trygghet, förutsägbarhet och effektivitet vilket skyddar individen från att bli orättvist
behandlad, mot personligt godtycke och nepotism eftersom personliga känslor och
intressen ska sättas åt sidan. Även Dekker (2018, s.59) menar att fördelarna med
byråkrati är förutsägbarhet, tydlighet vad gäller arbetsuppgifter och ansvar, effektivitet
och att samma sak inte behöver uppfinnas flera gånger. Wolvén (2000, s.31-32) menar
också att byråkrati ibland har förknippats med långsamhet, onödigt pappersarbete och
onödiga sammanträden vilket kan leda till att anställda tappar motivation. Byråkratiska
bokstavstolkningar utan hänsyn till kontext kan också leda till problem för enskilda
individer vilket gör att det ändå bör finnas något mått av flexibilitet i handläggarens
beslut i en byråkratisk organisation, dock riskerar den anställde då att bli anklagad för
tjänstefel om man inte följer reglerna (Wolvén, 2000, s.34).
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Byråkratins inverkan på val av insatser
I denna undersökning har vår avsikt varit att komma fram till vilka insatser som används
för unga lagöverträdare och vad som ligger till grund för besluten. Vilka insatser som
används var en mer praktisk fråga som kunde besvaras utan vidare tolkning. Insamlat
material för vad som ligger till grund för besluten behövde däremot analyseras och
tolkas. Med tanke på att byråkrati var det mönster som vi kunde se mest tydligt i
materialet och att vi ville applicera Webers den ideala byråkratin blev några av våra

arbetshypoteser:
-

Beslut fattas utifrån lagar, regler och riktlinjer enligt Webers punkt tre och sex.

-

Beslut fattas av en specialist på sitt område enligt Webers första punkt.

-

Det är ett eget beslut fattat utifrån evidens. Motsatsen skulle vara att det beror på
individens egna känsla eller tyckande vilket går emot den ideala byråkratin.

För att pröva hypoteserna valde vi att skapa en egen mall som baserades på Webers den

ideala byråkratin på vänstra sidan och dess motsats på den högra. De teman som

framkom kan ses som en skala med ytterligheter på vardera sida. Styrning kontra eget

ansvar handlar om arbetssättet och rutinerna på arbetsplatsen, uppdelning kontra

helhetssyn tittar på individens arbetsuppgifter, och evidens kontra känsla går in på

individens anledning till valet av insats.
Tablå 1
Mall som använts vid analysen
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Valda teman kan liknas vid en tratt där varje tema påverkar de underliggande. Överst
ligger arbetssätt och rutiner som kan ha hög grad av styrning eller hög grad av eget

ansvar. Under arbetssättet kommer uppdelning av arbetsuppgifter - specialisering, där

varje person har hand om sin lilla del, kontra helhetssyn. Tema-paret evidens kontra

känsla är en viktig del av denna undersökning då det i vårt syfte ingår att ta reda på om

beslut av vilken insats som ska ingå för de unga lagöverträdarna görs utifrån evidens
eller om det är något annat som påverkar. Detta sammantaget trattar ner till valet av
insats.

Metod
En viktig del av arbetet var för oss att ha ett så öppet synsätt som möjligt för att inte
missa något viktigt och/eller oväntat och valde därför att använda grundad teori som en
utgångspunkt tillsammans med ett reflekterande arbetssätt vilket vi beskrivit under det
tidigare teoriavsnittet. Vi har kombinerat kvantitativa data vid enkäterna med kvalitativa
data

vid intervjuerna, s.k.

triangulering. Genom att använda fler än en

undersökningsmetod för att få fram information när sociala företeelser studeras kan just
triangulering användas (Bryman, 2011, s.354). Detta för att kunna dubbelkontrollera
information för att få större trovärdighet på resultaten. Intervjuerna utfördes för att få
kunskap om arbetsgången i praktiken och insikt i varför man väljer just de påverkande
insatser man gör. Enkäterna gav framförallt svar på vilka insatser som använts i
kommunerna, men de svarande hade även möjlighet att skriva egna kommentarer i
fritextrutor. Kommentarerna gav många gånger mer djupa svar om vilka insatser som
använts, upplevda svårigheter m.m. vilket gjorde att informationen från enkäten också
kompletterade informationen från intervjuerna.
Intervjuer
För att kunna svara på forskningsfrågan “Hur kan valet av insatser förstås?”
intervjuades tre personer inom socialtjänsten varav två tar beslut kring insatser av

dömda ungdomar och gör yttranden till domstol, den tredje har en mer övergripande roll
i sin kommun och medverkar till att skapa direktiv för de som handlägger ärenden. Vår
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förhoppning var att få mer information om hur processen faktiskt går till i praktiken och
få insikt i varför man väljer de insatser man gör.
Vid intervjuerna ställdes mest öppna men också några mer slutna frågor kring vad som
ligger bakom valet av behandlingsmetoder. Man kan säga att denna del av
undersökningen var förståelsegrundande, Thomsson (2010, s.30) menar att forskaren i
en förståelsegrundad undersökning söker kunskap i något forskaren vill ha en djupare
förståelse av. Öppna frågor kan leda vidare till intressanta frågor som vi inte tidigare har
tänkt på. Vi lyssnade på svaren och ställde utifrån det följdfrågor - intervjuguiden
(bilaga 2) var därmed bara ett stöd för att vi inte skulle tappa tråden eller missa att fråga

kring vissa viktiga teman. Att vi valde att ta med slutna frågor var för att få ett tydligt

svar på en del frågeställningar, syftet var dock att sedan gå djupare in i svaret beroende
på det som framkom. Den första intervjun var relativt allmänt hållen för att få en bas att
utgå ifrån. Efter den första intervjun lades en fråga till i intervjuguiden då det framkom
att personen fått strukturera sitt arbete själv och skapa egna rutiner/arbetssätt. Vi såg det
som intressant att få veta om detta var något som återkom även hos andra handläggare.
Eftersom den tredje intervjupersonen hade en mer övergripande roll, vilket vi inte hade
uppfattat innan intervjun, anpassade vi frågorna i intervjuguiden under samtalets gång.
Maktsymmetri kan påverka en intervju, genom att vara medveten om vad som bidrar till
detta kan forskaren dock minimera riskerna (Kvale & Brinkmann, 2014, s.51). I en
intervjusituation menar Kvale och Brinkmann att det kan handla om att någon besitter
en viss kompetens eller att det är intervjuaren som styr samtalet eftersom det är denne
som bestämt vad som ska diskuteras. Vi hade tankar kring det faktum att vi var två
intervjuare och att det skulle kunna bidra till en osymmetrisk maktbalans. För att jämna
ut balansen var vi tydliga med att säga att det var intervjupersonerna som satt inne med
kunskap och att vi var där för att förstå. Vi valde dessutom att utföra intervjuerna på
deras arbetsplats vilket vi tror kan ha påverkat till den avslappnade stämning som vi
upplever fanns i samtliga intervjuer.
Allt eftersom intervjuerna gjordes kodades de först på varsitt håll, kodningen och våra
memos diskuterades sedan och därefter kodades materialet på nytt. Detta skedde fram
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och tillbaka tills alla intervjuer var genomförda. Kodningen av intervjuerna utfördes
förutsättningslöst, utan någon teori som grund. Ur koderna framträdde sedan ett mönster
av underteman hos samtliga intervjuade som kunde kopplas till byråkrati, dessa lades
sedan på en skala med ytterligheter i vardera ände vilket beskrivs ytterligare under
teoriavsnittet.
Enkät
För att svara på forskningsfrågan “Vilka påverkande insatser användes på dömda
ungdomsbrottslingar mellan 15-17 år under år 2018?” skapades en webbaserad enkät
(bilaga 3) i enkätprogrammet Sunet Survey. Enkäten innehöll slutna frågor om vilka
typer av insatser som valts till ungdomsbrottslingar under 2018 i kommunen samt
möjlighet till kommentarer. Exempel på insatser som togs upp var samtal,
programverksamhet, placering, familjeinsats m.m.
Enkät som tillvägagångssätt för datainsamlingen valdes då det visade sig att det var
mycket svårt att få tillgång till detta på annat sätt. Kontakt med Tingsrätten i Stockholm
resulterade i informationen att det inte går att specifikt söka ut ungdomsbrott i deras
register. Slagningar i domar på plats vid tingsrätten i Gävle resulterade i intressanta
domar som inte innehöll varken vårdplan eller ungdomskontrakt innehållande utdömd
vårdinsats, svaret från en rådman var att utlämnandet av dessa uppgifter måste bedömas
från fall till fall och är svåra att få ut. I och med att vi inte kunde få ut informationen via
domarna valde vi att istället fokusera på vilka insatser som slutligen erbjuds till de
dömda ungdomarna, dvs. inte nödvändigtvis vad som står i domen, om annan/ytterligare
insats planerats så är det denna faktiska insats som vi är intresserad av. Webbaserad
enkät valdes istället för pappersenkät av flera anledningar. För att det är lättare att
administrera, det blir billigare, mer effektivt och mottagaren kan svara när det passar
bäst vilket kan öka svarsfrekvensen och minska bortfall (Bryman, 2011, s.228).
Nackdelen med att använda enkäter överlag är att det inte finns samma möjlighet till
fördjupning av frågorna som i t.ex. intervjuer (Bryman, 2011, s.229f), vi anser dock inte
att någon fördjupning var nödvändig för att svara på den första forskningsfrågan utan
vårt fokus var att få in svar om vilka metoder som används från så många kommuner
som möjligt.
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Mailadresser till samtliga kommuner beställdes kostnadsfritt från Sveriges kommuner
och landsting (SKL) och levererades som en excel-fil, filen innehöll 290 mailadresser.
Ett mail skickades (bilaga 4) till samtliga kommuner 20190429 med svarsdatum

20190508, på förfallodagen skickades en påminnelse (bilaga 5) till de som inte hade
svarat med förlängt svarsdatum till 20190513. Mailet innehöll information om

undersökningens syfte, en personlig länk till enkäten samt kontaktuppgifter till
ansvariga.
En sammanställning av enkätsvaren gjordes när senaste svarsdatum, 20190513, för
enkäten uppnåtts. Enkäten fick sammanlagt 77 svar varav två kommuner ringde och
lämnade sina svar via telefon, dessa svar lades in manuellt i enkätprogrammet. 52 svar
innehöll svar på själva enkätfrågorna och 25 innehöll kommentarer om att man inte
kunde svara. Räknat på 52 svar fick enkäten en svarsfrekvens på 18%. Svaren
exporterades till en excel-fil och sammanställdes därifrån manuellt till tabeller. Risken i
denna del av undersökningen innefattar datainsamlingsfel samt fel vid bearbetning av
data som otydligheter i enkäten eller felaktig sammanställning av svaren (Bryman,
2011, s.200).
Urval och bortfall
För att få en första intervju skickades ett mail med intresseförfrågan (bilaga 6) till fem

utvalda kommuner inom ett begränsad geografiskt område, ett s.k. bekvämlighetsurval

där närheten till de intervjuade styrde. För att inte avslöja vilka kommuner vi haft
kontakt med men ändå kunna benämna dem på något sätt har vi valt att dela upp
kommunerna utifrån storlek:
Liten kommun (135 st av Sveriges kommuner) = mindre än 15 000 invånare
Mellanstor kommun (137 st av Sveriges kommuner) = 15 000 - 100 000 invånare
Stor kommun (18 st av Sveriges kommuner) = mer än 100 000 invånare
En av de utvalda, en mellanstor kommun, tackade ja till en intervju. En mellanstor
kommun tackade nej för att de inte ville ingå. En mellanstor kommun var mycket
tillmötesgående vid en första kontakt men svarade därefter inte på mail trots upprepade
försök till flera personer via mail och telefonsamtal. En liten kommun svarade inte alls
medan en annan liten kommun tackade nej för att de inte ansåg sig ha tillräckligt stort
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underlag för att kunna bidra med information. Att små kommuner saknar underlag
bekräftas av Brå (2005 s.7). De menar att antalet ungdomsbrottslingar som lämnas över
till socialtjänsten är få när man ser till varje kommun eller stadsdel. Brå anger att det
handlar om ca 2 ungdomar per år i kommuner med mindre än 15 000 invånare, ca 12
per år i kommuner med mer än 15 000 invånare och att medelstora städer som inte
delats upp i stadsdelar har flest. Några dagar senare gjordes ett andra mailutskick till
fem nya kommuner varav endast en svarade, en mellanstor kommun som tackade ja till
en intervju. Slutligen fick ytterligare tre kommuner förfrågan varav ingen svarade. Den
sista intervjupersonen, från en stor kommun, fångades upp när hen ringde och hade
frågor angående enkäten. Totalt tillfrågades därmed 14 kommuner varav tre tackade ja.
Vald population för enkäten var alla kommuner i Sverige, genom att skicka ut enkäter
till samtliga kommuner blir det ett obundet slumpmässigt urval - de som kommer med i
undersökningen är de som svarar på enkäten (Bryman, 2011, s.183). Av 290 utskickade
förfrågningar på enkätsvar svarade 77 st, detta innebär att 213 kommuner inte har
svarat. Av de 77 svar som inkom anger 25 kommuner att de inte kan medverka i
undersökningen, 8 kommuner svarar att de inte har någon ungdom som lagförts under
2018 och därför inte kan svara, 3 anger att de inte har möjlighet att svara men anger inte
orsak, 8 anger att det inte går att ta fram statistik på detta p.g.a. att det saknas
möjligheter i datasystemet som används och att det isåfall krävs en manuell genomgång
av samtliga ärenden vilket man saknar tid till, 5 svarar att man inte har möjlighet att
prioritera detta just nu och 1 kommun svarar att man inte vill svara av etiska skäl.
Generaliserbarhet
Generaliserbarheten är olika för informationen som framkommer i intervjuerna och det
som framkommer av enkäterna. Eftersom urvalet för intervjuerna har utgått från ett
bekvämlighetsurval går det inte att generalisera över hela landet, det finns dessutom en
risk att de individer som gick med på att intervjuas är mer engagerade eller mer benägna
att berätta om sitt arbete än andra och att svaren hade kunnat bli annorlunda om urvalet
gjorts på annat sätt. Ytterligare en risk är att vårt antagande om vilka deltagare som var
bäst för undersökningen inte var korrekt och att ett annat urval hade gett ett annat
resultat. Syftet med den kvalitativa delen av undersökningen har dock inte varit att få ett
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resultat som kan generaliseras utan att nå en förståelse för varför beslutet faller på valda
insatser.
Urvalet för enkäterna är slumpmässigt. Vid ett slumpmässigt urval av hela populationen
ökar möjligheten till ett stort urval och då finns det större möjlighet att generalisera
(Bryman, 2011, s.201). Svarsfrekvensen är dock låg, endast 18%, vilket kan påverka
generaliserbarheten negativt. Det som ändå talar för generaliserbarhet är att alla län
utom ett, Blekinge, finns representerat bland de svarande och att de svarande
kommunerna är av varierande storlek.
Reliabilitet
Inom samhällsvetenskaplig forskning talas det ibland om sannolikheten att få samma
resultat om undersökningen genomförs på nytt (Bryman, 2011, s.49). När det gäller
enkäterna bör möjligheterna att göra om studien vara hög, urvalet var alla kommuner i
Sverige, frågorna finns som bilaga och svaren från kommunerna borde inte förändras
angående vilka insatser som användes under 2018. Intervjudelen av undersökningen
utgår från de sociala förutsättningar och det rättssystem som gällde 2018, då dessa
faktorer är i ständig förändring kan det vara svårt att upprepa studien och få exakt
samma resultat. Vid kvalitativa studier talas det om intersubjektiv reliabilitet; att två
forskare oberoende av varandra får samma resultat (Kvale & Brinkmann, 2014,

s.295-296). Vi kodade den första intervjun var för sig och kom fram till i princip samma
tankar och koder vilket kan tyda på god intersubjektiv reliabilitet, det kan å andra sidan
också bero på att vi har ungefär samma förförståelse och tänker ganska lika. Inom
kvantitativa studier talas det om interbedömarreliabilitet vilket betyder i princip samma
sak; att forskare ska vara överens (Bryman, 2011, s.160).
Validitet
Validitet beskriver i vilken omfattning undersökningen mäter rätt saker, d.v.s. om den
svarar på det som vi vill ha svar på (Bryman, 2011, s.352). För att uppnå en hög
validitet behöver alltså det insamlade materialet vara relevant för studiens
frågeställningar. I enkäten har vi försökt vara så tydliga som möjligt för att frågorna inte
ska kunna missförstås, vi har fått några enstaka telefonsamtal med frågor kring enkäten
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men överlag verkar man ha förstått vad som efterfrågas. För att ställa relevanta frågor
och svarsalternativ kring vilka insatser som används till unga lagöverträdare utgick vi
från resultatet av en tidigare undersökning från Brå (2011). Kvale och Brinkmann
(2014, s.297f) beskriver att de tycker att validiteten ska genomsyra hela
forskningsarbetet. Detta är något som vi har försökt ha med oss under arbetets gång och
i rapporten har vi försökt beskriva arbetsgången, både för enkäten och intervjuerna, så
tydligt som möjligt vilket borde öka validiteten. Thomsson (2010, s.31-32) menar att
validitet i en reflexiv studie handlar mycket om forskarens skicklighet, hur väl man kan
argumentera för de tolkningar som görs och hur tydligt det beskrivs hur resultaten har
nåtts.
Etik
Kvale och Brinkmann (2014, s.106) menar att etiska principer handlar om hur forskaren
förhåller sig genom hela forskningsprocessen mer än att bara checka av de etiska
riktlinjerna. Etiska aspekter diskuterades genomgående under arbetet i form av vilken
information som egentligen är relevant att presentera, hur vi ska uttrycka oss i mail,
enkäter, intervjuer och rapporten. En diskussion fördes även över vårt syfte; att målet är
att göra gott genom att producera kunskap med så korrekta och representativa resultat
som möjligt. Forskarens etiska kompetens handlar om etiskt beteende speciellt i
forskning med människor (Kvale & Brinkmann, 2014, s.117).
I mailet som skickades ut med förfrågan om intervju tydliggjordes det att inte fanns
något intresse av att tala om enskilda individer som blivit dömda utan om personliga
erfarenheter och åsikter om insatser. Däremot adresserades mailet till Till handläggare
som ger yttranden för ungdomsbrottslingar vilket kan innebära att även om vi har fått

samtycke från de intervjuade kanske det inte finns samtycke från deras överordnade. En
av de intervjuade sa att hen hade fått förfrågan från sin chef att ställa upp på intervju,
detta kan i sin tur innebära att hen ställde upp för att chefen ville det. Vi tydliggjorde
också att vi inte skulle namnge dem som individer eller deras kommun, utan att syftet
med intervjun var att få en förståelse över hur arbetet går till och vad valet av insatser
baseras på. Vid intervjutillfället diskuterades det att det var okej att avbryta intervjun
när som helst, frågan ställdes om det gick bra att vi spelade in intervjun för att lättare
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komma ihåg vad som sagts, samt att filen isåfall skulle raderas efter transkribering.
Vidare presenterades syftet med arbetet, hur det skulle publiceras och en fråga om den
intervjuade ville ta del av det färdiga materialet. Vid transkribering användes koder
istället för namn och plats för att skilja på intervjuerna. Ljud- och textfiler kommer att
raderas efter uppsatsens godkännande. Vid sammanställning av materialet har vi inte
tagit upp vem som säger vad utan vad som faktiskt sägs, men däremot refereras ibland
till storlek på kommun när det är intressant i sammanhanget. En diskussion fördes med
de intervjuade och samtliga godkände upplägget. Vi fick en känsla av att deltagarna
kände sig trygga i intervjusituationen då de pratade öppet om känsliga saker som de
påpekade att vi inte fick ta med i materialet, vilket vi har respekterat.
I webbenkäten kan ansvariga inom kommunerna svara på vilka behandlingar som har
använts utan att delge vilka ungdomar det handlar om, konfidentialiteten och
anonymitet hos ungdomarna bibehålls därmed. Den enda bakgrundsdata som finns
kopplat till de svarande är vilken kommun som mailet har skickats till, det finns
dessutom en frivillig fråga om e-postadress till den svarande. Inga av dessa uppgifter
kommer att användas i rapporten, all enkätdata sparas på högskolans konto för
enkätprogrammet som endast en av oss som skapat denna uppsats har tillgång till.

Resultat & Analys
I detta avsnitt presenteras resultatet av enkäten i form av tabeller och förklarande text,
här ingår även en jämförelse mot Brås undersökning från 2011 samt beskrivning och
forskningsläget på angivet använda påverkansprogram. Detta återföljs av en
sammanfattning av intervjumaterialet som presenteras under temarubriker i form av
citat och tolkningar.
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Vilka påverkande insatser användes för dömda ungdomsbrottslingar mellan 15-17
år under år 2018?
För att svara på första frågeställningen skickades en enkät ut till alla Sveriges 290
kommuner. 77 st svarade (svarsfrekvens 27%), varav 52 (svarsfrekvens 18%) svarat på
enkätens frågor. Alla län utom ett, Blekinge, finns representerat bland de svarande.
Tabell 1
Valda insatser under 2018 i kommunerna

Insats

Använt
antal ggr

Procent Använt av antal
kommuner

Drogtest

206

37%

21

Samtal med socialtjänsten

200

36%

25

Familjeinsats

130

24%

10

Påverkansprogram

114

21%

21

Samtal med annan än ovanstående

108

20%

4

Särskilt kvalificerad kontaktperson

96

17%

1

Egenkomponerat program

92

17%

17

Andra insatser

47

8%

10

SoL placering

45

8%

9

Medling

30

5%

6

LVU-placering

28

5%

16

Vidare utredning

27

5%

5

Kontaktperson/-familj

13

2%

5

Kvalificerad kontaktperson

9

2%

6

Psykolog-/psykoterapeut-/psykiatrisamtal

4

1%

2

Summa antal insatser

1149

Fördelat på antal ungdomar

553

Antal kommuner som svarat på frågan

52
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I denna undersökning framgår vilka insatser som slutligen användes till de dömda
ungdomarna under 2018. I Brås rapport (2011, s.42) undersöktes istället vilka insatser
som förordades i yttrandet. Eftersom rätten sällan frångår förordade insatser från
socialtjänsten (Brå, 2011, s.34) ser vi det som intressant att ändå jämföra denna
undersöknings resultat med resultatet från Brå. I Brås rapport, baserat på 285 yttranden,
framgår t.ex. att påverkansprogram är den vanligaste förordade insatsen år 2008. I
aktuell undersökning anges istället drogtest som den vanligaste insatsen för unga
lagöverträdare, 37% fick denna insats under 2018 i de svarande kommunerna. Men om
svarsalternativen “påverkansprogram” och “egenkomponerade program” slås ihop i
aktuell studie blir dock dessa insatser sammantaget lika vanligt som drogtest - 206
individer, 37%, vilket gör att både aktuell studie och Brås undersökning har
programverksamhet som en av de vanligaste insatserna. Programverksamhet och
egenkomponerade program sammanslaget används av totalt 32 kommuner vilket också
gör det till den insats som används av flest kommuner i aktuell studie. Den insats som
används av näst flest kommuner är samtal med socialtjänsten, 25 kommuner använder
detta, även i Brås rapport (2011, s.42) anges dessa samtal som den näst vanligaste
insatsen. I aktuell studie framgår att samtal med socialtjänsten används på 36% av de
dömda ungdomarna.
I enkätsvaren går det att utläsa att flera kommuner ser ungdomstjänst som en insats, av
de 47 angivna “andra insatser” anges t.ex. att 34 av dessa är just ungdomstjänst.
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Tabell 2
Programinsatser - Typ av påverkande insatser använda under 2018 i kommunerna

Program

Använt antal ggr

Använt av antal
kommuner

Ett nytt vägval

44

5

RePulse

37

7

HAP

27

2

ÅP

25

3

Vägvalet

10

2

ART

9

7

Andra program2

16

7

Egenkomponerat program

92

17

Summa antal programinsatser

260

Antal kommuner som svarat på frågan

32

-

Varav kommuner som angett endast påverkansprogram

15

-

Varav kommuner som angett endast eget program

11

-

Varav kommuner som angett både påverkans- och eget

6

Av de namngivna programmen är Ett nytt vägval det som använts på flest unga
lagöverträdare enligt enkätsvaren. Programmet ersätter programmet Vägvalet
(Socialstyrelsen, 2019c), det vore därför intressant att veta om de två kommuner som
angett att de använder Vägvalet verkligen gör det eller om det är den nya versionen som
avses. Ett nytt vägval är inriktat på att minska det kriminella tänkandet och det
antisociala beteendet genom att klienten ska se kopplingen mellan tanke och handling
och därigenom hitta alternativa tankar och beteenden (Lindblom, 2018, s.25). En svensk
program är en sammanslagning av insatser som anges användas max 3 gånger
vardera, dessa inkluderar samtal kring sexualitet, CPU - Cannabisprogram för unga,
KSL - Kriminalitet som livsstil, oavlönat arbete, samtal med polis m.m.

2

Andra
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utvärdering från 2018 visade att programmet minskade det kriminella tänkandet hos
ungdomarna, även återfallsfrekvensen inom en tvåårsperiod visade sig minska
(Lindblom, 2018, s.47). Studien utfördes på 61 ungdomar, 14-21 år gamla (Lindblom,
2018, s.25). Ett nytt vägval beskrivs på Socialstyrelsens hemsida men var vid vår
senaste kontroll, 20190516, senast uppdaterad år 2013. Uppgifter om att den nämnda
studien av Lindblom pågår finns angivet, dock har information om studiens resultat inte
publicerats.
RePulse anges i enkäten ha använts nästan lika många gånger som Ett nytt vägval och
används av flera kommuner. Programmet är framtaget av företaget RePulse AB som
också har utbildningar i metoden vilken går ut på att den unge ska förstå sina
reaktionsmönster, lära sig hantera impulser samt känslor och därigenom agera
annorlunda i framtiden (RePulse, 2019). RePulse anger på sin hemsida att programmet
finns i 240 av landets 290 kommuner. Inga officiella utvärderingar över programmet har
kunnat hittas och sökning på ”repulse” på Socialstyrelsens hemsida (sökning utfördes
20190514) genererar inte några träffar.
HAP (Haschavvänjningsprogrammet) är den tredje vanligaste programinsatsen enligt
enkäten, detta trots att Socialstyrelsen (2019d) rekommenderar programmet till personer
över 18 år. Programmet går enligt Socialstyrelsen ut på att minska individens
användande av hasch och innehåller bl.a. inslag av MI (Motiverande samtal) och KBT
(Kognitiv beteendeterapi) för att nå målet. Socialstyrelsen anger att det inte finns
tillräckligt underlag för att säga att programmet har evidens, men rekommenderar det
ändå med hänvisning till att det råder konsensus bland erfarna yrkesverksamma
personer om dess effekt.
ÅP (Återfallsprevention) används av 3 kommuner i undersökningen. Programmet
innehåller en KBT-baserad terapi som har visat sig ha effekt på olika typer av
beroendeproblematik (Wirbing & Ortiz, 2010, s.411). Socialstyrelsen (2019e)
rekommenderar programmet för både ungdomar och vuxna med beroendeproblematik.
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Också ART är vanligt förekommande bland de svarande kommunerna. ART används
både för unga och äldre och hjälper människor med kronisk aggressivitet genom att
förbättra självkontrollen, lära sig diskutera moraliskt samt att öka den sociala
kompetensen (Daleflod, Jönsson & Pettersson, 2010, s.487). Detta görs genom att lära
sig känna igen i vilka situationer ilska uppstår och lära sig hantera detta. Sammantaget
visar ett flertal studier på att ART är en effektiv behandlingsform (Daleflod, Jönsson &
Pettersson, 2010, s.493). En av dessa studier utfördes i England och Wales på
våldsamma män, återfallen minskade med 13,3% i jämförelse med kontrollgruppen.
Av de 17 kommuner som har svarat att de använder egenkomponerat program använder
7 ett program som är lika för alla, 2 kommuner har flera programpaket att välja mellan
och 8 skapar helt individanpassade program. Några röster från enkäten om vad som
ingår i de egna programmen:
”Arbetsmaterialet i programmet är inspirerat utifrån grunder i KBT, ART,
nätverksorienterat samt MI [...] Genom att utforska, lyfta och stärka det som är positivtkan ungdomen ges möjlighet att bevara och utveckla det som är bra i gynnsam
riktning.”
”Samtal med fältsekreterare.”
“Studiebesök hos polisen reflekterande samtal kring olika teman kopplat till brottet och
konsekvenser av detta, samt hur man ska förhindra att hamna i samma situation igen.”
Hur kan valet av insatser förstås?
Den andra forskningsfrågan besvaras framförallt av intervjuerna. Kodningen av de tre

intervjuerna resulterade i huvudkategorin byråkrati med tillhörande underteman, hur
detta gick till beskrivs i avsnitten om teori och metod.
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Styrning kontra eget ansvar
När de intervjuade diskuterade sitt arbete framkom två olika sätt att förhålla sig på; ett
där det fanns lagar eller riktlinjer som de måste följa vilket gjorde att arbetssättet
upplevdes ganska styrt, och ett där det saknades tydlighet och de var tvungna att själva
hitta lösningar.
Klara riktlinjer för hur arbetet ska gå till rent konkret finns inte enligt de vi talade med,
de hade alla skapat sina egna arbetsrutiner där det behövts. Grunden i det arbetssätt som
samtliga intervjuade använder sig av är dock Socialstyrelsens handbok; Barn och unga
som begår brott från 2009 men enligt dem ger handboken endast vägledning som till
exempel att ett yttrande ska skrivas angående ungdomstjänst eller ungdomsvård efter
begäran av polis eller åklagare. I handboken står det att tidigare kriminalitet, personlig
utveckling, levnadsomständigheter, åtgärder av socialtjänsten samt vårdplan om det är
aktuellt med ungdomsvård, ska finnas med i yttrandet (LUL, SFS 1964:167, 11 §). Det
som framkom var dock att texten kunde se olika ut i praktiken beroende på vilken
handläggare som skrivit den. En av de intervjuade berättar att det kan innebära att en
familjs liv beskrivs i detalj och hängs ut eftersom yttrandet oftast är en offentlig
handling och vem som helst därmed kan läsa den.
“Jag blev mörkrädd för där hade hon verkligen skrivit att föräldrarna söp, det låg
blöjor på golvet, det var det ena med det andra så det var ju en historik utan dess like.”
De handläggare vi talade med anger att de är restriktiva med vad de skriver i yttranden
och beskriver istället detaljerna i ungdomens liv i själva utredningen som inte är en
offentlig handling. Detta har de lärt sig under sina år som utredare och blivit bättre på
under tidens gång. En av de intervjuade uttryckte dock en rädsla över att det kan finnas
kontor som gör detta misstag runt om i Sverige. De berättar att de ibland kan fråga
åklagare då de är osäkra på något, men ibland är även åklagarna nya och inte riktigt vet
vad som gäller.
Förutom handboken använde två av de intervjuade bedömningsmallen BBIC som kan
användas vid riskbedömning av ungdomen (Socialstyrelsen, 2009, s.32). BBIC ger inte
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tydliga riktlinjer utan kan användas som stöd vid bedömning tillsammans med andra
verktyg (Socialstyrelsen, 2007, s.17). Vid frågan hur de går tillväga när riktlinjer saknas
finns det en osäkerhet hos en av de intervjuade som säger:
“Det där är ju också liksom, jag har inte, vi har inte fått klara riktlinjer. Hur ska vi
göra då?”
Medan en med mer erfarenhet svarar:
“Ja, då gör jag väl som jag tycker.”
Resultatet visar att det ofta saknas styrning vilket går emot den ideala byråkratin, det

behöver dock inte vara negativt. Skillmark (2018, s.61) menar t.ex. att standardiserade
arbetsmetoder likt BBIC uppfattas positivt av de som använder dem, dels för att det
säkerställer likformighet i landet men också för att standardformulär hindrar personal
från att skriva mer fri information om klienterna utifrån sina professionella synpunkter.
Skillmark anser också att standardformulär bidrar till transparens, rättssäkerhet och
möjlighet till utvärdering, men att det samtidigt hämmar den yrkesmässiga
professionalismen. Eftersom socialt arbete till stor del handlar om mötet mellan
människor där varje möte är unikt och oförutsägbart kan det inte bedrivas endast med
standardiserade

arbetsmetoder

(Skillmark, 2018, s.39).

Skillmark menar att

professionella som arbetar med människor även måste använda sina erfarenheter och
kunskap för att kunna hantera klienter utifrån deras specifika situation vilket gör att
båda arbetssätten behövs. Om arbetssätten kombineras behöver den yrkesverksamma
dock få veta när, varför och hur denne kan frångå standardverktygen (Skillmark, 2018,
s.74).
Uppdelning kontra helhetssyn
I intervjuerna blir det många gånger tydligt att arbetet är uppdelat i olika
ansvarsområden - varje person är lite av en specialist på en liten del av arbetet med barn
och unga. Just specialiseringen är en av grunderna i den ideala byråkratin, de
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intervjuade ser fördelar med specialiseringen då det är mycket kunskap som krävs, men
de ser även nackdelar i att det saknas en helhetssyn.
I två av intervjuerna framkommer att det inte verkar finnas någon med övergripande
helhetssyn, inget naturligt samarbete kommuner emellan förekom förutom där någon
utredare själv kände att det behövdes och inledde samarbete. Alla intervjuade berättar
om att det finns nätverksträffar för utredare men det var bara kontoret i den större
kommunen som använde sig utav detta. De samarbetade med kunskapsspridning bland
annat genom att dela utbildningsmaterial med varandra. Den minsta kommunen önskade
att de hade tid att prata med andra kommuner för att se hur det fungerar på andra ställen
medan den mellanstora kommunen hade varit på nätverksträffar tidigare men numera
endast hade sporadisk kontakt med andra kommuner. Alla tre var väl medvetna om att
det såg olika ut i kommunerna och gav kommentarer som:
“..det är ju liksom inte skräddarsytt på nått sätt att det ser likadant ut.”
“Det här är något speciellt som vi har i den här kommunen bara.”
Förutom att det ser olika ut från kommun till kommun skiljer det sig även mellan
handläggarna på kontoren. De intervjuade handläggarna ger en bild av arbetsuppgifter
som är tydligt uppdelade där var och en på kontoren har sin del och blir specialiserade:
“Jag vet att de som är utredare här, de vet ju egentligen inte så mycket om hur vi
jobbar och vilka insatser som finns. “
Den större kommunen eftersträvade att alla handläggare skulle kunna utföra alla
arbetsuppgifter men även här kunde det se olika ut beroende på handläggare:
“För att där framgår det också kring att det ser olika ut [...]. Alltså vi erbjuder väldigt
mycket insatser men det, vissa saker ser olika ut..”
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En talar även om att det saknas en helhetssyn på ungdomarna som ligger i riskzonen för
kriminalitet, att det skulle behövas mer samverkan mellan olika organisationer inom en
kommun:
“..men jag tror man behöver samma.., samverka mycket mer. Mellan barn- och
ungdomspsykiatrin, socialtjänsten och skolan. Mer tätt. Få ett helhetsgrepp. Ja. Och de
kommer ju hamna i ett utanförskap det vet man ju nästan.”
I de tre intervjuerna framkommer tre olika sätt att arbeta, ett där kommunen har en
ansvarig för ungdomstjänst medan övrigt ligger på socialkontorets handläggare, ett där
man har en grupp som tar hand om just unga lagöverträdare och hanterar samtliga
yttranden som rör dessa och ungdomstjänst och insatser hanteras då av öppenvården.
Det tredje arbetssättet som kunde identifieras var ett där alla ärenden gällande unga,
oavsett om de blivit dömda eller hade helt andra behov, ligger på socialkontorets
handläggare. Det framkommer att det saknas en övergripande syn, helhetssyn, inom
kommunerna och dess olika verksamheter - det blir många lokala lösningar.
Evidens kontra känsla
Handläggarna väljer delvis sina insatser utifrån metodernas evidens och/eller riktlinjer,
delvis utifrån en känsla för vad som kan fungera för ungdomen. Alla tre var överens om
att bedömningarna kunde skilja sig mellan utredare. De bekräftar att de får en känsla av
fallet de ska bedöma beroende på situation, på ungdomen och även på föräldrarna. D
 en

intervjuade från den större kommunen berättade att deras mål var att arbeta efter

principen att alla skulle få likvärdiga insatser så långt som möjligt. Att de ger riktlinjer
till handläggarna att arbeta utifrån evidensbaserade metoder, men att de e vidensbaserade
metoderna ligger på gruppnivå och inte på individnivå. Hen menar att det inte s kulle gå

att få det exakt lika eftersom handläggarna även ska göra individinriktade bedömningar
av ungdomen utifrån deras specifika behov:

“..eftersom att det är individuella bedömningar och det ska det inte göra heller [..] kan
ju inte tala om att den här ungdomen ska ha den här insatsen för det är en individuell
bedömning i varje enskilt ärende eftersom att forskningen ger ju stöd på gruppnivå.
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Riskerna på gruppnivå är det här för de här eller skyddet för det här, men är det just
det i det här ärendet det måste ju bedömas i varje enskilt ärende. Så det gör vi inte men
däremot så tittar man ju på och försöker sprida kunskap om vilka metoder har evidens.
Det är ju väldigt begränsat för den här målgruppen vågar jag påstå.”
När de intervjuade berättar om valet av insatser är det tydligt när det finns regler som de
måste följa och när riktlinjer saknas använder de intervjuade ord som känna, anse,
tycka;
“.. då kan jag känna då att ja men det här verkar bra.”
“..och där kan man ju tycka liksom att kanske skulle räcka att jag bara ringde. Fast
man vet inte. Ibland kan det ju vara stora problem också. Det vet man ju inte..”
“..när vi anser att det är ett allvarligt brott eller återkommande brottslighet då anser vi
ju att de ska jobba.., att de har ett vårdbehov då.”
Den intervjuade i den större kommunen berättade att vid upphandlingar om utbildningar
försökte de i största möjliga mån välja evidensbaserade metoder i enlighet med
Socialstyrelsens krav och vägledning om vad evidensbaserade metoder är. De försökte
även följa upp att cheferna eller socialsekreterarna i den operativa verksamheten valde
dessa insatser men det fanns inga regler för att de måste använda dessa och det kunde
därför se olika ut hos handläggarna. Vid diskussion om de intervjuade vet om deras
insatser fungerar blir känslan att de inte har statistik på det:
“Alltså jag brukar nog tänka så där att de inte har återkommit någonting, i något nytt
brott..”
“..vi ser ju om de kommer tillbaka men jag har en känsla av att de sällan gör det. Jag
har inte några siffror på det men det känns som det.”
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Det diskuterades även att det inte alltid var möjligt att använda evidensbaserade metoder
även om de skulle vilja det då det inte fanns utbildad personal som kunde utföra detta.
En av de intervjuade ville t.ex. gärna kunna använda sig av särskilt kvalificerad
kontaktperson, men det går inte att få tag på i dennes kommun. Intervjupersonen från
den minsta kommunen antyder att utbudet också kan vara beroende av budgetens
storlek.

Diskussion
Vid intervjuerna framträder två sätt att välja insatser; val utifrån riktlinjer - lagar, regler,
evidens etc. och val utifrån erfarenhet/känsla. Enkätsvaren visar hur svårt det är för
kommunerna att ta fram relevant och tillförlitlig information om insatser som ges till
unga lagöverträdare, men också att det är mycket vanligt med egenkomponerade
programinsatser.
Bristande insyn
Bortfallet i denna undersöknings enkät har varit stort, endast 77 av landets 290
kommuner har svarat - av dessa svarade 52 på enkätens faktiska frågor, övriga 25
lämnade anledningar till varför man inte haft möjlighet att svara. Detta tillsammans med
responsen från kommunerna om varför de inte har kunnat svara på enkäten tycker vi

visar på hur svårt det är att få tag på information kring insatser till unga lagöverträdare
samt hur olika kommunerna faktiskt arbetar:
”Kan tyvärr inte besvara era frågor då vi jobbar med ungdomar dömda till
Ungdomstjänst eller till vård via ett ungdomskontrakt. Vi vet inte hur många ungdomar
i övrigt som är dömda eller till vilka andra insatser. I sådana fall tror jag ni behöver
kontakta varje enskild enhet inom socialtjänsten som jobbar med ungdomar. Alt. till
domstolen. ”
”Det är svårt att få fram uppgifter i vårt verksamhetssystem. Ärenden aktualiserade
utifrån orosanmälningar kan initiera sociala insatser där sedan kriminalitet
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framkommer i ett senare skede under ärendets gång. Detta är inte är spårbart i systemet
utan en manuell genomgång av journaler/utredningar vilket har inte varit möjligt att
genomföra inför lämnandet av dessa svar. Därmed finns säkert fler dömda och fler
insatser som t ex. LVU-placeringar dolda i verksamheten.”
”Det verksamhetssystemet som vi jobbar i ger inte möjlighet att koppla en specifik
insats med att personen har fått en rättslig påföljd, utöver att vi kan bevilja
"ungdomstjänst" samt "ungdomsvård". […] Många gånger är det så att den som får
påföljden Ungdomsvård, den har redan insatser från socialtjänsten, ex en placering
eller att de lämnar drogtester. I de fallen görs ingen ändring i insatsen då den redan
pågår och insatsen kan vara tänkt att pågå längre än tiden för påföljden. På så vis blir
dessa insatser svåra att utröna som ungdomsvård i statistiken.”
”Vill bara meddela att vi i [...] inte har möjlighet att få fram underlag/statistik som kan
svara för [...] sammantaget. Det vi kan göra är att skicka vidare enkäten till varje
handläggare och så får de svara per person.”
”Det finns inte möjlighet att ta ut de uppgifter som efterfrågas. Insatser inom
socialtjänsten beviljas utifrån de behov som bedöms finnas hos barnet/den unge, inte
utifrån att de dömts för brott. Vi registrerar inte vilka barn/unga som döms för brott,
utan endast vilka insatser som beviljats. Det går därför inte att ta fram statistiken ni
efterfrågar.”
Utvärderingar av offentliga verksamheter är viktiga för att kunna utveckla och förbättra
verksamheten men det är också en demokratifråga att effekterna inom verksamheten
redogörs för allmänheten eftersom medborgare har rätt att veta hur deras skattepengar
används (Sarnecki, 2010 s.7-8). Socialstyrelsens rapport (2016, s.14) visar på att 57%
av

cheferna

inom

socialtjänsten

anser

att

det

behövs

nya metoder för

verksamhetsuppföljning och 60% anser att det behövs nya metoder för att utvärdera
personalens arbete. Sarnecki (2010, s.15) jämför utvärdering av den privata och
offentliga sektorn och menar att det inom privata företag finns en inbyggd
kontrollmekanism som innebär att ett företag inte kan gå med förlust utan att det märks
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hos ledning, anställda, allmänhet och aktieägare. Denna kontrollmekanism finns inte
inom den offentliga sektorn, det är inte lika lätt att mäta mål baserat på pengar eftersom
det handlar om saker som service och tjänster. Vi anser att svårigheten med att få
uppgifter till denna undersökning kan tyda på att insynen i kommunernas arbete med
unga lagöverträdare brister och att det är något som behöver ses över.
Socialstyrelsen har stort inflytande över evidensbaserade insatsers användning
Department of Health är Englands motsvarighet till Socialdepartementet i Sverige och
de är de som har skapat grunderna i BBIC (Socialstyrelsen, 2007, s.49). Efter kritik mot
handläggningen av dokumentation kring barnutredningar skapade Department of health
år 2000 grundprinciper för vad som ska finnas med vid utredningar av barn
(Socialstyrelsen, 2007, s.31). I dessa grundprinciper står det att kunskap och erfarenhet
är grunden i socialarbetarens arbete, att de ska hålla sig uppdaterade vad gäller nationell
och lokal statistik, relevant forskning, praktisk vägledning samt nationella riktlinjer för
socialt arbete. I Socialstyrelsens rapport från 2016 (s.14) framkommer dock att cheferna
inom socialtjänsten anser att endast 10% av de anställda har tillräcklig kunskap för att
själva kunna söka evidens och att endast 6% kan värdera evidensen. Socialstyrelsen
(2016, s.7) anger också att det skett en halvering av användandet av evidensbaserade
metoder till unga (inte specifikt lagöverträdare dock) från 2013 till 2016. I samma
rapport (Socialstyrelsen, 2016, s.15) anges att 59% av cheferna tror att tydliga
rekommendationer från statliga myndigheter, som Socialstyrelsen, är det som mest kan
påverka till att evidensbaserade metoder används i större utsträckning. Tydliga
rekommendationer från forskare tror man däremot påverkar i mindre utsträckning. Hela
96% av cheferna i Socialstyrelsens rapport (2016, s.17) anger att de söker på
Socialstyrelsens hemsida när de ska ta del av aktuella forskningsrön. Om detta stämmer
är det mycket viktigt att Socialstyrelsen har god koll på forskningsläget och går ut med
denna information på ett tydligt sätt. Tyvärr verkar det inte alltid vara fallet, t.ex. finns
uppgifter på Socialstyrelsens hemsida (senast kontrollerat 20190516) om att en studie
pågår för påverkansprogrammet Ett nytt vägval. Denna studie är nu avslutad (Lindblom,
2018) men information om detta hade vid vår senaste kontroll inte publicerats och
därigenom fanns heller ingen information angiven om att programmet faktiskt kan sägas
ha evidens även om fler utvärderingar behövs innan det är helt säkerställt. Denna typ av
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försenade uppdateringar kan tyvärr ha stor effekt för enskilda ungdomar om det är här
socialtjänsten tittar när de ska välja rätt insats.
Det råder brist på insatser med bevisad evidens?
Som tidigare nämnts är det relativt vanligt att ungdomar begår brott. Doob och Tonry
(2004, s.20) menar till och med att det inte spelar någon roll vilket straff man lägger på
ungdomarna - det kommer ändå inte att påverka ungdomsbrottsligheten. Farrington och
Welsh (2008, s.4) menar däremot att det finns åtgärder som, om de sätts in tidigt,
faktiskt kan hjälpa barn och ungdomar att ta sig ur alternativt förebygga en brottslig
bana och därmed förhindra en potentiellt mer varaktig brottslighet. Tidigare i denna
rapport berördes även att det i flera studier visat sig vara vanligt att metoder utan
evidens används för behandling av kriminella, som exempel nämndes en undersökning
av Lipsey (1992, s.123-124) där program riktade mot att minska återfall för ungdomar
utvärderades. Resultaten visade att återfallen reducerades med 20-40 procent i de
programmen som var bäst, några program var verkningslösa och en del producerade
mer återfall i kriminalitet. I aktuell undersökning framkommer att det är mycket vanligt

med egenkomponerade program, det är möjligt att dessa program har effekt men det är
heller inte omöjligt att de inte har effekt - eller i värsta fall skulle de kunna påverka i en
negativ riktning och generera fler återfall. I resultatdelen togs ett citat upp som visar på
brister i uppföljningen av insatser och att man istället går på känsla:
“..vi ser ju om de kommer tillbaka men jag har en känsla av att de sällan gör det. Jag
har inte några siffror på det men det känns som det.”

Att känslan hos handläggare är att återfallen är få behöver inte betyda att programmen
har haft avsedd effekt, t.ex visar statistik att de flesta unga lagöverträdare faktiskt inte
återfaller i brott (ims, 2008, s.7) vilket kan förklara varför handläggarna sällan återser
ungdomarna. Att man använder egenkomponerade program i så stor utsträckning kan
också ha att göra med att man tycker att det saknas metoder, Socialstyrelsen (2016,
s.13-14) anger t.ex. att 39% av cheferna inom organisationen anser att det behövs nya
behandlingsmetoder. Vi har också ställt oss frågande till varför programmet rePulse
används av flera kommuner enligt aktuell undersökning, då vi inte har kunnat hitta att
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det utförts några utvärderingar av programmet och vi inte heller kan hitta information
om programmet på Socialstyrelsens hemsida (senast kontrollerat 20190516). Kanske det
också har att göra med att det saknas program som har bevisad evidens och man därför
inte har något annat val än att använda program som man tror kan ha effekt? En av de
svarande i enkäten anger t.ex. att det inte är så lätt att själv skaffa evidens när
kommunen bara har några enstaka klienter per år och att det därför skulle vara en fördel
med ett nationellt samarbete så att gemensamma utvärderingar kan genomföras. I en av
intervjuerna och i ett enkätsvar framkommer att det finns kommuner som försöker
samarbeta och sprida vidare den information och kunskap som de har till andra
kommuner vilket tyder på att viljan till samarbete finns.
Varierande arbetssätt och bristande helhetssyn
I citaten från enkäten och i analysen av intervjuerna framkommer att kommunerna ofta
saknar en klar bild över hur man ska arbeta - kommunerna försöker själva men det är
svårt när de inte vet vad som skulle fungera bäst, av tre möjliga intervjusvar
framkommer t.ex. tre olika sätt att arbeta. I intervjuer och enkätsvar blir det också
tydligt att helhetsbilden ofta saknas, många kommuner lägger delar på öppenvården som
inte vet vad som händer hos socialtjänstens handläggare och tvärtom. Skillmark (2018,
s.22) menar att socialtjänsten medvetet har delat upp sitt arbete med barn och unga så att
en person blir specialiserad på att bedöma ungdomen, en på utredning och en tredje på
behandling. Orsaken till detta kan vara att fördjupa expertkunskaperna men också för att
ge förutsättningar att jobba evidensbaserat (Grell, 2016, s.11). Det finns alltså positiva
sidor av att man delar upp arbetet och specialiserar sig inom sitt område, men vi ser det
som viktigt att det ändå finns någon med övergripande helhetssyn så att arbetet kan
utföras så effektivt, rättssäkert och likvärdigt som möjligt.
Förslag på vidare forskning
För att få mer djup och bredd i vår undersökning hade det varit intressant att intervjua
personer vid fler kommuner. Detta för att få mer insyn i hur arbetet genomförs i olika
kommuner och för att undersöka om det finns ytterligare arbetssätt som används än de
som framkom vid våra intervjuer. Det hade även varit intressant att intervjua fler
handläggare, inte bara sådana som arbetar med unga lagöverträdare.
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Då det i intervjuer och enkäter går att se tecken på skillnader i hur man arbetar i

kommunerna ser vi en risk för att ungdomar inte behandlas lika. Socialstyrelsen (2019b)

anger att en viktig premiss för deras arbete är just att alla människor oavsett vem du är
eller var du bor ska möjlighet att få vård och omsorg på lika villkor. Detta ligger i linje
med vad Wolvén (2000, s.34) menar är en av byråkratins stora fördelar, d.v.s. att alla
behandlas på samma sätt och att samma regler gäller för alla. Likabehandling har inte
varit fokus för denna undersökning men det är något som vi ser som en intressant
ingångsvinkel för vidare forskning. När strukturen inte är på plats - kan det då finnas en
risk att ungdomar får insatser som inte är effektiva och finns det även en risk att samma
ungdom skulle få olika insatser beroende på vilken handläggare den har eller i vilken
kommun den bor? Om det finns en bra struktur för hur besluten ska tas borde chanserna
öka för lika behandling, om valen dessutom görs utifrån evidens borde ungdomen få
bättre hjälp och därmed en minskad risk för återfall.
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Bilaga 1
Lagförda ungdomar 2017
År 2017 lagfördes 8 931 ungdomar mellan 15-17 år, uppdelningen i straff framgår av
nedanstående tabell (Brå, 2019).
Fängelse

10

Sluten ungdomsvård

59

Skyddstillsyn

12

Villkorlig dom

12

Ungdomsvård

1 268

Ungdomstjänst

1 235

Böter

1 334

Nytt brott läggs in i tidigare straff

64

Ej påföljd pga allvarlig psykisk störning

2

Strafförelägganden

1 691

Åtalsunderlåtelser (inkl. straffvarningar)

3 244
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Bilaga 2
Intervjuguide
Inledning
Vilka arbetsuppgifter har du?
Hur länge har du arbetat med att ta beslut om insatser för ungdomsbrottslingar?
Hur många inom kommunen arbetar med detta?
Hur ofta tar du beslut om påföljder för ungdomsbrottslingar?
Arbetsgången övergripande
Kan du berätta om arbetsgången från det att du får en begäran från domstol/åklagare;
(polisförhöret, yttrande, möten, uppföljning).
-

Varför kommer den här begäran just till dig?

Har du en fast arbetsgång som du ska hålla dig till?
-Används handbok, checklistor? Eller går man mycket på egen känsla och erfarenhet?
-Har du skapat rutinerna själv eller finns det riktlinjer?
(BBIC, Socialtjänstens handbok?)
Ungdomen och dennes situation
Vad tittar du efter när du ska ge ett yttrande? Vilka delar är viktiga att analysera?
-

(personens beteende, tidigare kriminalitet, behandlingar, egen bild av
ungdomen).

-

Används handbok, checklistor etc i detta skede?

Insats och beslut
Hur väljer du/väljer bort insatser? (evidens, chefen har sagt, manualen säger)
Känner du att vissa insatser fungerar bättre än andra?
Tycker du att det saknas någon insats för ungdomar som du skulle vilja kunna använda?
Handläggaren
Har du en tydlig arbetsbeskrivning? Nedskriven? Gör du mer eller mindre? Berätta..
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Tror du att det är någon skillnad på vilka insatser som väljs beroende på vem som
handlägger ärendet?
Mäts eller kontrolleras du på något sätt? Effektivitet, mål etc?
Känner du att du har tillräckliga resurser som tid etc.?
Avslutande frågor
Är det något du vill berätta som vi missat att fråga om?
Har du några frågor? (Lämna tfn eller e-postadress om de vill få kontakt med oss.)
Får vi återkomma om vi kommer på någon följdfråga eller behöver få förtydligat?
Vill du läsa arbetet när det är klart?
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Bilaga 3
Enkät
Samtycke:

Sida 1:
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Sida 2, olika frågor visas beroende på svar på sida 1:
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Bilaga 4
Mailutskick till enkätrespondenter
Ämne: Till ansvarig för insatser till dömda ungdomar i kommunen
Hej!
Vi är två kriminologstudenter vid Högskolan i Gävle som skriver ett examensarbete,
syftet med arbetet är att utröna vilka påverkande inslag som ungdomsbrottslingar 15-17
år får och om dessa är evidensbaserade. Det saknas nationell statistik över vilka insatser
som unga lagöverträdare får i samband med sin dom och det saknas även svensk
forskning i detta ämne. Vi är därför intresserade av att veta vilka insatser/program som
valdes till dömda ungdomsbrottslingar mellan 15-17 år i er kommun, [kommunens
namn], under år 2018 samt hur många gånger respektive insats valdes.
Ditt svar lämnas via länken: [Personlig länk]
Ditt svar är extra viktigt då denna information är svår att få fram på annat sätt, för att
bidra till undersökningen behövs ditt svar senast 20190508.
Vi har inget intresse av att veta vilka personer som fått insatserna utan det handlar bara
om hur många gånger respektive insats användes i er kommun under 2018. Varken du
som person eller din kommun kommer att nämnas eller kunna urskiljas i rapporten.
Med vänliga hälsningar
Liselott Rudh och Eva Krigare (telefonnummer angavs)
Högskolan i Gävle
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Bilaga 5
Påminnelseutskick till enkätrespondenter
Ämne: Påminnelse: Till ansvarig för insatser till dömda ungdomar i kommunen
Hej!
För en och en halv vecka sedan skickade vi inbjudan till en enkät som kommer vara
grund till ett examensarbete, syftet med arbetet är att utröna vilka påverkande inslag
som ungdomsbrottslingar 15-17 år får och om dessa är evidensbaserade. Det saknas
nationell statistik över vilka insatser som unga lagöverträdare får i samband med sin
dom och det saknas även svensk forskning i detta ämne. Vi är därför intresserade av att
veta vilka insatser/program som valdes till dömda ungdomsbrottslingar mellan 15-17 år
i er kommun, [kommunens namn], under år 2018 samt hur många gånger respektive

insats valdes.

Ditt svar lämnas via länken: [Personlig länk]
Ditt svar är extra viktigt då denna information är svår att få fram på annat sätt, för att ge
dig chansen att bidra till undersökningen förlänger vi svarstiden till 20190513.
Har ni inte möjlighet att svara? Gå gärna in på enkäten och ange anledningen till varför
ni inte har möjlighet att delta i någon av kommentarsrutan.
Vi har inget intresse av att veta vilka personer som fått insatserna utan det handlar bara
om hur många gånger respektive insats användes i er kommun under 2018. Varken du
som person eller din kommun kommer att nämnas eller kunna urskiljas i rapporten.
Med vänliga hälsningar
Liselott Rudh och Eva Krigare (telefonnummer angavs)
Högskolan i Gävle
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Bilaga 6
Mailutskick till presumtiva intervjupersoner
Ämne: Till handläggare som ger yttranden för ungdomsbrottslingar

Hej!
Vi är två Kriminologstudenter vid Högskolan i Gävle som skriver ett examensarbete
kring påverkande insatser som ingår i domar till ungdomsbrottslingar 15-17 år. Vi vill
framförallt veta varför just dessa insatser förordas och skulle därför vilja komma i
kontakt med någon som tar beslut i dessa frågor i er kommun.

Vår förhoppning är att få göra en ca 1 timmes intervju med en beslutsfattande
handläggare, gärna under april månad.

Frågorna kommer beröra arbetsgången kring yttranden och vilka insatser/program som
väljs och varför. Exempel på insats kan vara A.R.T. (Aggression Replacement
Training), MI (motiverande samtal), medling, olika typer av familjeinsatser,
SoL-placering m.m. Vi är intresserade av hur det fungerar i just er kommun.

Med vänliga hälsningar
Liselott Rudh och Eva Krigare (telefonnummer angavs)
Högskolan i Gävle
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