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Abstrakt  

I denna studie undersöks hur arbetet med unga lagöverträdare fungerar och eventuellt 

förändrats eller påverkats av tidigare lagändringar och den samhälleliga debatt som rör 

ungdomskriminalitet. Studien är kvalitativ, har en abduktiv forskningsansats och utgörs av 

fem semistrukturerade intervjuer varav tre representerar socialt arbete och två representerar 

rättsväsendet. Resultatet analyseras genom en tematisk innehållsanalys som sedan tolkas 

genom teoretiska utgångspunkter, såsom Socialkonstruktionism, Stämplings- och 

Kontrollteori samt tidigare forskning. Resultatet indikerar att studiens deltagare inte upplever 

att arbetet förändrats nämnvärt, medan tidigare forskning tyder på att arbetet faktiskt har 

förändrats i takt med rättssystemets reformer. Deltagarna framhäver dock en ändring i 

ungdomars attityder gentemot varandra, myndigheter och gentemot droger.  

Resultatet indikerar även att yrkesverksammas attityder gentemot unga lagöverträdare 

hårdnat, där det sociala arbetet tenderar att gå från ett välfärdsperspektiv, med fokus på 

behandling av den unge lagöverträdaren, till ett rättviseperspektiv med fokus på handling och 

straff. 

 

Nyckelord: Unga lagöverträdare, Ungdomskriminalitet, Välfärdsperspektiv, 

Rättviseperspektiv, Socialt arbete 

 

 



 

  

Förord 

Vi vill tacka varandra för ett gott och välfungerande samarbete där vi, med hjälp av otroliga 

mängder kaffe och fika, stöttat och motiverat varandra under hela arbetets gång. Vi vill också 

rikta ett stort tack till vår handledare Magnus Israelsson som med ett stort engagemang trott 

på vår studie och väglett oss med sin expertis och sina goda råd. Magnus har även ingivit 

lugn och sinnesro i denna utmanande process, vilket har varit oerhört betydelsefullt. 

 

Vi vill vidare tacka studiens samtliga deltagare som visat sitt intresse för studien och tagit sig 

tid att medverka och dela med sig av sina erfarenheter. Utan er hade denna studie inte varit 

möjlig att genomföra. 

 

Slutligen vill vi tacka våra nära och kära som stått ut med oss under uppsatsskrivandets alla 

tidskrävande delar.  
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1 Inledning  

Ungdomsbrottslighet, dvs. brott som begås av unga mellan 15 och 21 år, är ett ämne som 

varit föremål för diskussioner och debatt under många år (Svensson & Ring, 2007; Estrada, 

2017). Kanske främst på grund av uppmärksammade grova våldsbrott som begås av 

ungdomar (von Hofer, 2000). Politiker och samhällsdebattörer har under de senaste 

decennierna framfört åsikter om förändringar i kriminalpolitiken kopplat till den aktuella 

brottsutvecklingen (Estrada, 2017; Estrada, Pettersson & Shannon, 2012). Forskningen på 

området är inte ense här. Det råder delade meningar huruvida ungdomsbrottsligheten faktiskt 

har ökat i samhället eller ej. Vissa studier pekar mot att en ökning skett (Sturup mfl., 2018) 

och andra pekar på att brottsutvecklingen i Sverige inte skiljer sig nämnvärt från andra 

europeiska länders (Estrada, Pettersson & Shannon, 2012) eller att den rentav har minskat 

(Socialstyrelsen, 2013; SOU 2018:85). Enligt Brottsförebyggande rådet [BRÅ] (2018) har 

antalet unga som lagförts för brott sedan 2014 legat på en relativt stabil nivå och i realiteten 

minskat i jämförelse med 2008 till 2011. Något som däremot visat sig ökat i Sverige är 

förekomsten av illegala skjutvapen, explosiva varor och dödligt våld inom kriminella kretsar 

(Dir. 2017:122), vilket skapat oro i flertalet städer och bostadsområden runt om i landet 

(Polisen, 2018). I flera fall av vapenrelaterat våld med dödlig utgång har de inblandade varit 

unga (Polisen, 2018; Granlund, 2018), där såväl offer som förövare kan kopplas till 

organiserad kriminalitet. Detta tyder på att organiserad brottslighet i gängmiljö även 

förekommer bland ungdomar och unga myndiga (Dir. 2017:122; Hedlund, 2018). 

I Polismyndighetens skrivelse till Justitiedepartementet (Promemoria A598.518/2018) 

beskrivs utvecklingen av säkerheten och den allmänna ordningen i utsatta områden som djupt 

oroväckande, med en särskild hänvisning till skjutningar som inträffade i ett tätbebyggt 

område under oktober 2018. Förklaringen till våldet är konflikter som enligt 

polismyndigheten har att göra med maktkamp, narkotikauppgörelser och hämndaktioner 

mellan gängkriminella. Unga män använder sig av hot och våld vilket skapar stor oro och 

otrygghet hos allmänheten. Regeringen menar att det behövs nya och fler insatser för att få 

kontroll över den organiserade brottsligheten, gängbildningar och kriminaliteten som råder i 

landet och som förekommer i allt yngre åldrar. I december 2017 beslutade därför regeringen 

att tillsätta en utredning i syfte att utforma ett förslag om hur den straffrättsliga 

särbehandlingen av unga lagöverträdare i åldern 18-21 år ska avskaffas (Dir. 2017:122). 

Utredning tilldelades namnet Ungdomsreduktionsutredningen. I december 2018 

överlämnades betänkandet Slopad straffrabatt för unga myndiga (SOU 2018:85). 



 

  

Utredningens utgångspunkt var alltså hur och inte om avskaffandet ska genomföras – vilket 

visar regeringens ståndpunkt i frågan. Ett sådant lagändringsförslag, om det går igenom, 

innebär att fler unga kommer att bära fullt ansvar för sina gärningar.  

Lagändringen fokuserar på åldersgruppen 18-21 år men kan även komma att påverka 

unga lagöverträdare i åldersgruppen 15-17 år genom en så kallad tröskeleffekt, vilket kan 

innebära att dessa unga övertar den plats i påföljdssystemet som nu innehas av åldersgruppen 

18-21 år. I utredningen pekas bland annat på risken för att straffpåföljden sluten 

ungdomsvård i högre utsträckning skulle komma att tillämpas istället för, som idag, 

ungdomstjänst (SOU 2018:85). En lagändring kan därför påverka inte bara arbetet utan även 

synen på ungdomsbrottslighet där vi går ifrån dagens syn – som gällt under mycket lång tid – 

på unga lagöverträdare som barn utan full socialrättslig mognad, i behov av vård och 

behandling, till att betrakta dem som socialt och rättsligt kompetenta individer som ska 

straffas på samma villkor som vuxna (Kumlien, 1997). 

När det gäller unga lagöverträdare och svensk straffrätt finns en lång tradition att 

särbehandla dessa framförallt med hänsyn till den unges bristande mognad (BRÅ, 2012; 

Estrada m.fl., 2012; Holmberg, 2017). Särbehandling ska enligt lag ske dels genom hela 

straffprocessen och dels vad gäller påföljdsbestämningen. Men det är inte bara i Sverige som 

unga särbehandlas i straffrättsligt hänseende. I stora delar av Europa gäller detsamma för 

lagöverträdare i åldern 18-21 och i vissa länder ända upp till 25 års ålder (Campistol & Aebi, 

2018). Detta beaktas även i andra delar av världen, bland annat i USA, där unga behandlas 

annorlunda jämfört med vuxna på grund av skillnader i mognad och kognitiv utveckling i 

förhållande till vuxna lagöverträdare (BRÅ, 2012; Jordan & McNeal, 2016). Den 

mognadsprocess som unga genomgår gör att de flesta unga lagöverträdare upphör med sitt 

kriminella beteende i samband med övergången till vuxenlivet. Dock visar forskning att den 

naturliga mognadsprocessen kan fördröjas av kontakt med rättsväsendet, där den unge istället 

riskerar att utveckla en kriminell identitet. Genom detta ökar sannolikheten för återfall i 

brottslighet. Forskning visar även att individanpassade samhälleliga åtgärder istället kan 

minska risken för återfall (Socialstyrelsen, 2013). 

 

När det gäller unga lagöverträdare i Sverige har kommunernas socialtjänst ett särskilt 

ansvar för dessa unga. Den grundläggande tanken är att unga lagöverträdare så långt som 

möjligt ska hållas utanför det straffrättsliga systemet och istället ges vård inom socialtjänsten 

när sådant behov finns. Socialnämnden har enligt lag bl.a. ansvar att följa utvecklingen hos 

unga som visat en ogynnsam utveckling och ska i samarbete med hemmet se till att den unge 



 

  

får det stöd och skydd som behövs (SFS 2001:453 Socialtjänstlag 5 kap. 1 § [SoL]). 

Socialtjänstens direkta arbete med unga lagöverträdare innefattar bl.a. att närvara och 

medverka vid polisförhör och rättegång. Det fungerar dels som ett stöd för den unge och dels 

är det av värde för socialtjänsten som då får tillgång till nödvändig information för sitt eget 

fortsatta arbete med den unge. Socialtjänsten ansvarar också för att göra 

förhandsbedömningar och barnavårdsutredningar när det gäller unga lagöverträdare samt 

avge yttranden till åklagare eller domstol, vilket används som underlag för att fatta beslut om 

åtal och påföljdsbestämning. De facto har socialtjänsten ansvar för och verkställer de 

påföljder med vårdande och behandlande inslag som återfinns i Brottsbalken dvs. 

ungdomstjänst och ungdomsvård med stöd av SoL eller SFS 1990:52 Lag om särskilda 

bestämmelser om vård av unga [LVU]. Hemkommunens socialtjänst har också det primära 

och uppföljande ansvaret för unga som avtjänar påföljden sluten ungdomsvård (Clevesköld, 

Thunved & Thunved, 2015; Jareborg & Zila, 2014; Johansson, 2018; Socialstyrelsen, 2009). 

Genom åren har flertalet andra reformer och förändringar skett i lagstiftningen gällande unga 

lagöverträdare i syfte att stävja ungdomskriminaliteten. Samhället har lagt ned enorma 

resurser genom diverse insatser och behandlingsprogram för att förebygga och motverka den 

ungdomskriminella utvecklingen (BRÅ, 2009; Jonsson & Lindblad, 2019). Men trots alla 

satsningar ges i media bilden av en kraftigt eskalerande grov ungdomskriminalitet med 

gängbildningar och våldsbrott. Liknande bild ger också viss statistik från BRÅ (2018). 

Frågan är varför, vad är det då som inte fungerar när det gäller samhällets satsningar. Saknar 

socialtjänsten eller andra myndigheter verktyg för att möta utvecklingen?  

Regeringens direktiv (2017:122) utgår sannolikt från situationen vad gäller 

ungdomskriminalitet i de s.k. mest utsatta områdena i Sverige. Men vad kan en sådan drastisk 

lagändring ha för påverkan på det sociala arbetet i mindre utsatta områden eller kommuner 

med låg ungdomskriminalitet? Kan en lagändring komma att öka arbetsbelastningen 

nationellt sett i arbetet med unga och unga lagöverträdare och är i så fall socialtjänsten rustad 

för det? Kan metoder socialtjänsten och andra myndigheter som direkt arbetar med unga 

lagöverträdare komma att förändras? Hur våra lagar och påföljdssystem är utformade 

påverkas av hur samhället ser på brott och de som begår brott där även det sociala arbetet 

följer med i utvecklingen. En lagändring sprungen ur den eskalerande ungdomskriminaliteten 

i landets största städer kan komma att påverka det sociala arbetet i hela Sverige. Det sociala 

arbetet med unga lagöverträdare kan alltså komma att stå inför stora förändringar och därmed 

nya utmaningar. Därför är det nödvändigt att undersöka huruvida tidigare lagändringar 



 

  

påverkat och förändrat arbetet med unga och unga lagöverträdare samt om arbetet påverkas 

av den samhälleliga debatten om en eskalerande ungdomskriminalitet. 

1:1 Syfte 

I studien undersöks hur arbetet med unga lagöverträdare fungerar och hur arbetet med- och 

synen på unga lagöverträdare eventuellt förändrats eller påverkats av tidigare lagändringar 

och den samhälleliga debatt som rör ungdomskriminalitet. 

1:2 Frågeställningar 

● Hur fungerar arbetet med unga lagöverträdare idag? 

● Har arbetet med unga lagöverträdare förändrats över tid till följd av reformer i 

rättssystemet? 

● Har arbetet med unga lagöverträdare påverkats av den samhälleliga debatt som rör 

ungdomskriminalitet? 

● Vad är yrkesverksammas inställning till nya reformer och lagändringar som innebär 

straffskärpning för unga lagöverträdare vilket kommer att påverka deras eget arbete? 

2 Tidigare forskning 

Här ges först en återblick av hur det svenska straffsystemet har utvecklats gällande unga 

lagöverträdare. Avsnittet erbjuder en grund till hur arbetet med målgruppen har förändrats 

över tid i fråga om reformer och lagändringar. Därefter redogörs för hur synen på unga 

lagöverträdare förändrats ur ett samhällsperspektiv för att se om och hur media och politik 

påverkat synen på ungdomskriminalitet. Slutligen redovisas hur forskning och 

behandlingsmetoder har påverkat vården av unga lagöverträdare inom straffrätten.  

2:1 Det svenska straffsystemets utveckling - en återblick 

I Sverige har lagstiftningen och åtgärder mot unga lagöverträdare genomgått en lång rad 

förändringar under de senaste århundradena (von Hofer & Lappi-Seppälä, 2014). Under 

1700-talet användes t.ex. slott och fästningar som fängelse för brottslingar, där ingen 

åtskillnad gjordes mellan unga och gamla. Vid mitten av 1800-talet började den svenska 

kriminalpolitiken att byta riktning mot mer behandlingsinriktade åtgärder – när det gällde 

unga lagöverträdare skulle de i största möjliga mån undgå att placeras i fängelse. 

Särbehandling motiverades av att barn och unga blev särskilt drabbade av fängelsets svåra 



 

  

förhållanden och de skulle istället omhändertas och placeras i privata inrättningar. Med 1864 

års Strafflag infördes en straffmyndighetsålder vilket medförde att unga under 15 år inte 

kunde straffas – med undantag för grova brott. Särskilda uppfostringsanstalter användes vid 

svåra fall och endast vid platsbrist placerades unga i fängelse (Janson, 2004; Norburg, 2015; 

Nordlöf, 2012; von Hofer & Lappi-Seppälä, 2014). För ungdomar som uppnått 

straffmyndighetsålder kunde påföljder som böter, fängelse, straffarbete och dödsstraff 

utdömas, det sistnämnda med viss begränsning för unga (Ungdomsfängelseutredningen, 

1977).  

I slutet av 1800-talet betraktades unga lagöverträdare främst som en samhällsfara. 

Riksdagens debatt kring målgruppen tog fart när antalet unga brottslingar tenderade att öka. 

Ansvaret för att rädda och bevara unga från fördärv ansågs vara statens och den huvudsakliga 

brottspreventionen bedömdes vara uppfostran. Detta synsätt växte fram ur den optimism som 

infann sig vid förra sekelskiftet, om en tro på ungdomen och på möjligheten att uppfostra 

dem samt tron på ett bättre samhälle (Svensson, 1998). När den första 

barnavårdslagstiftningen, Lag (1902:67) angående uppfostran om vanartade och i sedligt 

avseende försummade barn (Vanartslagen), lagfästes 1902 innebar det att samhället under 

vissa förutsättningar hade rätt att ingripa mot barn under 15 år och skilja dem från sina 

föräldrar (Israelsson, 2013; Norburg, 2015; Nordlöf, 2012). Genom införandet av lagen 

kunde dessutom barn under 15 år som begått kriminella handlingar inte längre ådömas ett 

straffrättsligt ansvar (Nordlöf, 2012; Persson, 2017). Barnet kunde tilldelas allvarliga 

varningar, övervakning eller aga i förebyggande åtgärder, men i de fall åtgärderna visade sig 

vara verkningslösa kunde barnet omhändertas för samhällsvård (Israelsson, 2013; Nordlöf, 

2012). Barn under 18 år som begått brott kunde dömas till den frihetsberövande påföljden 

tvångsuppfostran, med behandling som utgångspunkt (Nordlöf, 2012). Under början av 1900 

talet öppnades statliga uppfostringsanstalter för unga lagöverträdare (Janson, 2004; Persson, 

2017; Svensson, 1998).  

Fram till 1920-talet kunde fortfarande aga utdömas som straff för kriminella 

handlingar. Vid denna tidsperiod började lagstiftaren att intressera sig för de eventuella 

skador som aga kunde medföra för barnet, varvid fokus skiftade mot mer preventiva åtgärder 

(Janson, 2004; Lundström & Sallnäs, 2003; Persson, 2017). År 1924 ersattes Vanartslagen 

med Barnavårdslagen (SFS 1924:361) vilken kom att omfatta även ungdomar mellan 15 och 

18 år (Norburg, 2015). Lagändringen gjorde det möjlig för sociala myndigheter att skydda 

barn mot ogynnsamma miljöer och samtidigt skydda barnet från eget normbrytande beteende 

(Israelsson, 2013). Åtgärder mot ungdomsbrottslighet var fortfarande fostran och den unge 



 

  

lagöverträdaren betraktades som ett vilselett offer i behov av hjälp och behandling. Dock 

ansågs unga lagöverträdare vara en grupp med behov av olika fostran. Under 1930-talet kom 

således det svenska straffsystemet att präglas av mer behandlingsinriktade ideologier, med 

fokus på individualpreventiva åtgärder (Svensson, 1998; Lundström & Sallnäs, 2003). Av de 

individualpreventiva åtgärder som infördes var villkorlig dom en påföljd som kunde utdömas 

till personer under 21 år (Svensson, 1998). Behandlingsideologin som kan sägas vara 

karaktäristisk för de nordiska länderna kom sedan att utgöra grunden för upprättandet av 

särskilda ungdomsfängelser vilket skedde under mitten av 1930-talet (Norburg, 2015; 

Nordlöf, 2012; von Hofer & Lappi-Seppälä, 2014). Det kan anses motsägelsefullt att 

straffpåföljden ungdomsfängelse härrör från en tanke om behandling, men syftet var att fostra 

de unga och stärka dem både psykiskt och fysisk för en god återintegration till samhället 

(Svensson, 1998). Under 1930-talet diskuterades även statens finansiering av vården för unga 

lagöverträdare. Statens kostnader skulle minska och unga vanartiga kunde nu istället för att 

vistas på ungdomsfängelser placeras i s.k. skyddshem. Skyddshemmen kom senare att kallas 

för ungdomsvårdsskolor (Nordlöf, 2012; Svensson, 1998). Journalisten Else Kleen 

uppmärksammade redan under mitten av 1930-talet de militäriska inslagen av vård som 

bedrevs vid skyddshemmen och kritiserade det, vilket dåtidens socialarbetarkår ställde sig 

bakom. 1938 fattades därför beslut om att personal vid skyddshemmen skulle 

professionaliseras och istället bestå av socialarbetare, läkare och pedagoger (Svensson, 1998).  

Under 1940-50 talet kvarstod behandlingsideologin och inom ungdomsvården 

anlitades psykologisk expertis för att “läka bort” problemen (Persson, 2017; Svensson, 1998). 

Statens ambition övergick än mer till att hålla unga lagöverträdare borta från fängelse och 

åtgärderna skulle istället riktas mot tillfällig isolering från skadliga miljöer och 

återanpassningsterapi för att möjliggöra en ordnad livsföring och ett normalt yrkesarbete för 

ungdomarna (Nordlöf, 2012; Persson, 2017; Svensson, 1998). Under 1950-talet begränsades 

också möjligheten att tillämpa påföljderna fängelse, straffarbete och förvaring för unga 

lagöverträdare i åldern 15-18 år genom lagändringar. Nu behövde särskilda skäl föreligga för 

att kunna ådömas detsamma för en ung person. Genom den reviderade Brottsbalkens 

ikraftträdande 1965 (Persson, 2017; Svensson 1998) skulle synnerliga skäl föreligga för att 

en person under 18 år skulle kunna dömas till fängelse, likaså skulle påföljden användas 

restriktivt för unga mellan 18-21 år (Nordlöf, 2012). Förändringarna i Brottsbalken medförde 

att unga nu kunde överlämnas till särskild vård vid ungdomsvårdsskola som alternativ till 

fängelse. Behandling skulle genomföras som ett frihetsberövande straff men under 

obegränsad tid. Tanken var att åtgärder skulle sättas in snabbt och den unge skulle 



 

  

undersökas medicinskt, socialt och psykologiskt. Behovet av expertis var centralt och 

efterfrågan på socionomer ökade. På ungdomsvårds-skolorna fanns behandlingsinsatser 

såsom regimbehandling, kollektivbehandling, sysselsättningsbehandling, 

individualbehandling och psykiatrisk rådgivning. Insatserna tillämpades på alla unga oavsett 

kriminell gärning. I en senare utredning konstaterades insatserna som ineffektiva och att 

insatsen bör individanpassas i relation till den unges gärning. Fokus låg nu inte längre på att 

uppfostra unga lagöverträdare, utan snarare att förändra deras beteende individuellt 

(Svensson, 1998). Under 1970-talet framfördes ånyo åsikter om en mer restriktiv användning 

av fängelse som påföljd för unga lagöverträdare, främst på grund av de skadliga effekter som 

fängelsevistelsen medför. Istället föreslogs tvångsomhändertagande eller vård inom 

socialtjänsten vara lämpliga, såsom behandling i öppna former och regelbunden kontakt med 

kontaktperson. Dessutom föreslogs att den övre åldersgränsen för särbehandling skulle höjas 

från 20 till 21 år (Nordlöf, 2012). BRÅs rekommendationer att proportionalitet mellan brott 

och straff borde tillämpas oavsett förövarens individuella behov av behandling medförde att 

ungdomsfängelse avskaffades i Sverige 1980 (Jansson, 2004; Lappi-Seppälä, 2012; Persson, 

2017). Detta ledde till att unga som dömts till fängelse placerades tillsammans med vuxna, 

vilket innebar ett avsteg från en behandlingsbaserad strafflag (Persson, 2017). Men 1982 

trädde även socialtjänstlagen i kraft vilket medförde att vård utan samtycke kunde verkställas 

med stöd av LVU, men också att unga som placerats på anstalt själva skulle medverka i 

behandlingsplaneringen. Den bakomliggande tanken var att individen själv ansågs vara 

orsaken till sina problem, därmed borde lösningen ligga hos individen. Under denna period 

blev det psykosociala arbetet och individens samspel med sin omgivning än mer central 

(Janson, 2004; Svensson, 1998). 

1990-talet präglades av ett nytt sätt att forska om behandling av unga lagöverträdare. 

Fokus riktades mot att undersöka vad som fungerar snarare än att leta efter fel och problem 

med de insatser som användes. Avskräckning och bestraffning fungerade inte, istället skulle 

varje individ erhålla individuell behandling med metoder som visat goda resultat. Socionomer 

var den profession som främst arbetade med unga lagöverträdare och behövde därför sätta sig 

in i forskningsresultaten för att kunna erbjuda bästa möjliga behandling. Program som social 

inlärningsteori och KBT visade sig vara framgångsrika. Likaså fick Aron Antonovskys 

salutogena modell om hälsans uppkomst, KASAM, en allt större plats i behandling av unga 

lagöverträdare. Men även copingstrategier, såsom konfrontation, självkontroll, socialt stöd, 

distansering och positiv omtolkning, samt resilience användes. Familjens roll och den unges 

sociala nätverk blev också en betydelsefull komponent i behandlingen. Anstalten skulle 



 

  

fortfarande undvikas och istället skulle vård inom socialtjänsten, såsom ungdomshem och 

ungdomstjänst, utdömas framför fängelse eller samhällstjänst (Svensson, 1998). 

En ändring i brottsbalken som trädde i kraft 1989 ledde till att behandlingstanken åter 

fick stå tillbaka till fördel för proportionalitetsprincipen och likvärdighetsprincipen. Genom 

skiftet från individualprevention till ett fokus på brottet i sig försökte 

Ungdomsbrottskommittén (Ju 1990:07) – som tillsattes för att utvärdera och lämna förslag 

kring de aktuella bestämmelserna för unga lagöverträdare – reformera påföljdssystemet för 

unga lagöverträdare och låta rättsväsendet återta den kontroll som gradvis överlåtits till 

socialtjänsten. Konsekvenserna av förslagen skulle bli att det inte längre skulle gå att utdöma 

vård via socialtjänsten, då det inte ansågs kunna stå i proportion till brottet. Men den då 

socialdemokratiska regeringen lät ändå ansvaret för behandling och skydd av unga 

lagöverträdare bestå hos socialtjänsten. Genom en ny reform 1999 infördes dock påföljden 

sluten ungdomsvård som ett substitut för fängelse för unga 15-17 år. Kraven på rättvisa, 

proportionalitet och förutsebarhet tog allt större plats hos domstolarna när det gällde valet av 

påföljder (Janson, 2004; Nordlöf, 2012; Persson, 2017). I en rapport från 2002, pekar dock 

BRÅ på att det finns svårigheter med att kombinera principerna om vård och behov med de 

straffrättsliga principerna. Detta kan beskrivas som en krock mellan välfärd och rättvisa, där 

t.ex. Persson (2017) markerar att det svenska rättssystemet befinner sig i en vågskål mellan 

två principer, med helt motsatta syften och inriktningar vilket också bekräftas i andra studier 

(King & Piper, 1995). 

Vid senaste sekelskiftet och under 2000-talet har påföljdssystemet avsevärt 

reformerats för unga lagöverträdare. Fokus riktades mot att tidigt ingripa med lämpliga 

åtgärder för att motverka utvecklandet av en kriminell livsstil bland barn. Bland annat 

infördes ett skyndsamhetskrav vid utredningar kring unga lagöverträdare under 15 år. Lag om 

medling infördes 2002 och är i det närmaste standard idag när det gäller brott utförda av unga 

(Nordlöf, 2012). Medling sköts i regel av socialtjänstens personal när det gäller unga 

lagöverträdare. Ytterligare förändring av Brottsbalken genomfördes 2007. Innan den 

reformen hade det huvudsakliga straffet för unga mellan 15-17 år varit överlämnande till 

socialtjänsten. Men efter kritik mot bristen på transparens och förutsägbarhet, på grund av 

socialtjänstens fria tyglar att ta beslut om behandling, introducerades dagens påföljder 

ungdomsvård och ungdomstjänst (Persson, 2017). För unga lagöverträdare över 15 år krävs 

ett särskilt behov av vård för att ådömas påföljden ungdomsvård. Tärnfalk (2007) konstaterar 

att två centrala reformer har påverkat socialtjänstens roll i straffprocessen. Den första var att 

barns bästa infördes i lagtexten genom en anpassning till Barnkonventionen i SoL och LVU, 



 

  

vilket därmed stärkte barnperspektivet. Den andra var bestämmelserna i Brottsbalken (BrB, 

31 kap. 1 §) vilken påverkat förutsättningarna för att överlämna unga till vård inom 

socialtjänsten. 2010 ändrades den maximala tidslängden för påföljden fängelse för unga 

lagöverträdare under 21 år, från 10 år till 14 år (Nordlöf, 2012), vilket kan tyda på att en 

alltmer repressiv straffrätt träder fram.  

Hur vi ser på ungdomskriminalitet varierar internationellt där straffmyndighetsåldern 

bland annat sträcker sig från 10 år i Nordirland till 16 år i flera Europeiska länder. Även 

åldern för när man anses bära fullt ansvar för sina kriminella handlingar varierar från 14 års 

ålder i Makedonien och Moldavien till 21 års ålder i många andra länder. Det finns dock en 

konsensus om att påföljderna för unga lagöverträdare ska vara behandlande och fostrande för 

att förhindra fortsatt kriminalitet och kunna vägleda dem mot ett laglydigt liv. De nordiska 

ländernas välfärdsbaserade sätt att hantera unga lagöverträdare har resulterat i färre 

fängelsestraff och istället fler placeringar via sociala myndigheter genom dess fokus på 

behandling snarare än tillämpning av straff (Batten, 2016). 

2:2 Från behandling till hårdare syn på straff 

I svensk lag är straffrätten för unga lagöverträdare styrd mot den vuxna straffrätten, men med 

en nedsättning av straffvärdet till hänsyn för den unges ålder. Fokus har under lång tid varit 

inriktat på att behandla och rehabilitera unga lagöverträdare, där Sverige har varit en förebild 

för de andra nordiska länderna och Europa i reformer kring ungdomskriminalitet (Persson, 

2017; Lappi-Seppälä, 2012; Ginner Hau & Smedler, 2011). Centralt har varit barns bästa, 

välfärd och rättvisa (Batten, 2016), dock har det ungdomsrättsliga påföljdssystemet alltmer 

börjat gå från behandlingstanken till att straffa hårdare med betoning på mer konsekventa 

former av rättsliga påföljder för unga lagöverträdare (Persson, 2017). Med populismens 

intågande hårdnade den samhälleliga synen på brott där media och politiska agendor i början 

av 1990-talet haft en betydande roll i utvecklandet av en “get tough on crime”-mentalitet. 

Genom att skapa en bild av en eskalerande ungdomskriminalitet som polis och myndigheter 

stod helt handfallna inför kunde politiker värva röster genom att utlova straffskärpningar som 

lösning. Demoniseringen av unga ledde till att unga lagöverträdare inte längre sågs som barn 

som fallit offer för kriminalitet med behov av vård och stöd. Istället lades fokus på de 

gärningar som begåtts och risken för återfall där den unge betraktades som farlig och som en 

risk för den samhälleliga välfärden (Rogowski, 2014). “Get tough on crime”-mentaliteten går 

i det närmaste att beskriva som en global rörelse som spridit sig från Storbritannien till 

Sverige (Ginner Hau & Smedler, 2011; Jerre, 2013) och stora delar av Europa (Batten, 2016; 



 

  

Bradt & Bouverne-De Bie, 2009; Rap, 2015; Rogowski, 2014), till USA (Abrams, 2013; 

Brownell & Roberts, 2002; Inderbitzin, 2012; Peters, 2011; Pollack, 2010; Ryan, Abrams & 

Huang, 2014; Sarri & Shook, 2005; Sheila, 1999) och ända bort till Australien (McCallum & 

Laurence, 2007). Det är en tuff uppgift för politiker att dels förhålla sig till forskning, som 

tyder på att ungdomsbrottsligheten minskar och att behandling reducerar risken för återfall, 

och samtidigt tillmötesgå ett fördömande samhälle som vurmar hårdare reaktioner för brott 

(Jerre, 2013; Pollack, 2010; Rogowski, 2014). Det sociala arbetet formas utifrån samhälleliga 

värderingar som i sig formas av rådande rättssystem. Samhällets attityder till vad som anses 

vara rimliga påföljder har fått en betydande roll i reformeringen av det västerländska rätts- 

och påföljdssystemet. Dock visar forskning att kunskapen hos gemene man har stora brister. 

Samhällets förväntningar av de påföljder som anses adekvata stämmer sällan överens med 

påföljdernas faktiska art (Jerre, 2013). Den uppfattning allmänheten delar om brott och straff 

är i mångt och mycket en produkt av medias framställning av samhällsklimatet (McCallum & 

Laurance, 2007; Rogowski, 2014). Forskning visar att påföljder av mer öppen, behandlande 

art, i jämförelse med exempelvis fängelse, minskar risken för återfall i brottslighet – och då 

särskilt för de som begår brott för första gången. Trots det får diskussionen om hårdare straff, 

för att komma till bukt med ungdomsbrottsligheten, allt större fokus (Ryan m.fl., 2014). Den 

samhälleliga synen på brott och unga som begår brott har hårdnat och med det även en 

fordran om transparens i lagföringen av unga lagöverträdare (Pollack, 2010). Bradt och 

Bouverne-De Bie (2009) menar att detta går att koppla ihop med det nyliberalistiska 

synsättet, där kontroll blivit ett dominerande arbetssätt inom kriminalvården. Detta har också 

påverkat det sociala arbetet, som även det blivit alltmer krävande och kontrollerande (Sarri & 

Shook, 2005). Det är en förändring som skett glokalt där samhället såväl som det sociala 

arbetet har tappat tron på behandling och rehabilitering och ersatt det med mer straffande 

strategier, trots att ungdomskriminaliteten statistiskt sett minskat sedan 1980-talet (McCallum 

& Laurence, 2007; Sarri & Shook, 2005). 

Internationella studier visar att det sociala arbetet tagit ett steg tillbaka från arbetet 

med unga lagöverträdare, att ungdomsbrottslingar blivit någon annans problem och att det 

sociala arbetet inte längre för debatten kring ungdomsrättsliga frågor. Forskare menar att det 

sociala arbetets frånvaro kan kopplas ihop med skiftet från ett välfärdsperspektiv till ett 

rättviseperspektiv, och att detta påverkar hur aktiv professionen är inom området. Forskare 

menar också att det sociala arbetet är väldigt anpassningsbara och inte heller särskilt kritiska 

kring sin roll till dessa förändringar (Bradt & Bouverne-De Bie, 2009; Rap, 2015). I USA har 

organisationer inom det sociala arbetet hävdat att de lågprioriterat straffrätten som fält, då de 



 

  

inte anser att de kan arbeta effektivt i en miljö som prioriterar straff och kontroll (Sarri & 

Shook, 2005). Bradt och Bouverne-De Bie (2009) poängterar att det kan anses märkligt att 

ungdomsbrottslighet blivit någon annans problem med tanke på att socialt arbete är, och alltid 

har varit, väldigt aktiva i arbetet med ungdomar som uppvisar normbrytande beteende. Det 

går dessutom att konstatera att majoriteten av de som kommer i kontakt med det kriminella 

rättssystemet är fattiga, missgynnade ungdomar från ofördelaktiga och desorganiserade 

områden, med erfarenheter av diskriminering och psykisk ohälsa (Abrams, 2013; Peters, 

2011; Sarri & Shook, 2005). Peters (2011) menar att det sociala arbetet åter bör engagera sig i 

ungdomsrättsliga frågor för att bättre kunna erbjuda hjälp till unga, utsatta människor, vilket 

också bekräftas av Abrams (2013). Socialarbetare behövs mer än någonsin för att utmana 

rättssystemet, som behandlingsagenter, som förespråkare och som samhällsorganisatörer 

(Sarri & Shook, 2005). Det finns strukturella skillnader mellan straffrättsliga förfaranden som 

spelar roll för det sociala arbetets deltagande i vården av unga lagöverträdare. I Europa finns 

tre olika modeller; välfärdsmodellen, rättvisemodellen och en mixad modell. 

Välfärdsmodellen kännetecknas av att den skyddar, hjälper och behandlar unga 

lagöverträdare. Fokus ligger på rehabilitering och ett kriminellt beteende kan ses som en 

signal på att det finns bakomliggande problem och att hjälp behövs. Själva straffet är inte 

centralt, istället ska individuella interventioner implementeras. Straff anses inte kunna bidra 

till att förebygga ett framtida kriminellt beteende. I denna modell har socialarbetare en 

särskilt aktiv roll och är oftast delaktig redan från start. Andra länder som tillägnat sig 

välfärdsmodellen är Belgien, Frankrike, Italien, Schweiz och Skottland. Rättvisemodellen 

kan ses som en motpol till välfärdsmodellen, vilken lägger större vikt på brottet och inte på 

förbrytaren, samt på proportionalitet mellan brott och straff. Målet är att straffa den unge, inte 

att tillgodose vårdbehov och skydd. I denna modell har socialarbetaren en passiv roll, såsom i 

de anglosaxiska länderna. I den mixade modellen är socialarbetare delaktiga i en viss 

utsträckning och här placerar sig Grekland, Tyskland, Nederländerna och Spanien (Rap, 

2015).  

2:3 Forskning och behandlingsmetoder inom straffrätten 

Ungdomsbrottslighet är något som intresserat forskarvärlden länge. Stora resurser läggs ned 

årligen i både forskning och behandlingsprogram för att komma till bukt med problemet 

(Menon & Cheung, 2018; Ryan m.fl., 2014). Inom ungdomsrätten finns ett stort utbud av 

forskningsbaserade interventioner för att stävja ungdomskriminalitet. Neuroforskningen har 



 

  

haft en central och inflytelserik roll i rättssystemet för att behandla och ge vård till unga 

(Abrams, 2013). Mycket av denna forskning har använts som bevis för att ungdomars hjärna 

fortfarande är under utveckling genom tonåren, att unga har sämre förmåga att ta goda beslut, 

har orimliga omdömen, är impulsiva och mer mottagliga för grupptryck än vuxna (Abrams, 

2013; Inderbitzin, 2012). Inderbitzin (2012) menar att forskningen om ungdomars 

hjärnutveckling och dess påvisade skillnad gentemot vuxnas borde skapa åsiktsändringar i 

straffbehandlingen för unga lagöverträdare, mot en mer mildare behandling. Flera delstater i 

USA har börjat diskutera huruvida åldersgränsen för fullt straffrättsligt ansvar ska höjas från 

18 år, detta genom den växande förståelsen för unga vuxnas bristande mognad och ännu 

outvecklade konsekvenstänkande (Matthews, Schiraldi & Chester, 2018). I kontrast till detta 

står dock Sverige inför ett avskaffande av särbehandling av unga myndiga lagöverträdare, 

trots forskning om hjärnans utveckling. Neuroforskningen har också bidragit till 

beteendemässiga interventioner inom straffrätten, där majoriteten av interventionerna har 

fokuserat på individen (Abrams, 2013). I Sverige används bl.a KBT-inspirerade 

interventionsprogram som fokuserar på att förändra riskbeteenden, såsom antisociala normer 

och attityder kopplat till återfallsrisken där behandlingens intensitet avgörs utifrån den 

individuella risknivån (Lindblom, Eriksson & Hiltunen, 2017). Studier har visat att det 

återfallspreventiva arbetet måste vara individanpassat, med fokus på att stärka interna och 

externa resurser för att kunna uppnå en hållbar återintegrering i samhället (Lindblom m.fl., 

2017; Menon & Cheung, 2018). Dock finns det en obalans i forskning om kriminalitet och 

brottslighet bland unga där majoriteten av studier som utgör grunden för teorier, behandlingar 

och arbetet med unga lagöverträdare baseras på storstadsmiljöer. Senare forskning har 

problematiserat denna obalans då det kan vara svårapplicerat i en landsbygdskontext då det 

visat sig att problematiken, såväl som risk och skyddsfaktorer, skiljer sig åt (Blackmon, 

Robison & Rhodes, 2016). Det ekologiska perspektivet har dominerat forskningen kring 

ungdomsbrottslighet men har inte fått samma utrymme inom straffrätten som 

neuroforskningen (Abrams, 2013). Dock visar forskning att samhällsbaserade program, 

såsom Multisystemisk terapi (MST), funktionell familjeterapi och Multidimensional 

Treatment Foster Care (MTFC) där samtliga involverar den unges familj, kompiskrets och 

skolnätverk, varit framgångsrika och ett mer effektivt sätt att motverka brott och återfall i 

kriminalitet än fängelse (Abrams, 2013; Redding; 2003). Grunden i dessa program är att 

förändra tankemönster som rättfärdigar kriminella handlingar och upprätthåller en kriminell 

självbild (Lindblom m.fl., 2017). Att placera unga i fängelse har visat sig vara ineffektivt och 

medför ofta att unga återfaller i brott, genom att det försvagar samhällsband och bidrar till 



 

  

misslyckanden i skolan och arbetslöshet. I fängelsemiljön blir våld en accepterad del av 

vardagen och flertalet studier pekar på att unga som döms till fängelse riskerar att utveckla ett 

kriminellt beteende och en kriminell identitet genom att de exponeras för en kriminell kultur, 

där grupptryck ständigt närvarar och behovet att passa in är stort (Inderbitzin, 2012; Sheila, 

1999; Redding, 2003). Många unga äntrar även rättssystemet med underliggande problematik 

såsom psykisk ohälsa, missbruk eller skolrelaterade problem, och i många fall upptäcks 

problematiken först i kontakten med rättsväsenden och har därför inte behandlats 

dessförinnan. I USA har uppskattningsvis två tredjedelar av de unga som sitter häktade, eller 

under någon form av sluten anstalt, en eller flera psykiska sjukdomar där ADHD är bland de 

vanligaste. Skolrelaterade problem ses också som en hög riskfaktor där det visat sig att unga 

med lågt emotionellt engagemang i skolan tenderar att ägna sig åt brottsliga aktiviteter i 

större utsträckning. Att prioritera de skolrelaterade problemen har visat sig vara effektivt i de 

förebyggande och behandlande arbetet med unga på glid (McCarter, 2016). Unga 

lagöverträdare som har stöd från familj, bostad, utbildning och får tillgång till arbete har goda 

utsikter att lyckas med sin återintegrering i samhället (Hutcherson, 2012; Ryan m.fl., 2014; 

Sarri & Shook, 2005). Att sitta inlåst hindrar vidare den naturliga utvecklingen. Det är 

stigmatiserande och kan utgöra svårigheter i att förvärva ett socialt kapital eller 

arbetslivserfarenheter såväl som urholka det sociala nätverket som idag är nödvändigt för att 

få arbete. Arbete och den inkomst som följer med det är skyddande nyckelfaktorer i 

återintegreringen till samhället, dock kan anmärkningar i belastningsregistret i större eller 

mindre utsträckning begränsa möjligheterna till anställning (Hutcherson, 2012). På samma 

sätt kan stämplingen som kriminell hämma möjligheterna till anställning och även utgöra 

grunden för utvecklingen av en kriminell livsstil och identitet (Kroska, Lee & Carr, 2017). 

Att stämplas som kriminell och att själv identifiera sig som kriminell utgör en betydande 

skillnad för en ung person. Med stämpeln medföljer olika karaktärsdrag som den unge 

antingen kan identifiera sig med eller känna ett behov av att leva upp till (Gebo & Campos; 

2016; Koska m.fl., 2017), varför det är centralt att ta hänsyn till den unges perspektiv. I 

forskning om gängkriminalitet finns dock en viss frånvaro av ungas perspektiv där istället 

samhället och forskare stämplat unga. Gäng definieras ofta som seriöst och grovt kriminella 

varför det är problematiskt att stämpla unga som inte själva definierat sig som gängmedlem 

(Gebo & Campos, 2016).  

Abrams (2013) konstaterar att neuroforskningen kring ungas hjärna är viktig och 

spelar en stor roll inom ungdomsrätten, men att den ekologiska modellen också bör 

prioriteras då forskningen ständigt finner bevis och bekräftar dess effektivitet i att motverka 



 

  

brott och återfall i kriminalitet. Socialarbetare är särskilt tränade för att arbeta familjebaserat 

och bemöta behoven hos dem som hamnar inom straffrätten (Sarri & Shook, 2005; Peters, 

2011), varvid Peters (2011) argumenterar för att socialarbetare åter bör börja engagera sig i 

ungdomsrätten för att på bästa sätt kunna hjälpa dem som hamnar där.  

3 Teoretiska utgångspunkter 

Här presenteras teorier som kommer användas för att analysera det empiriska materialet. Vi 

har valt att använda oss av socialkonstruktionism och av Howard S. Beckers stämplingsteori 

samt Travis Hirschis kontrollteori som bygger på teorin om sociala band. Vi menar att det 

socialkonstruktionistiska perspektivet kan förklara hur vi tillsammans skapar vår världsbild 

och den kontext vi lever i. Stämplings- och kontrollteorin kommer kunna hjälpa oss att få en 

förståelse för hur samhälleliga normer och värderingar samt hur samhällets syn på 

ungdomskriminalitet, brott och straff har format det sociala arbetet.   

3:1 Socialkonstruktionism 

Perspektivet kopplas oftast samman med Peter L. Berger och Thomas Luckmann (1966). De 

menar att världen är socialt konstruerad av människors sociala aktiviteter, där sociala 

kategorier och företeelser ständigt skapas och revideras i ett socialt samspel. Människor lär 

sig att uppfatta världen omkring sig med hjälp av samhällets historia och kultur, och 

omgivningen påverkar dem på olika sätt vilket gör att de tillsammans utvecklar en gemensam 

förståelse och tolkning av omvärlden. Genom detta skapas gemensamma förväntningar på hur 

vi bör bete oss i olika sammanhang (Bryman, 2018).  

Enligt det socialkonstruktionistiska perspektivet bör vi inta en kritisk ställning mot 

våra förgivettagna sätt att förstå världen och oss själva. Den uppmanar oss att kritisera idén 

om att våra observationer av världen på ett okomplicerat sätt ger oss dess natur, samt att vår 

syn kring vedertagen kunskap baseras på objektiva observationer av världen, i motsats till 

positivism och empirism (Burr, 1995).  

3:2 Stämplingsteori 

Den amerikanska sociologen Howard S. Becker är upphovsman till stämplingsteorin och 

menar att avvikelser är en social konstruktion framställd av samhället och sociala grupper 

som upprättat särskilda förhållningsregler. När individer överträder dessa förhållningsregler 

sker en avvikelse från vad som anses acceptabelt, varvid individen betraktas som utanför 

(Becker, 2006). Enligt denna teori varierar definitionen av vilka handlingar som anses vara 



 

  

ett brott mellan tidsepoker och samhällen, men även hur vi reagerar på handlingen varierar 

beroende på vem som utför den (Pettersson, 2017). En individ som begår en avvikande 

handling kan få en mild reaktion vid ett tillfälle och en strängare vid ett annat (Becker, 2006). 

Reaktionen på en brottslig handling kan öka benägenheten att begå brott genom s.k. primär 

och sekundär avvikelse, där primär avvikelse innebär att någon begår ett brott utan att själv 

definiera sig som avvikare. Sekundär avvikelse innebär att en person begår brott för att 

upprätthålla bilden av sig själv som brottsling, vilket i sin tur leder till ökad brottslighet 

(Pettersson, 2017). Moderna samhällen är komplexa och det finns många faktorer som har 

betydelse för vad som kan anses acceptabelt, där bl.a. samhällsklasser, etniska skillnader och 

kulturella normer kan utgöra oenigheter (Becker, 2006). 

3:3 Kontrollteori  

Ytterligare en teoretisk utgångspunkt som kommer till användning i analys av studiens 

resultat är den amerikanske sociologen och kriminologen Travis Hirschis kontrollteori, dvs. 

teorin om sociala band. Enligt teorin är samhällets normer en uppfattning som delas av 

samhällets medlemmar. Att bryta mot normen betraktas därför som att handla i total motsats 

mot vad samhället önskar och förväntar sig. Om individens engagemang att lyda samhällets 

accepterade normer har försvagats är han fri att avvika och begå brottsliga handlingar, 

eftersom dennes band till samhällets vedertagna regler på något sätt gått sönder, är svag eller 

trasigt (Hirschi, 2002). Centralt är således hur individens anknytning till samhället avhåller 

denne från att begå brott. Om individen har en stark anknytning är benägenheten att begå 

brott mindre på grund av att denne har mer att förlora på att begå handlingen. I svensk 

kontext går det t.ex. att anta att individer av utländsk härkomst har en sämre anknytning till 

det svenska samhället, varvid de har mindre att förlora på att begå brottsliga handlingar och 

därmed också sämre spärrar (Pettersson, 2017). 

Ett starkt band till samhället innebär för individen att exempelvis ha ett arbete, ett 

välfungerande socialt umgänge och ett mer önskvärt beteende ur ett normativt perspektiv. 

Detta kan således skapa en tryggare och mer stabil tillhörighetskänsla. Tre faktorer som anses 

särskilt viktiga för att stärka de samhälleliga banden är familjen, nationen och mänskligheten 

Hirschi, 2002). 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Kriminolog


 

  

4 Metod 

Här redogörs för den metod som har använts för att besvara studiens syfte, vilket är att 

undersöka hur arbetet med unga lagöverträdare fungerar och eventuellt förändrats eller 

påverkats av tidigare lagändringar och den samhälleliga debatt som rör ungdomskriminalitet. 

Inledningsvis redovisas författarnas förförståelse och arbetsfördelning, samt studiens urval 

och deltagare. Detta följs därefter upp av tillvägagångssätt och kvalitetsdiskussion och 

avslutningsvis redovisas studiens forskningsetiska överväganden. 

Vetenskapsteoretiskt vilar studien på en hermeneutisk grund då studien syftar till att 

söka förståelse snarare än förklaring. Fokus riktas på deltagarnas erfarenheter och deras 

uppfattning av den kontext de verkar i, varför studien tar sin ansats i en kvalitativ 

forskningsdesign. Studien bygger på fem semistrukturerade intervjuer samt tidigare forskning 

som tillsammans kan bidra till en djupare förståelse av det studien ämnat studera.  

4:1 Förförståelse 

Våra olika erfarenheter präglar vårt sätt att se och tolka den kunskap vi erinrar. Det går 

därmed att hävda att vi skapar vår egen bild av verkligheten (Thurén, 2019). Vi som utför 

studien har ingen praktisk erfarenhet av att arbeta med unga eller unga lagöverträdare men 

har kommit i kontakt med arbetet under fältförlagd utbildning. Däremot har vår förförståelse 

till stor del präglats av utbildningen och därigenom även vår syn på det sociala arbetet och 

dess innebörd, vilket har influerat studiens process. Under intervjuprocessen försökte vi 

förhålla oss neutrala utifrån insikten om att vi både påverkar och påverkas av respondenterna.  

4:2 Arbetsfördelning 

Arbetets centrala delar har utarbetats tillsammans där endast intervjuer och transkribering 

delats upp i skilda uppgifter. Jenny har transkriberat majoriteten av intervjuerna där Malin 

sedan granskat materialet för att se att det stämmer överens med den faktiska intervjun. Detta 

för att säkerställa tillförlitligheten i resultatet. Under intervjuerna har båda närvarat men haft 

förutbestämda roller i respektive intervju, där den ena fört samtalet samtidigt som den andre 

haft en mer observerande roll – med möjlighet att inflika med uppföljande frågor. Genom 

reflektion och diskussion har studien utarbetats och omarbetats gemensamt där båda upplevt 

ett jämbördigt ansvar för studiens samtliga delar.  



 

  

4:3 Urval och deltagare 

Studiens deltagare värvades genom ett syftesbestämt, målinriktat s.k. bekvämlighetsurval. 

Enligt Bryman (2018) är detta ett vanligt förekommande urval i en kvalitativ forskning då det 

syftar till att skapa en harmoni mellan studiens forskningsfrågor och dess urval.  

Urvalskriteriet var att deltagarna skulle arbeta med unga lagöverträdare, antingen inom 

socialt arbete eller rättsväsende. Det sociala arbetet och dess insatser har en betydande roll i 

arbetet med unga lagöverträdare och så även rättsväsendet, där båda professionerna ofta 

samverkar med varandra i arbetet med unga lagöverträdare. Genom personliga kontakter 

värvades deltagare från en mindre kommun, sett till antalet invånare, samt från en större 

kommun i mellersta Sverige. Att inte benämna orterna där studiens deltagare är verksamma 

är ett medvetet val då det annars skulle kunna röja deras identitet. Deltagandet har skett på 

frivillig basis utan exempelvis ekonomisk kompensation och antas därför ställa upp med en 

välvillig inställning som motiv, vilket är en bra grund för intervjuernas kvalitet (Røkenes & 

Hansen, 2016). Fem deltagare är intervjuade i studien. Fredrik är lokalpolisområdeschef, 

Aron arbetar som uppsökare inom frivården, Stefan från socialtjänsten arbetar också som 

uppsökare, Zahra är socialsekreterare och Lars är biträdande chef på Individ- och 

familjeomsorgen. Deltagarna har utlovats konfidentialitet varför deras namn är fingerade. 

Alla arbetar på olika sätt med unga i kommunerna. Deltagarnas yrkeserfarenhet varierade 

mellan ett par år och trettio år och har därmed god kunskap om den praktiska arbetsgången i 

fråga om unga lagöverträdare. Deras erfarenhet borgar också för att de kan reflektera över hur 

arbetet förändrats över tid. Fredrik och Lars valdes särskilt utifrån deras ledande positioner 

där deras erfarenhet och perspektiv kan bidra till en mer övergripande helhetssyn av arbetet 

och dess processer. Valet av olika professioner kan även härledas till s.k. källtriangulering då 

de har olika relationer till målgruppen och därmed kan se på det ur olika perspektiv. 

Ambitionen var att intervjua ytterligare en polis och fler socialsekreterare. Enligt Bryman 

(2018) kan det vara svårt att fastställa hur många som egentligen ska intervjuas för att uppnå 

teoretisk mättnad. Det är också andra faktorer som spelar roll för antalet deltagare i en studie, 

t.ex. tidsgränser. I studien har tid varit en avgörande faktor för antalet deltagare som kunnat 

inkluderas.  

4:4 Tillvägagångssätt 

I denna studie har kvalitativ metod använts för att undersöka och förstå meningen i det som 

yrkesverksamma beskriver (Creswell, 2014). Studien har en abduktiv forskningsansats för att 



 

  

kunna väva samman empiri med teori, vilket kan möjliggöra en djupare förståelse för 

studiens resultat. Data och empiriskt material har insamlats genom semistrukturerade 

intervjuer och relevant forskning för studiens syfte. Valet av semistrukturerade intervjuer 

baseras på metodens ostrukturerade natur (Bryman, 2018), anpassningsförmåga (Creswell, 

2014) och möjlighet att föra fram intervjupersonens erfarenheter, åsikter och synpunkter. 

Detta är något som tydligare visas i öppna intervjusituationer i jämförelse med enkäter eller 

standardiserade intervjuer (Levin, 2008). De öppna frågeställningarna gör det möjligt för 

deltagarna att grunda svaren i sina erfarenhet och genererar därför den djupare förståelsen 

som studien efterfrågar. Fredrik utgjorde studiens första intervju, vilket följdes av Stefan, 

Aaron, Lars och slutligen Zahra. Det är möjligt att vår egen nervositet under den första 

intervjun kan ha påverkat intervjusituationen. Men nervositeten avtog allt mer efter varje 

genomförd intervju. Självklart fick alla deltagare information om vilka frågeområden vi 

skulle adressera under intervjun. Aaron var den enda deltagaren som direkt efterfrågade och 

därmed fick tillgång till intervjuns övergripande frågor innan intervjutillfället. Det medförde 

att han gavs möjlighet att på ett annat sätt än övriga förbereda sig inför intervjun. I det fall 

deltagarna haft mindre kännedom om lagändringsförslaget (SOU 2018:85) har författarna 

förklarat dess innebörd, vilket dels kan ha påverkat informanternas inställning genom att de 

grundar sin uppfattning i den bild som författarna återger.  

Inför design av studiens upplägg och konstruktion av intervjuguiden (Bilaga 2) 

genomfördes en inledande litteratursökning för att få en bild över kunskapsläget. Sökningar 

genomfördes i databasportalen ProQuest Social Sciences samtliga databaser med sökord som 

Young, Youth, Adolescen*, Juvenile*, Teenage* eller “Emerging adult*” för unga och 

Crime, Criminal*, Delinquen*, Offender* eller Offence* för brottslighet och kriminalitet 

samt “Social work*”, “Social service*” eller “Welfare-based work” för socialt arbete. 

Avgränsningar har gjorts i form av språk och publiceringsår. Därefter utformades studiens 

syfte och frågeställningar. Intervjupersonerna kontaktades inledningsvis med ett 

informationsbrev (Bilaga 1) via mail och sedan bokades möte in efter telefonkontakt. 

Intervjupersonerna fick själva möjligheten att välja var och när intervjuerna skulle 

genomföras för att det skulle vara så bekvämt som möjligt för dem. Alla intervjuer, utom en 

som utfördes hemma hos en av deltagarna, genomfördes på deltagarnas arbetsplatser. 

Ansvaret för intervjun delades upp mellan författarna inför varje tillfälle, där den ena ställde 

frågor och den andra förde stödanteckningar. Då en viss personkännedom fanns mellan en av 

författarna och två av studiens deltagare, gjordes valet att låta denne vara passiv under dessa 

två intervjuer. Istället fick författaren utan koppling till de två deltagarna leda intervjuerna, 



 

  

detta för att undvika att information uteblir utifrån förförståelsen om att kunskapen redan 

finns. Intervjupersonerna erhöll samma tematiska huvudfrågor, vilka sedan kunde följas upp 

med följdfrågor utifrån deltagarens svar. Intervjuerna varade mellan 35 och 80 minuter där 

deltagarna fick möjlighet att lägga till information vid intervjuns slut, om de upplevde att det 

behövdes. Samtalen bidrog med nya perspektiv och infallsvinklar till studien. För att 

information inte skulle gå förlorad och för att förenkla det senare arbetet spelades 

intervjuerna in med hjälp av en mobiltelefon, där ljudkvaliteten testats inför intervjutillfället. 

Detta medförde att fokus kunde riktas mot vad deltagarna faktiskt sa, vilket underlättade 

möjligheten att ställa följdfrågor då behovet av att anteckna inte blev lika stort. Genom korta 

sammanfattningar och förtydligande frågor kunde deltagaren bekräfta eller vidareutveckla sitt 

svar.  

Efter att samtliga intervjuer genomförts transkriberades det inspelade materialet till 

text, vilket gjorde informationen mer lätthanterlig. Att transkribera är ett tidskrävande 

tillvägagångssätt som genererar en stor mängd data, men är fördelaktigt för att noggrant 

kunna analysera och kontrollera vad informanterna har sagt under en intervju ( Bryman, 

2018). Därefter genomfördes en inledande läsning av materialet i syfte att få en övergripande 

förståelse av informationen. Sedan tillämpades en tematisk innehållsanalys, vilket inkluderar 

att söka efter underliggande teman i det insamlade materialet, för att få tillgång till 

deltagarnas bild av det uppenbara, manifesta eller latenta innehållet i utsagorna (Bryman, 

2018). Det manifesta innehållet studerades inledningsvis genom intervjuguiden (se bilaga 2) 

som fick ligga till grund för den inledande kodningen. Intervjuguiden innehöll olika 

övergripande teman där informanternas svar markerades med olika färger som sedan 

sammanställdes i olika teman utifrån ord eller meningar som tillsammans skapade mönster. 

Detta bidrog till följande koder, vilka sågs som gemensamma i deltagarnas berättelser: 

Arbetsmetoder, Arbetets utveckling, Förebyggande arbete, Stämpling, Syn på brott och 

brottsutveckling hos unga, Förändringar i syn, Media och Inställning till förändring. Genom 

att koda materialet i kategorier framhävs återkommande teman vilket kan ge en struktur och 

överblick av det omfattande intervjumaterialet (Kvale & Brinkmann, 2014). När sedan ett 

kodningsschema framställdes var det svårt att kondensera materialet utifrån den inledande 

kategoriseringen. Även om kategorierna i sig skiljer sig åt blev det tydligt att själva innehållet 

hörde samman på ett annat sätt och gick därför att förena under två kategorier, som utifrån 

studiens syfte och frågeställningar blev särskilt framträdande. Enligt Bryman (2018) är det 

frågeställningarna eller problemformuleringen som utgör vad som räknas i innehållsanalysen, 

varför det slutligen blev kategorierna: Arbetets utveckling och Synen på unga lagöverträdare, 



 

  

vilka i resultatet sedan tolkas vidare med stöd av de valda teorierna och tidigare forskning för 

att analysera materialet mer på djupet och nå de latenta budskapen. De koder och kategorier 

som framträtt under tiden har främjat identifieringen av specifika yttranden (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Det som inledningsvis delades upp i arbetets utveckling, arbetsmetoder 

och förebyggande arbete gick att sammanställa under kategorin Arbetets utveckling på samma 

sätt som stämpling, syn på brott och brottsutveckling hos unga, förändringar i syn, media och 

inställning till förändring alla gick att koka ned till kategorin Synen på unga lagöverträdare. 

Studien har genomförts under kontinuerlig vetenskaplig handledning, vilket haft en 

betydelsefull roll i arbetet. Handledningen gav nya perspektiv och genererade vidare en 

hållbar arbetsprocess.  

4:5 Tillförlitlighet och trovärdighet 

Inom kvalitativt inriktade studier används två grundläggande kriterier för att bedöma studiens 

kvalitet, vilka är tillförlitlighet och trovärdighet (Bryman, 2018). För att ett resultat ska anses 

tillförlitligt krävs att författarna mäter på ett pålitligt sätt vad som enligt syftet och 

frågeställningarna ska mätas. Det finns olika saker som kan anses påverkat studiens utförande 

och resultat. I kvalitativa studier utgör både forskaren och den tekniska utrustning en del av 

de mätinstrument som används för att säkerställa kvaliteten (Bryman, 2018; Creswell, 2014). 

Som nämnts ovan har en mobiltelefon använts vid inspelningen av intervjuerna för att 

säkerställa att information inte går förlorad. En beskrivning av förförståelsen är även en 

viktig del i kvalitetssäkringen, vilket gör det möjligt för läsaren att bedöma objektiviteten hos 

författarna. Utifrån avsaknad av tidigare erfarenheter och kunskap kring ungdomskriminalitet 

och arbetet med unga lagöverträdare har författarna reflekterat över den egna synen kopplat 

till den bild media fört fram. Utgångspunkten har varit att nyfiket och förutsättningslöst 

förvärva information för att undvika att endast söka och återspegla information som kunnat 

stödja en förutfattad mening. Som tidigare nämnts kan den nervositet som närvarade i 

studiens inledande intervjuer påverkat studiens resultat. Den första intervjun var exempelvis 

betydligt kortare än de andra intervjuerna vilket skulle kunna bero på nervositet men även 

kunskap. Sökandet efter tidigare forskning var inte lika långt gånget vid tillfället för den 

första intervjun vilket kan yttra sig i kvaliteten på följdfrågor och kan således påverkat 

resultatet. En annan ordning på genomförandet av intervjuerna, alternativt ett tidigare förvärv 

av forskning, hade kanske kunnat medföra ett annat resultat.  

En transparens kring studiens förfarande är central för bedömningen av studiens 

trovärdighet. Därav har tillvägagångssättet framställts så utförligt som möjligt för att öka 



 

  

studiens reproducerbarhet och göra det möjligt för läsaren att bedöma kvaliteten. För att 

stärka studiens trovärdighet har en beskrivning av förförståelse, urval, datainsamling och 

analysprocess gjorts i hela metodavsnittet. Något som skulle kunnat påverka studien är 

urvalsmetoden och den personkännedom som tidigare tillkännagetts. Deltagarna har valts 

utifrån deras arbetsuppgifter och erfarenheter och därav ansetts kunna möta studiens syfte och 

frågeställningar på ett adekvat sätt. De har inte valts utifrån att de ska besvara studiens frågor 

på ett särskilt önskvärt sätt, vilket säkerställts genom användandet av intervjuguiden (se 

bilaga 2).  Författaren utan koppling till deltagarna ledde även intervjuerna, vilket var ett 

medvetet val för att säkerställa kvaliteten. Dock kan den personkännedom som funnits ändå 

påverkat studiens resultat genom att dessa deltagare kanske initialt känt sig mer bekväm i 

intervjusituationen och eventuellt delgivit information av mer personlig karaktär, än om 

författarna varit helt okända för deltagaren.  

Något som också skulle kunnat påverka studien är att en av studiens deltagare fick 

tillgång till intervjuns övergripande frågor dagen innan intervjutillfället, vilket gav andra 

förutsättningar än för övriga deltagare. I de fall deltagarna haft låg kännedom om 

lagändringsförslaget (SOU 2018:85) kan deltagarnas åsikter och svar även påverkats av den 

bild författarna valt att återge. 

En triangulering har gjorts genom att dels analysera materialet ur olika teoretiska 

perspektiv som presenteras i avsnittet som teoretiska utgångspunkter, dels genom att intervjua 

deltagare från både rättsväsende och socialt arbete som arbetar med och ser på unga 

lagöverträdare på olika sätt (Bryman, 2018; Creswell, 2014). För att klargöra eventuella 

missförstånd som kan uppstå under en intervju har författarna kontinuerligt återgett muntliga 

sammanfattningar där deltagarna kunnat bekräfta eller dementera och förtydliga sitt svar.  

4:6 Etiska överväganden 

Inom forskning berörs frågor om hur deltagare får behandlas där forskaren har ett särskilt 

ansvar mot de människor som ska medverka i studien, men även mot samhället 

(Vetenskapsrådet, 2017). Viktiga etiska övervägande att ta hänsyn till är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet, vilka har inkorporerats i det 

informationsbrev (se bilaga 1) som skickats till samtliga deltagare innan de tagit ställning till 

att delta i en intervju. Detta innebär att deltagarna varit införstådda med studiens syfte och att 

deras medverkan är frivillig samt medveten om möjligheten att avbryta sitt deltagande. Valet 

att låta sig intervjuas tolkas som att de samtyckt till att medverka i studien. Deltagarna har 

också blivit informerade om att deras uppgifter kommer behandlas konfidentiellt, vilket 



 

  

innebär att obehöriga inte kan komma åt det inspelade materialet och anteckningar samt att 

materialet endast kommer att användas för studiens ändamål. Det innebär även att samtliga 

namn är figurerade i studien (Bryman, 2018; Kvale & Brinkmann, 2014). Ett medvetet val 

har gjorts att inte vidare precisera geografisk kontext utifrån risken att röja deltagarnas 

identitet. Den geografiska kontexten är inte relevant utifrån studiens syfte och medför heller 

ingen nytta för läsaren.  

En del av etiska överväganden är att säkerställa att god forskningssed efterföljs och 

det är därför viktigt att vara transparent i studien och i resultatet, samt bedriva den utan risk 

för att skada andra (Kvale & Brinkmann, 2014; Vetenskapsrådet, 2017). Under en 

intervjusituation kan etiska problem förekomma, varvid dessa bör vägas in redan i studiens 

inledande skede. Inspelningen av intervjuerna är något som för vissa kan upplevas som 

obehagligt eller göra dem självmedvetna över idén om att deras ord kommer analyseras och 

presenteras (Bryman, 2018). I föreliggande studie försäkrade alla deltagare att de var 

bekväma med att spelas in. Tolkning- och kommunikationsproblem kan uppstå i en 

intervjusituation, om så skedde reddes det ut under pågående intervju genom exempelvis 

parafraseringar.  

Som tidigare redogjorts under tillvägagångssätt fanns en viss personkännedom mellan 

en av författarna och två av studiens deltagare, vilket skulle kunna utgöra en risk för studiens 

resultat. Dels kan information gå förlorad genom att undvika att ställa frågor där författaren 

redan tror sig veta svaret. Dels kan författaren läsa in information som inte explicit uttrycks 

genom förförståelse. Genom att vara medveten om detta har riskerna minimerats på så sätt att 

författaren utan personlig koppling till deltagarna fick föra intervjuerna och vidare vara 

ledande i bearbetningen av intervjumaterialet. 

Ytterligare ett etiskt resonemang rörande intervjuer kan vara att det föreligger 

maktasymmetri. Vi som utformar studien ställer frågorna och leder samtalet. Författarna har 

även ett tolkningsmonopol över de uppgifter som informanterna delgivit. Dessutom har 

författarna makt att bestämma vilken information som ska delges i studien vilket kan utgöra 

risker som att information kanske tas ur sitt sammanhang och således återges på ett felaktigt 

sätt. Dessa risker har tagits i beaktning under bearbetningen av intervjumaterialet, både i 

transkribering och senare i det transkriberade materialet, där information som deltagarna 

förmedlat hanterats och analyserats med försiktighet och respekt. Citat har även valts med 

stor omsorg av hänsyn till studiens deltagare och för att minimera risken att utsätta deltagarna 

för eventuella kränkningar. Kunskap är makt och därför är det viktigt att vara medveten kring 

vad resultatet som presenteras förmedlar kunskapsmässigt och vad det i sin tur kan komma att 



 

  

ha för konsekvenser för målgruppen unga lagöverträdare, samt vilka konsekvenser det kan få 

för de som arbetar med dem.  

 Sammantaget kan studien bidra till en ökad medvetenhet kring förändringar som sker 

i arbetet med unga lagöverträdare och vidare bidra till insikt om hur synen förändrats och 

förändras genom lagförändringar och media, varför studiens nytta anses överväga eventuella 

risker.  

5 Resultat 

Här presenteras resultatet utifrån studiens frågeställningar och analyseras därefter löpande via 

teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning. Tematisk innehållsanalys har använts för att 

koda intervjumaterialet som nedan presenteras under tre rubriker, vilka är: ‘arbetets 

utveckling’ och ‘synen på unga lagöverträdare’, vilka presenteras i en sammanhängande text.  

De fem som är intervjuade presenteras här kortfattat, för att läsaren ska kunna skilja dessa åt 

och förstå deras kontext.  

Fredrik arbetar som lokalpolisområdeschef och har över 10 års erfarenhet inom polisyrket.  

Aaron är utbildad socionom och arbetar sedan ungefär 3 år tillbaka som uppsökare inom 

frivården men har över 5 års erfarenhet inom socialt arbete. Stefan arbetar som uppsökare 

inom socialtjänsten, något som tidigare gått under benämningen fältarbetare och har närmare 

30 års erfarenhet inom yrket. Lars har även han ca. 30 års erfarenhet inom socialt arbete där 

han nu är biträdande chef (förste socialsekreterare), vid Individ- och familjeomsorgen. Zahra 

arbetar som socialsekreterare vid Individ- och familjeomsorgen på avdelningen barn och 

unga sedan ungefär ett år tillbaka, men har närmare 10 års erfarenhet inom socialt arbete. 

Lars och Zahra arbetar tillsammans i en liten kommun, sett till antalet invånare, medan 

Fredrik, Aaron och Stefan arbetar i en betydligt större kommun inom samma län. Fredrik har 

dock ansvar för båda kommunerna i sin position.  

5:1 Arbetets utveckling  

Intervjuerna inleddes med frågan om hur deras arbete påverkats av tidigare lagändringar som 

berör unga lagöverträdare. Studiens deltagare har olika lång erfarenhet inom arbetet, men 

generellt är deras gemensamma uppfattning att det inte påverkats i någon större utsträckning 

av tidigare lagändringar. Inom polisen har arbetet med unga lagöverträdare fått en högre 

prioritet i och med kravet på skyndsamhet. Kriminalvården har under de senaste decenniet 

genomgått förändringar med professionalisering som medfört ett större engagemang i arbetet, 



 

  

med tätare klientkontakt och under senare år har intensivövervakning och fotboja börjat 

tillämpas. En stor del av kriminalvårdens behandlande arbete fokuserar på individens 

attityder. 

“Vi ska särskilt koppla insatser som angriper attityder, för det är de som är viktiga 

[...] om vi har en kriminell, som har väldigt många kriminella attityder och dålig 

självkänsla, och så gick man upp och jobbade på att stärka självkänslan och 

stärka självförtroendet, och man var rätt duktig på sitt jobb så man lyckades med 

det, men man pratade inte om attityder med ungdomen, och vad hände då – jo 

man fick en kriminell som hade väldigt god självkänsla och gott självförtroende, 

som blev mycket bättre kriminell.“  

[Aaron] 

 

Ända sedan slutet på 1960-talet har fokus legat på beteendeförändring som en central del av 

att stärka självkänslan hos den unge (Svensson, 1998), det är dock först på senare år som 

fokus riktats även mot attityder. Det som Aaron beskriver bekräftas även av tidigare 

forskning – när inlärda riskbeteenden och attityder angrips minskar risken för återfall 

(Lindblom m.fl., 2017). Detta kan även kopplas till kontrollteorin, genom att förändra 

attityder kan banden till samhället stärkas och således leda till ett mer accepterat beteende 

(Hirschi, 2002).  

Deltagarna som representerar socialtjänsten kunde inte säga att de märkt av några 

nämnvärda förändringar i arbetet med unga lagöverträdare, kopplat till tidigare lagändringar. 

De var heller inte insatta i det lagändringsförslag som inspirerat till denna studie. Under 

intervjuerna belystes lagändringen gällande medling som kom 2007. Det visade sig att endast 

en arbetar aktivt med denna typ av metod, övriga ansåg dock att lagändringen möjligtvis 

medfört att de numera erbjuder medling men att det annars inte påverkat deras arbete. 

“Sen kan jag tycka, när sådana här lagförändringar kommer. Det kanske är jag, 

men det är sällan jag ligger tre år i förväg och följer alla SOU-utredningar fram 

till ett lagförslag. Jag tillhör nog mer dem som är glad att jag hann upptäcka att 

den här lagen kom – innan den kom. Ibland upptäcker man att den här lagen har 

gällt ett tag, då måste vi rätta in oss på banan och försöker göra det bästa av det.” 

[Lars] 

Ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv betraktas det sociala arbetet som en social 

konstruktion som formas i ett samspel mellan politiska och sociala förhållanden, där man kan 

vara mer eller mindre delaktig. Flera i studien har nämnt att man antingen inte haft kännedom 

om just SOU 2018:85 eller att man känner till den men inte är insatt i dess innebörd. Detta 

kan således tolkas som att det sociala arbetet inte är med i förändringsprocessen utan att de 



 

  

istället måste anpassa sig i efterhand, vilket Bradt och Bouverne-De Bie (2009) även 

problematiserar. I tidigare forskning visas att socialt arbete med unga lagöverträdare har 

förändrats och flertalet studier indikerar att vi även står inför stora förändringar glokalt.  

Det polisiära arbetet skiljer sig från det sociala arbetet utifrån att de endast arbetar 

med de över 15 år, även om de kommer i kontakt med de under 15 år också – men då lämnar 

de över arbetet till socialtjänsten. När det gäller unga lagöverträdare mellan 15 och 18 år 

samarbetar båda organen där socialtjänsten bl.a. medverkar vid förhör. Inom frivården 

används en metod kallad Krimstics där samtal och behandling är KBT-inspirerat och 

fokuserar på beteendeförändring. Vikten av samtal belyser studiens samtliga deltagare där 

bl.a. Lars beskriver samtalsmetodikens betydelse.  

“Samtal är basen, sen kan det vara olika metoder hit och dit. Men det spelar 

ingen roll vilka metoder vi använder för det är samtalen som är basen. [...] Det 

är samtalsmetodiken som vi använder i mötet. Om folk tog och lärde sig 

samtalsmetodik som jobbar i det här, och sen klädde på det med lite metoder, då 

skulle det bli en oerhörd skillnad både för de som får ta del av behandlingen men 

det blir också mycket tryggare och lugnare för de som jobbar också, när man 

kliver in i mötena.”  

[Lars] 

När det gäller vikten av samtalet med unga lagöverträdare är det inte bara Lars som för fram 

det. Både Zahra och Lars påpekar att som stöd vid samtal arbetar de systemteoretiskt där de 

förhåller sig till den unges nätverk. Vid upprättandet av en behandlingsplan används metoden 

ACRA (Adolescent Community Reinforcement Approach) där även bitar ur ART (Agression 

Replacement Training) inkorporeras för att kunna få en bild av den unges situation och 

behov, för att sedan kunna utforma en så heltäckande behandlingsplan som möjligt. Inom den 

uppsökande fältverksamheten belyser Stefan särskilt vikten av att arbetet ska genomsyras av 

metoden MI (Motiverande samtal), inte enbart i samtalet utan även i mötet med unga, där 

bemötandet ska vara icke-dömande. Samtliga deltagare har fått frågan om hur de arbetar 

förebyggande. Inom frivården blir det förebyggande arbetet mer riktat mot att förhindra 

återfall i kriminalitet då de möter individer som redan är dömda för brott. När det gäller unga 

ska insatsernas art stå i proportion till den unges kriminella attityd, där fokus ligger på att 

förändra ett inövat beteende genom att angripa attityderna. Det förebyggande arbetet kan 

således innefatta att inte gå in med alltför hårda insatser. Inom polisen är det mest 

brottsförebyggande arbetet att faktiskt lagföra då det kan utgöra underlag för insatser och 

stöttning i ett tidigt skede. I övrigt handlar polisens förebyggande arbete om att besöka skolor 



 

  

för att informera och träffa både ungdomar och föräldrar. Det handlar om att skapa kontakt 

och bygga relationer, vilket även är centralt för polisen som arbetar ute på fältet. Samverkan 

är även en viktig del i det förebyggande arbetet för polisen.  

“Vi har något som heter SSPF, socialtjänst, skola, polis, fritid. Och det är väl för 

vår del ganska nytt, tror vi drog igång det i fjol. Det är ett strukturerat sätt att 

prata, man bryter sekretessen, pratar och hittar gemensamma lösningar för de 

barn som är ute och ställer till det. Det är uppskattat, socialtjänsten får en bra 

ingång till polisen och tvärt om, så det är bra, givande möten som syftar till att få 

till rätta de här ungdomarna.” 

[Fredrik] 

Det förebyggande arbetet inom individ- och familjeomsorgen handlar också om 

kontaktskapande och samarbete med skola och föräldrar. Dock framgår det att tid och 

resurser är ett hinder för att arbeta förebyggande i den utsträckning som anses önskvärt.  

“Men jag ska inte säga att vi har världens möjlighet att göra det, jag hade ju 

jättegärna haft lite mer tid att kunna arbeta med liksom de som är i riskzonen [...] 

jag vet ju att vi har något på gång också, en person som blir en länk mellan oss 

och skolan. [...] Vi kan göra mycket mer där när det är en person på plats, för den 

möjligheten har vi inte nu, det är nästan omöjligt att hinna med det.” 

[Zahra] 

De som har störst förutsättningar att arbeta förebyggande är det uppsökande arbetet. Där 

handlar det till stor del om att bygga relationer. Det handlar om att visa sig och söka kontakt 

med ungdomar, något som belysts som viktigt av studiens samtliga deltagare men som är 

särskilt viktigt i det uppsökande arbetet.  

“Ja men vi har ungdomar som hänger häromkring, och istället för att hänga här, 

ja men kom in och fika hos oss då. Och så spelar man kort och sen blir det 

ganska bra snack, och där några kommer och, ja men kan vi inte gå upp och fika 

hos er? Ja men då, då står det för någonting.” 

[Stefan] 

När det gäller särskilda insatser som direkt har att göra med straffrätten menar Stefan vidare 

att medling faktiskt är förebyggande arbete då det gör det möjligt för den unge att be om 

ursäkt och förklara sig, samtidigt som det ger den unge insikt om vilka konsekvenser dennes 

handlande fått.  

 “Från åklagarsidan har man sagt att får man komma in tidigt med medling då är 

det ganska liten återfallsrisk, faktiskt, därför har det rätt stor inverkan.” 

[Stefan] 



 

  

 

Även om frivård och det polisiära arbetet skiljer sig en del från det sociala arbetet med unga 

lagöverträdare, går det att uttyda ett stort engagemang och en samsyn kring det preventiva 

arbetet. Professionerna samverkar med varandra där det gemensamma målet är att minska 

och förhindra ungdomskriminaliteten. Samtliga belyser vikten av samtal, samverkan, 

kontaktskapande och relationsbyggande, vilket genomsyrar arbetet med unga lagöverträdare. 

Genom Hirschis (2002) kontrollteoretiska perspektiv kan det tolkas som att det 

relationsskapande arbetet kan stärka den unges samhälleliga ställning. På så sätt kan den 

unges benägenhet att begå brott minska genom att skapa en bättre anknytning till samhället.  

Genom kontaktskapande bryts även barriären mellan vi och dom, vilket gör det svårare att 

stämpla den unge som kriminell eller avvikare. Ur ett stämplingsteoretiskt perspektiv kan den 

kontakten utgöra skillnaden mellan att den unge bryter mot samhällets uppsatta regler eller 

inte (Becker, 2006). Den tidigare forskningen visar att det är vanligt med KBT-inspirerade 

metoder i arbetet med att förändra attityder och värderingar. Den tidigare forskningen visar 

även att ett ekologiskt arbetssätt med systemteoretiska inslag varit framgångsrika och 

effektiva (Abrams, 2013; Redding; 2003). Det kan därför tolkas som att arbetet grundar sig i 

evidens där både forskning och utförare tror på det arbete som utförs.  

5:2 Synen på unga lagöverträdare 

Samtliga deltagare fick frågor om sin syn på unga lagöverträdare. Det råder en enighet om att 

ungdomskriminaliteten lokalt sett varit ganska konstant under det senaste decenniet. Något 

som däremot har förändrats är de ungas attityder. 

“Vi har ju många här som tycker att det är det som är coolt, man rappar och man 

liksom ‘fuck the police‘ och man ja, det är mycket den attityden, och det är någon 

som svängt tycker jag, alltså attityder gentemot polisen. Nu är det mycket fingret.” 

[Stefan] 

“Det vi vet är att ungdomar idag har en mer liberal syn på droger, kanske något 

lättare att ta till våld i ett tidigare skede, så det har väl förändrats lite. Kanske 

något hårdare klimat bland unga idag, upplever jag, än vad det har varit tidigare. 

Men tittar man på totala antalet brott så är det nog ingen större skillnad.” 

[Fredrik] 

Det här är en bild som bekräftas av studiens samtliga deltagare. Problematiken kring 

ensamkommande flyktingbarn är också något som majoriteten belyst som en betydande del 

för ungdomskriminaliteten, där samhället inte hängt med. 



 

  

”Sen har vi ju sedan 2015 en ganska ny bild med unga ensamkommande som kom 

hit, alltså integrationsarbetet där, det kommer ju vara en utmaning för oss i rätt 

många år framöver. Det gäller ju att de här hamnar rätt, får rätt förutsättningar. 

För det vet vi att det är många av dem som har hamnat i kriminalitet eller riskerar 

att hamna i kriminalitet på grund av utanförskap.”  

[Fredrik] 

“Ensamkommande som inte har vuxna, inget stöd över huvud taget, dåligt mående, 

väldig oro, mycket oro, väldigt mycket konflikt inom en själv liksom. Det beror ju 

på olika saker, tänker jag, som gör att det inte är lätt att hantera. [...] Jag tror att 

det är väldigt mycket stöd som saknas.” 

[Zahra] 

Att dålig anknytning till samhället hör samman med utvecklandet av ett kriminellt beteende 

bekräftas genom det kontrollteoretiska perspektivet. Det går således att anta att unga 

ensamkommande med låg eller ingen anknytning till det svenska samhället har mindre att 

förlora på att begå brottsliga handlingar. Förändringen bland ungas attityder skulle kunna 

kopplas till tidigare forskning som diskuterar ett allt tuffare klimat, där samhällets syn på 

unga som begår brott hårdnat. När samhället stämplar unga som kriminella tyder tidigare 

forskning på att unga får vissa förväntningar att leva upp till, något både den 

socialkonstruktionistiska teorin och stämplingsteorin bekräftar. Stämplingsteorin förklarar 

detta som sekundär avvikelse där den unge begår brott för att upprätthålla bilden av sig själv 

som kriminell, som vidare genom ett socialkonstruktionistikt perspektiv kan tolkas som att 

samhället således skapar unga lagöverträdare.  

Synen på brott och unga lagöverträdare har förändrats i takt med nyliberalismens och 

populismens framväxt. Klimatet har hårdnat och så även synen på unga som begår brott. Ur 

intervjuerna går det att uttyda en skillnad i hur man ser på hanteringen av unga 

lagöverträdare. Respondenterna från rättsväsendet förespråkade ett mer behandlande 

förhållningssätt medan respondenterna från socialt arbete snarare förespråkade en mer 

straffande ideologi, då de menar att behandlande insatser många gånger upplevs som 

verkningslösa. Vidare menar de att ungdomar som begår grova brott ska få mer kännbara 

reaktioner i ett tidigt skede och är således positiva till nya reformer och lagändringar som 

utgör straffskärpning för unga lagöverträdare.  

”Idag känns det lite tandlöst och bland en del ungdomar så är det som att, ja men 

vadå, man döms till kontakt med socialtjänsten, man rycker på axlarna. [...] Så 

på sitt sätt tror jag att det blir bra med att det blir mer kännbart direkt i början, 

så tidigt som möjligt, och det är som en del säger – man upplever kanske som 

ungdom att det händer inte så mycket, och så begår jag nya brott och så händer 



 

  

det inte så mycket. Helt plötsligt blir jag 18 och så blir jag inlåst, vad fan var det 

som hände nu, man har ju hållit på så hela tiden. Man skulle ha mer, alltså 

tydliga straff i tidig ålder […] jag tror det är bra om konsekvenserna kommer 

tidigare än vad det gör idag.” 

[Stefan] 

 

“Vi kan inte sitta och prata dem tillrätta, vi måste börja slå dem tillrätta, och 

samhället måste markera. Sen måste du ha helt andra insatser för att jobba med 

unga med den typen av brottslighet, det spelar ingen roll vilken ålder, men när du 

hamnar i den typen av brottslighet så har du fått en sådan förskjutning i ditt 

tankemönster och moraltänkande. Dina gränser är så utsuddade för vad som är 

okej så då kan man inte börja med vård inom socialtjänsten. Då måste man börja 

med tillräckligt kraftiga insatser och jag tycker inte att SiS är det, eller LVU. Utan 

där borde vi bygga ut och döma dem till Ungdomsvård, alltså fängelsestraff. [... ] 

Är du kapabel att begå vissa brott som är djävulskt grova när du är 13-14, är 

åldern viktigare då eller är det handlingen som är det viktiga?” 

[Lars] 

Den allmänna åsikten från sociala arbetets sida är att vi bör reagera på ungdomars brottslighet 

tidigare och hårdare. Ett begrepp som återkommer i intervjuerna är ”kännbart”, vilken kan 

tolkas som att de reaktioner unga lagöverträdare får idag inte anses tillräckliga i vissa fall och 

att deltagarna tappat tron på dagens behandlande insatser. Respondenterna från socialt arbete 

diskuterade diverse handlingar som unga utför men lade inte fokus på den unges ålder i 

diskussionen, varför det kan tolkas som om den unges ålder inte är relevant i jämförelse med 

dennes handling. Detta skulle vidare kunna tolkas som att fokus faktiskt skiftat från att se den 

unge som ett offer för kriminalitet, med hänsyn till dennes bristande mognad, till att betrakta 

unga som kapabla att ta fullt socialrättsligt ansvar för sina handlingar. Tidigare forskning 

visar dock att fokus på behandling varit mer eller mindre central sedan 1800-talet men även 

där kan en mer repressiv anda urskiljas på senare tid. Skiftet till en mer repressiv mentalitet 

tenderar även att visa på att det sociala arbetet har bytt riktning från ett välfärdsperspektiv 

med fokus på att skydda, hjälpa och behandla unga lagöverträdare, till ett rättviseperspektiv 

där den brottsliga handlingen är det centrala. Detta mönster går även att skönja från den 

tidigare forskningen (Persson, 2017; Rap, 2015; Rogowski, 2014). Genom det 

socialkonstruktionistiska perspektivet kan det ses som att vi tillsammans skapar samhället 

och dess normer. Det har upprättats en gemensam förståelse för hur vi bör bete oss i olika 

sammanhang. Det antyder att samhället och det sociala arbetet förändras i en slags 

växelverkan där arbetet påverkas och förändras utifrån samhälleliga värderingar. 

Stämplingsteorin förklarar avvikelse som en social konstruktion men behandlar mer hur den 



 

  

unge väljer att handla utifrån samhällets reaktioner, vilket även går att koppla till 

kontrollteorin. Avviker den unge från vad som anses vara accepterade normer och stämplas 

därefter, försvagas anknytningen till samhället och risken för fortsatt normbrytande beteende 

ökar.  

I motsats hävdar respondenterna för polis och frivård att fokus åter bör läggas på 

behandling av unga lagöverträdare, då de menar att skärpta straff istället kan bidra till ökad 

kriminalitet och skapa en kriminell identitet. 

“Det är ju faktiskt rätt vanligt att ungdomar begår enstaka brott i ung ålder, det 

brukar avta av sig själv efter tonåren, oavsett om man gör några insatser eller inte. 

[...] Anledningen till att vi har särbehandlingen av unga lagöverträdare, det är ju 

att de inte har uppnått tillräcklig mognad, den tror jag blir klar, ja vi pratar 24 till 

25 års åldern. Man har inte det här konsekvenstänket, man har inte utvecklat den 

empatiska förmågan, man är känsligare för hårdare straff och ingripande grejer, 

vilket då kan få en motsatt effekt. [...] Det finns ju ingen forskning som skulle kunna 

tala för att hårdare straff skulle minska brottsligheten, den säger just tvärt om. 

Sätter vi ungdomar i fängelse, de får sitta där längre, så kommer det naturligtvis 

få följdproblem och dom kommer liksom knyta nya kontakter. Vi pratar om 

smittoeffekten, vi pratar helt enkelt om att man liksom nästan skjuter deras 

utveckling av mognadsprocessen, vilket gör att de troligare kommer hamna 

utanför, mycket större sannolikhet att de kommer begå nya brott och det kommer 

leda till en ond cirkel.” 

[Aaron] 

”Vi har ju brottsbalken i sig, den är bra – LUL alltså. Verktygen finns, jag tror 

mer på samhället i stort, vi måste jobba mycket mer med utanförskapsfrågor, 

alltså inkludera, ta hand om de här unga i ett tidigt skede. Jag är absolut för att 

vi ska bli fler poliser men jag saknar ju debatten om att kommunerna kanske ska 

få mer pengar, för det är där, skolan, kommuner, integrationsprojekt, dundra in 

lite pengar där så kommer fler av oss att vara arbetslösa – det måste ju vara en 

målsättning på sikt tror jag. Jag tror att jobba mycket med mjuka frågor kanske, 

istället för en lagförändring. Nu pratar jag säkert emot många av mina kollegor 

men så upplever jag det. [...] På kort sikt så kan det ju vara bra, men jag vet inte 

hur bra det är för samhällsklimatet i stort [...] Vi vet länder där man har rätt 

hårda straff men brottsligheten minskar ju kanske inte, välmåendet ökar kanske 

inte, många behöver ju vård, så jag är lite kluven till vad det skulle ge i 

slutändan. ” 

[Fredrik] 

Det kan tolkas som om de som företräder rättsväsendet menar att den lagstiftning som finns 

idag är bra och fokus bör ligga mer på förebyggande och behandlande arbete. Genom detta 

går det att utläsa att det centrala borde vara att stärka ungas ställning i samhället för att 



 

  

minska utanförskapet, vilket ur ett kontrollteoretiskt perspektiv kan minska benägenheten att 

begå brott. Att en mer behandlande ideologi är att föredra, framför fängelsestraff, bekräftas 

av tidigare forskning som visar att påföljder av mer behandlande art minskar risken för 

återfall i kriminalitet (Ryan m.fl., 2014). Studier bekräftar också att fängelset försvagar den 

unges samhällsband och att fängelsets miljöer kan bidra till att den unge utvecklar en 

kriminell identitet (Inderbitzin, 2012; Sheila, 1999; Redding, 2003), vilket även bekräftas 

genom kontroll- och stämplingsteorin. 

Ur intervjuerna med dem som representerar det sociala arbete återkommer även 

begreppet ”utanförskap” som Fredrik tidigare nämnt. Det kan ses som en nyckelkomponent i 

varför unga hamnar i kriminalitet.  

“Ska man komma åt det här ska skolan jobba mer med positiva bitar i grupperna, 

i klasserna, hur är man mot varandra, att man är en schysst kompis, att man får 

den här känslan att man inkluderar alla som är i klassen, och man får alla att se 

varandra och kunna jobba med varandra så att ingen hamnar utanför. [...] Kan det 

bygga bort den psykiska ohälsan hos ungdomarna då borde behovet av att ta 

droger minska, behovet av att hävda sig på andras bekostnad borde minska och då 

finns det liksom en win-win situation anser jag.” 

[Stefan] 

Även om det tidigare har framstått som att företrädare för det sociala arbetet har en hårdare 

syn på unga som redan är inne på en kriminell bana, kan detta tolkas som att de instämmer i 

att det förebyggande arbetet bör fokusera på att stärka sociala band. Både stämplingsteorin 

och kontrollteorin kan kopplas till att om fokus låg på förebyggande, inkluderande arbete kan 

ungdomskriminaliteten minska.  

I samtliga intervjuer undersöktes huruvida den samhälleliga debatten påverkat 

yrkesverksammas syn på arbetet med unga lagöverträdare. Media har under senare tid 

framställt bilden av en eskalerande ungdomskriminalitet där det nationellt såväl som regionalt 

har beskrivits som en krigszon i vissa områden. Samtliga deltagare ansåg dock att detta inte 

stämmer överens med den verklighet de möter, att det är en överdrift.  

“Jag tycker bilden media ger ibland inte är helt rättvis mot verkligheten.” 

[Fredrik] 

Ungdomskriminaliteten finns såklart på regional nivå men samtliga respondenter vill inte 

kännas vid den problematik som media belyser och menar att den är mer representativ för 

utsatta områden i södra Sverige. 



 

  

“Du har det här med stenkastning mot ambulans och sprängningar, 

gängbildningar, kriminella organisationer, rekryteringsbasen bara växer hos dem 

som lever här utan uppehållstillstånd, och lever illegalt. [...] Vi har problem här 

också, det finns knarkare, det finns missbrukare, det finns de som begår brott. Men 

det är inte på samma nivå. “ 

[Lars] 

Stefan hänvisar till den senaste regionsträffen (bestående av representanter från norra länen) 

som visade att det ser ungefär lika ut både när det kommer till typ av brottslighet och dess 

omfattning. Stefan, Fredrik och Aaron menar även att bakgrunden till medias drev utgörs av 

en väldigt liten grupp unga som heller inte kan anses representera hur ungdomskriminaliteten 

faktiskt ser ut.  

“Ja alltså om man följer debatten i media och politikerna så skulle man nog tro att 

vi har en väldigt eskalerande ungdomsbrottslighet och att den blir grövre och går 

ned i åldrarna, det stämmer ju faktiskt inte. Jag tror ungdomsbrottsligheten har 

rätt stadigt minskat sedan 70–80-talet.” 

[Aaron] 

 

Detta indikerar att den bild media visar inte delas av intervjupersonerna sett till den kontext 

de verkar i. Däremot har deltagarna uttalat sig om ungdomskriminaliteten på nationell nivå, 

där det råder delade meningar om hur de upplever att ungdomskriminaliteten faktiskt ser ut. 

Några menar att den intensifierats och blivit grövre medan andra hävdar att den inte har det. 

Att ungdomskriminaliteten minskat sedan 1980-talet bekräftas av tidigare studier (McCallum 

& Laurence, 2007; Rogowski, 2014; Sarri & Shook, 2005). Tidigare forskning visar även att 

media och politiker skapat bilden av en eskalerande ungdomskriminalitet i andra kontexter, 

vilket haft en betydande roll i utvecklingen av en “get tough on crime” mentalitet. Det går 

således att tolka som att den bild representanterna återger om ungdomskriminaliteten i södra 

Sverige kan vara en produkt av medias framställning. Genom att framställa unga som farliga 

har man kunnat rättfärdiga straffskärpningar, vilket indirekt påverkat rättssystemet och 

således även det sociala arbetet med unga lagöverträdare (Rogowski, 2014). Framställningen 

av unga lagöverträdare i media skapar en distans mellan samhället och unga lagöverträdare, 

där både kontroll- och stämplingsteorin menar att en sådan distans skapar avvikare med en 

försvagad anknytning till samhället – vilket kan leda till ökad kriminalitet för att leva upp till 

den bild samhället skapar.  



 

  

6 Diskussion 

Här presenteras både en resultatdiskussion och en metoddiskussion. 

6:1 Resultatdiskussion 

Studiens syfte var att undersöka hur arbetet med unga lagöverträdare fungerar och eventuellt 

förändrats eller påverkats av tidigare lagändringar och den samhälleliga debatt som rör 

ungdomskriminalitet. I studien har både representanter från rättsväsendet och det sociala 

arbetet inkluderats för att kunna besvara studiens syfte. Sammanfattningsvis indikerar 

studiens deltagare att arbetet inte förändrats nämnvärt. Anledningen till att studiens deltagare 

inte anser att arbetet förändrats kan dels bero på att erfarenheten varierar i längd, från ett par 

år upp till 30 år. Kort erfarenhet kan utgöra svårigheter att uttala sig om förändringar 

samtidigt som en lång erfarenhet kan göra en blind, då man kanske anpassat sig eftersom utan 

vidare eftertanke. Möjligtvis hade urvalskriteriet för studien kunnat vara fler yrkesverksamma 

med längre erfarenhet, som därmed kanske lättare kunnat besvara frågorna, och på så sätt 

hade studien kunnat visa ett annat resultat. Inom polisväsendet och frivården är 

förändringarna dock mer tydliga. Polisens arbete med unga lagöverträdare har tillägnats 

större fokus genom krav på skyndsamhet samtidigt som frivården har genomgått en 

professionalisering och fokuserat mer på attityder och beteendeförändring. Även om den 

generella bilden av arbetets utveckling är att arbetet inte förändrats särskilt, antyder tidigare 

forskning att det faktiskt har förändrats. På senare tid har exempelvis införandet av barns 

bästa i lagtext, genom en anpassning till Barnkonventionen i SoL och LVU, stärkt 

barnperspektivet. Dessutom har reformer i brottsbalken påverkat förutsättningarna för 

överlämnandet av unga till vård inom socialtjänsten, där båda reformerna påverkat 

socialtjänstens roll och arbete med unga lagöverträdare. Det är dock möjligt att 

respondenterna haft svårigheter att återkoppla till tidigare lagändringar, då själva 

intervjutillfället kan utgöra en stressad situation och därmed begränsa möjligheterna till 

reflektion. I intervjuerna framgår även att man från socialtjänstens sida inte är särskilt aktiv 

eller helt enkelt inte informerade i tillräcklig omfattning gällande rättsliga förändringar som 

påverkar det egna arbetet, vilket är en slutsats dragen ur att man antingen inte känt till eller 

haft låg kännedom om lagändringen som inspirerat studien. Det skulle kunna bero på 

resursbrist där tiden inte räcker till för att hålla sig uppdaterad. Dock ska det sociala arbetet 

stå för förändring och företräda de svaga i samhället, varför de borde vara delaktiga i den 

process där de faktiskt kan påverka – istället för att i efterhand rätta sig därefter. Om detta 



 

  

beror på informationsbrist från lagstiftarens sida är det dock svårt att engagera sig i 

förändringsprocessen. Den tidigare forskningen indikerar dock att det sociala arbetet 

internationellt sett tagit ett steg tillbaka i både arbetet med unga lagöverträdare och den debatt 

som rör ungdomsrättsliga frågor.  

Oavsett yrke och arbetsmetod verkar samtalet vara det som genomsyrar arbetet med 

unga lagöverträdare. Även samverkan, att skapa kontakt och bygga relationer ses som viktiga 

faktorer i arbetet och särskilt inom det förebyggande arbetet. Det framkommer dock att det 

förebyggande arbetet i viss utsträckning begränsas på grund av bristande tid och resurser. 

Något som framgår av intervjuerna är att synen på unga lagöverträdare, från 

socialarbetarnas håll, tenderar att gå mot en mer straffande mentalitet. Möjligtvis kan detta 

bero på flertalet yttre faktorer, såsom att samhällsklimatet i stort har hårdnat och att vi 

påverkas av hur media väljer att framställa unga lagöverträdare. Tidigare forskning visar en 

tydlig bild av medias påverkan på politiken och framväxten av ‘get tough on crime’ 

mentaliteten som spridit sig världen över. Trots att studiens deltagare inte anser att medias 

bild av en eskalerande ungdomskriminalitet stämmer överens med den kontext de verkar i, 

samt att tidigare forskning visar på att ungdomskriminaliteten tycks ha minskat, ger 

deltagarna som företräder det sociala arbetet bilden av en välkomnande attityd gällande 

behovet av straffskärpningar. En möjlig anledning till socialarbetarnas positiva inställning till 

straffskärpningar skulle kunna bero på att media har influerat deras åsikt, detta utifrån att de 

uttalar sig om en grov kriminalitet som de menar existerar trots att de inte identifierar den i 

sin lokala kontext. Studien utgör ingen jämförelse mellan rättsväsende och socialt arbete, men 

trots det går det att skönja meningsskiljaktigheter mellan dessa där deras syn på unga 

lagöverträdare inte stämmer överens med varandra. Resultatet visar att polis och frivård 

förespråkade en mer behandlande ideologi, till skillnad från det sociala arbetet som snarare 

förespråkade en mer repressiv ideologi, vilket var förvånande. Den tidigare forskningen visar 

också ett skifte från ett välfärdsperspektiv till ett rättviseperspektiv där samhällets syn 

hårdnat, vilket även lagändringsförslaget som inspirerat till denna studie implicit kan 

bekräfta. Men en annan anledning till varför straffskärpningar välkomnas kan vara de faktum 

att samtliga deltagare som representerar socialt arbete upplever att dagens insatser känns mer 

eller mindre verkningslösa i arbetet med unga lagöverträdare som begår just grövre brott. Att 

de dessutom förespråkar hårdare straff, såsom fängelse, för unga som begår grova brott är 

intressant, framförallt med tanke på att majoriteten av forskningen visar att fängelse ofta 

tenderar att bidra till ökad risk för återfall i kriminalitet och utvecklandet av en kriminell 

identitet. 



 

  

Det verkar även som att den faktiska handlingen fått allt större fokus där den unges 

ålder inte har samma plats i diskussionen. Tidigare forskning visar att den unges ålder varit 

en nyckelfaktor i straffrättens och påföljdssystemets utformning där mognadsaspekten varit 

central i diskussionen kring unga lagöverträdare. Unga har inte bara i Sverige utan i flera 

delar av världen särbehandlats sedan generationer tillbaka, utifrån hänsyn till deras bristande 

mognad och outvecklade konsekvenstänkande. Intressant i diskussionen är även att Sverige, 

som varit ett föredöme i att utforma särbehandlingen av unga inom straffrätten, nu talar om 

att sänka åldersgränsen för fullt straffrättsligt ansvar samtidigt som USA visat indikationer 

om att höja åldern.  

Studien indikerar att det sociala arbetet påverkas och förändras i takt med 

rättssystemets reformer. Även om arbetet inte förändrats nämnvärt för studiens deltagare går 

det att presumera att media påverkat synen på unga lagöverträdare hos de yrkesverksamma, 

då man anser att det finns ett behov av förändring i lagstiftningen. Detta trots att man anser 

att ungdomskriminaliteten lokalt är konstant och hanterbar.  

6:2 Metoddiskussion 

Studien har en kvalitativ utgångspunkt och vilar på en hermeneutisk grund. Detta på grund 

utav ambitionen att söka förståelse på ett djupare, mer ingående plan genom att ta del av 

erfarenheter. Att välja ett kvalitativt tillvägagångssätt framför ett kvantitativt ansågs självklart 

för att kunna få tillgång till kroppsspråk och mer utförliga svar grundade i erfarenheter, vilket 

inte hade varit möjligt i samma utsträckning med en kvantitativ metod. Enkätstudier hade 

visserligen kunnat tillgodose studiens syfte och frågeställningar och resultatet hade därmed 

kunnat se annorlunda ut. Men då förkunskaper i ämnet saknades fanns en önskan om att 

förutsättningslöst ta del av deltagarnas åsikter och kunskaper och därmed ha möjligheten att 

ställa följdfrågor på ett mer utforskande sätt, varför valet av semistrukturerade intervjuer som 

datainsamlingsmetod ansågs naturligt. En semistrukturerad gruppintervju hade kunnat vara 

ett alternativt metodval för studien, men efter noga övervägande ansågs gruppintervjuer 

kunna medföra risker med att deltagarna inte vågat uttrycka sina åsikter i samma utsträckning 

som i en semistrukturerad intervju. Ett annat metodologiskt alternativ hade kunnat vara att 

studera attityder utifrån medias påverkan genom exempelvis diskursanalys av tidningsartiklar 

kring ungdomskriminalitet.  

Baserat på den datainsamlingsmetod som valts ansågs innehållsanalys vara den mest 

lämpade metoden för analys av materialet. Detta då fokus riktas mot att analysera texter och 



 

  

språkets innehåll och mening, vilket görs i det transkriberade materialet. Detta är något som 

även kritisk diskursanalys lägger fokus vid, men eftersom studiens syfte inte utgår från ett 

kritiskt perspektiv valdes denna analysmetod bort. 

I studien valdes fem informanter ut genom ett bekvämlighetsurval, vilket dels beror på 

vetskapen om deras kunskaper och erfarenheter och dels på den tidsram satt för studien. Som 

tidigare nämnts värvades deltagare genom personliga kontakter och en viss personkännedom 

fanns även mellan två av studiens deltagare och en av studiens författare. I metodavsnittet 

framgår även vilka åtgärder som åtagits för att minimera eventuella risker som urvalsmetoden 

kunnat medföra. I studien hade fler intervjuer kunnat genomföras genom att delvis inkludera 

fler kommuner och även fler representanter från båda yrkeskategorier för att nå en större 

mättnad. Ett alternativt tillvägagångssätt för studiens urval hade kunnat vara att skicka ut 

förfrågan om deltagande till kommunernas samordningsenheter för att värva fler deltagare 

från fler kommuner alternativt deltagare utan personlig koppling till studiens författare. Ett 

sådant tillvägagångssätt skulle dock vara mer tidskrävande och lämpar sig därför inte i denna 

studie.    

I val av teori ansågs stämplings- och kontrollteori komplettera varandra och gjorde det 

möjligt att analysera materialet på ett mer holistiskt sätt. Detta då teorierna kan kopplas 

samman med varför unga väljer att begå brott och vilka reaktioner som följer därefter. Vad 

som anses som rimliga reaktioner på ett brott eller avvikande beteende avgörs utifrån rådande 

samhälleliga värderingar som i sig påverkar det sociala arbetet och dess utförare. 

Tillsammans med det socialkonstruktionistiska perspektivet kan dessa teorier bidra till en 

djupare förståelse för hur arbetet med unga lagöverträdare fungerar och utveckla(t)s utifrån 

samhällsförändringar. Andra teoretiska perspektiv såsom empowerment eller begreppet kön 

hade vidare kunnat inkorporerats men var inte av relevans för studiens syfte. Att vidare 

studera om könsskillnader hos unga lagöverträdare har någon betydelse för hur samhället 

stämplar dem eller påverkar hur de behandlas inom det sociala arbetet skulle dock kunna vara 

av intresse för vidare forskning.  

Den tidigare forskningen söktes fram genom sökord för unga, kriminalitet och socialt 

arbete och innefattar endast vetenskapligt granskade artiklar. Avsnittet tidigare forskning 

erbjuder ett rikt material, framförallt gällande den historiska exposén. Även om det i sig inte 

inkorporerats i analysen eller tolkningen av det empiriska materialet ansågs den historiska 

bakgrunden vara viktigt att inkludera för att läsaren ska få en förståelse för hur arbetet och 

synen på unga lagöverträdare har sett ut och hur det förändrats. De resterande delarna av den 

tidigare forskningen inkluderades för att skildra hur den samhälleliga synen har gått från ett 



 

  

välfärdsperspektiv till ett rättviseperspektiv, både nationellt och internationellt, samt vilka 

forsknings- och behandlingsmetoder som finns inom straffrätten, där socialtjänsten är det 

verkställande organet i arbetet med unga lagöverträdare.  

Resultatet visar en oroväckande bild av att det sociala arbetet kanske omedvetet 

tenderar att gå från ett välfärdsperspektiv till ett rättviseperspektiv, där hårdare straff 

förespråkas framför behandling. Detta indikerar att det sociala arbetet kan ha förlorat sitt 

fokus. Då denna studie utgörs av endast tre representanter från det sociala arbetet är det 

viktigt att understryka att detta inte är en bild som nödvändigtvis delas generellt av 

yrkesverksamma inom det sociala arbetet, även om tidigare forskning indikerar samma 

tendenser. Studiens resultat kan bidra till en ökad medvetenhet om denna utveckling och även 

ligga till grund för vidare reflektion i den egna yrkesrollen och de värderingar samt den etiska 

kod som arbetet ska stå för.  

Vidare forskning gällande hur synen på unga lagöverträdare förändrats borde 

genomföras i en större, nationell skala för att se om den bild som framträtt i denna studie 

delas generellt av yrkesverksamma. Detta för att kunna vidta åtgärder i de fall det sociala 

arbetet tappat fotfästet och frångått dess grundläggande värderingar. Om det sociala arbetet 

inte kan hålla fast vid dess grundläggande värderingar, blir det problematiskt att arbeta för en 

högre status och yrkeslegitimitet.   

 Då den tidigare forskningen och det empiriska materialet pekar på att 

ungdomskriminaliteten inte ökat nämnvärt går det att ifrågasätta vad denna skiftning i retorik 

beror på. Ett större forskningsfokus bör därför även läggas på medias roll gällande synen på 

unga lagöverträdare genom exempelvis vinjett- eller enkätstudier.  



 

  

Referenslista 

Abrams, L. S. (2013). Juvenile justice at a crossroads: Science, evidence, and twenty-first century reform. Social 

Service Review, 87(4), 725-752. doi:http://dx.doi.org/10.1086/674074 

 

Batten, S. (2016). Zimring, F. E., langer, M., and tanenhaus, D. S.: Juvenile justice in global perspective. 

Journal of Youth and Adolescence, 45(11), 2358-2363. doi:http://dx.doi.org/10.1007/s10964-016-0528-

9 

 

Becker, H.S. (2006). Utanför: avvikandets sociologi. Lund: Arkiv. 

 

Berger, P.L. & Luckmann, T. (1966). The social construction of reality [Elektronisk resurs] a treatise in the 

sociology of knowledge. New York: Anchor books. 

 

Blackmon, B. J., Robison, S. B., & Rhodes, J. L. F. (2016). Examining the influence of risk factors across rural 

and urban communities. Journal of the Society for Social Work and Research, 7(4), 615-638. 

doi:http://dx.doi.org/10.1086/689355   

 

Bradt, L., & Bouverne-De Bie, M. (2009). Social work and the shift from ‘welfare’ to ‘justice’. British Journal 

of Social Work, 39(1), 113-127. doi:http://dx.doi.org/10.1093/bjsw/bcm072 

 

Brottsförebyggande rådet. (2009). Orsaker till brott bland unga och metoder att motverka kriminell utveckling: 

En kunskapsinventering. Stockholm: Brottsförebyggande rådet. 

 

Brottsförebyggande rådet. (2012). Särbehandling av lagöverträdare 18–20 år En kunskapssammanställning. 

Stockholm: Brottsförebyggande rådet. 

 

Brottsförebyggande rådet. (2018). Ungdomsbrottslighet. Stockholm: Brottsförebyggande rådet.  

 

Brownell, P., & Roberts, A. R. (2002). A century of social work in criminal justice and correctional settings. 

Journal of Offender Rehabilitation, 35(2), 1-17. Retrieved from 

http://proxybib.miun.se/login?url=https://search.proquest.com/docview/61502232?accountid=12495 

 

Bryman, A. (2018).  Samhällsvetenskapliga metoder. (Upplaga 3). Stockholm: Liber. 

 

Burr, V. (1995). An introduction to social constructionism. London: Routledge. 

 

Campistol, C., & Aebi, M. F. (2018). Are juvenile criminal justice statistics comparable across countries? A 

study of the data available in 45 european nations. European Journal on Criminal Policy and Research, 

24(1), 55-78. doi:http://dx.doi.org/10.1007/s10610-017-9345-2 

 

Clevesköld, L., Thunved, B. & Thunved, A. (2015). Samhället och de unga lagöverträdarna. (5., rev. uppl.) 

Stockholm: Norstedts juridik. 

 

Creswell, J.W. (2014). Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. (Fourth 

edition, international student edition.) Los Angeles, Calif.: SAGE. 

 

Dir. 2017:122. Skärpta regler för lagöverträdare 18–20 år. Stockholm: Justitiedepartementet. Tillgänglig: 

https://www.regeringen.se/4af042/contentassets/4794f5da01d743ca9557597636668013/skarpta-regler-

for-lagovertradare-18-20-ar-dir.-2017122 

 

Estrada, F., Pettersson, T., & Shannon, D. (2012). Crime and criminology in Sweden. European Journal of 

Criminology, 9(6), 668–688. https://doi.org/10.1177/1477370812459823 

 

Estrada, F. (2017). Ungdomsbrottslighetens utveckling, omfattning och struktur. I F. Estrada & J. Flyghed 

(Red.), Den svenska ungdomsbrottsligheten. (s. 25-58). Lund: Studentlitteratur 

 

http://dx.doi.org/10.1086/674074
http://dx.doi.org/10.1007/s10964-016-0528-9
http://dx.doi.org/10.1007/s10964-016-0528-9
http://dx.doi.org/10.1086/689355
http://dx.doi.org/10.1093/bjsw/bcm072
http://proxybib.miun.se/login?url=https://search.proquest.com/docview/61502232?accountid=12495
http://proxybib.miun.se/login?url=https://search.proquest.com/docview/61502232?accountid=12495
http://proxybib.miun.se/login?url=https://search.proquest.com/docview/61502232?accountid=12495
http://proxybib.miun.se/login?url=https://search.proquest.com/docview/61502232?accountid=12495
http://dx.doi.org/10.1007/s10610-017-9345-2
https://www.regeringen.se/4af042/contentassets/4794f5da01d743ca9557597636668013/skarpta-regler-for-lagovertradare-18-20-ar-dir.-2017122
https://www.regeringen.se/4af042/contentassets/4794f5da01d743ca9557597636668013/skarpta-regler-for-lagovertradare-18-20-ar-dir.-2017122
https://doi.org/10.1177/1477370812459823


 

  

Gebo, E., & Campos, K. S. (2016). Perceptions of gangs and crews by justice-involved youth and implications 

for best practice work. Journal of Social Service Research, 42(4), 478-488. 

doi:http://dx.doi.org/10.1080/01488376.2016.1153565 

 

Ginner Hau, H., & Smedler, A-C. (2011). Different problems – same treatment. swedish juvenile offenders in 

community‐ based rehabilitative programmes. International Journal of Social Welfare, 20(1), 87-96. 

doi:http://dx.doi.org/10.1111/j.1468-2397.2009.00697.x  

 

Granlund, J. (2018). Polisen om årets 100 skjutningar: “Alarmerande”. Hämtad 2019-04-08 från 

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/jPyMyn/polisen-om-arets-100-skjutningar-alarmerande 

 

Hedlund, C. (2018). Fyrfaldig ökning av skjutningar i Helsingborg. Hämtad 2019-04-08 från 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/helsingborg/fyrfaldig-okning-av-skjutningar-i-helsingborg-2017 

 

Hirschi, T. (2002). Causes of delinquency. New Brunswick, NJ: Transaction Publishers. 

 

Holmberg, S. (2017). Påföljdssystem för unga. I F. Estrada & J. Flyghed (Red.), Den svenska 

ungdomsbrottsligheten. (s. 269-290). Lund: Studentlitteratur. 

 

Hutcherson,Donald T.,,II. (2012). Crime pays: The connection between time in prison and future criminal 

earnings. The Prison Journal, 92(3), 315-335. doi:http://dx.doi.org/10.1177/0032885512448607 

 

Inderbitzin, M. (2012). Delinquency interrupted: Research into and inside of juvenile correctional facilities. 

Sociology Compass, 6(6), 445-457. doi:http://dx.doi.org/10.1111/j.1751-9020.2012.00471.x 

 

Israelsson, M. (2013). Internationella Komparativa Studier Av Lagar Om Tvångsvård Vid Missbruk : 

Omfattning, Trender Och Mänskliga Rättigheter. Östersund : Mittuniversitetet, 2013. Östersund 

 

Janson, C. (2004). Youth justice in sweden. Crime and Justice, 31, 391-441. Retrieved from 

http://proxybib.miun.se/login?url=https://search.proquest.com/docview/60500223?accountid=12495  

 

Jareborg, N. & Zila, J. (2014). Straffrättens påföljdslära. Stockholm: Norstedts juridik. 

 

Jerre, K. (2013). Contradictory expectations on society's reaction to crime. A qualitative study of how people 

view the objectives of society's reaction to crime and how these objectives can be fulfilled. Journal of 

Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention, 14(2), 98-114. 

doi:http://dx.doi.org/10.1080/14043858.2013.832913  

 

Johansson, S. (2018). Utredningsarbete vid misstankar om brott - samverkan mellan socialtjänst och 

rättsväsende. I L. Ponnert (Red.), Utredningsarbete i den sociala barnavården. (Andra upplagan., s. 

135-153). Malmö: Gleerups. 

 

Jonsson, M. & Lindblad, J. (2019). Det brottsförebyggande arbetet i Sverige: nuläge och utvecklingsbehov 

2019. Stockholm: Brottsförebyggande rådet. 

 

Jordan, K. L., & McNeal, B. A. (2016). Juvenile penalty or leniency: Sentencing of juveniles in the criminal 

justice system. Law and Human Behavior, 40(4), 387-400. 

doi:http://dx.doi.org.proxybib.miun.se/10.1037/lhb0000186 

 

King, M. & Piper, C. (1995). How the law thinks about children. (2. ed). Aldershot: Arena. 

 

Kroska, A., Lee, J. D., & Carr, N. T. (2017). Juvenile delinquency and self‐ sentiments: Exploring a labeling 

theory proposition. Social Science Quarterly, 98(1), 73-88. doi:http://dx.doi.org/10.1111/ssqu.12307  

 

Kumlien, M. (1997). Uppfostran och straff: studier kring 1902 års lagstiftning om reaktioner mot 

ungdomsbrott. Stockholm: Institutet för rättshistorisk forskning. 

 

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. (3. [rev.] uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

 

http://dx.doi.org/10.1080/01488376.2016.1153565
http://dx.doi.org/10.1111/j.1468-2397.2009.00697.x
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/jPyMyn/polisen-om-arets-100-skjutningar-alarmerande
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/helsingborg/fyrfaldig-okning-av-skjutningar-i-helsingborg-2017
http://dx.doi.org/10.1177/0032885512448607
http://dx.doi.org/10.1111/j.1751-9020.2012.00471.x
http://proxybib.miun.se/login?url=https://search.proquest.com/docview/60500223?accountid=12495
http://dx.doi.org/10.1080/14043858.2013.832913
http://dx.doi.org.proxybib.miun.se/10.1037/lhb0000186
http://dx.doi.org/10.1111/ssqu.12307


 

  

Lappi-Seppälä, T. (2012). Penal policies in the nordic countries 1960-2010. Journal of Scandinavian Studies in 

Criminology and Crime Prevention, 13, 85-111. doi:http://dx.doi.org/10.1080/14043858.2012.740858 

 

Levin, C. (2008). Att undersöka “det sociala” - några ingångar. I A. Meeuwisse, H. Swärd, R. Eliasson-

Lappalainen & K. Jacobsson (Red.), Forskningsmetodik för socialvetare. (s. 32-40). Stockholm: Natur 

& kultur. 

 

Lindblom, S., Eriksson, L., & Hiltunen, A. J. (2017). Evaluation of the cognitive intervention programme ‘A 

new direction’ targeting young offenders in sweden. Journal of Scandinavian Studies in Criminology 

and Crime Prevention, 18(2), 176-190. doi:http://dx.doi.org/10.1080/14043858.2017.1307545 

 

Lundström, T. & Sallnäs, M. (2003). Klass, kön och etnicitet i den sociala barnavården. Socialvetenskaplig 

tidskrift. (10(2003):2/3, s. 193-213). 

 

Matthews, S., Schiraldi, V. & Chester, L. (2018): Youth Justice in Europe: Experience of Germany, the 

Netherlands, and Croatia in Providing Developmentally Appropriate Responses to Emerging Adults in 

the Criminal Justice System, Justice Evaluation Journal, DOI: 10.1080/24751979.2018.1478443  

 

McCallum, D., & Laurence, J. (2007). Has welfarist criminology failed? Juvenile justice and the human sciences 

in victoria. Australian Social Work, 60(4), 410-420. doi:http://dx.doi.org/10.1080/03124070701323865  

 

McCarter, S. A. (2016). Holistic representation: A randomized pilot study of wraparound services for first-time 

juvenile offenders to improve functioning, decrease motions for review, and lower recidivism. Family 

Court Review, 54(2), 250-260. doi:http://dx.doi.org/10.1111/fcre.12216 

 

Menon, S. E., & Cheung, M. (2018). Desistance-focused treatment and asset-based programming for juvenile 

offender reintegration: A review of research evidence.Child & Adolescent Social Work Journal, 35(5), 

459-476. doi:http://dx.doi.org/10.1007/s10560-018-0542-8 

 

Norburg, U. (2015). Fängelse, skola, uppfostringsanstalt eller skyddshem?: Åkerbrukskolonien Hall för pojkar 

år 1876-1940: Hall Agricultural Colony for boys, 1876-1940. Linköping Studies in Arts and Science, 

Linköping Studies in Pedagogic Practices, 2015. 

 

Nordlöf, K. (2012). Unga lagöverträdare i social-, straff- och processrätt. (2., [uppdaterade] uppl.) Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Persson, M. (2017). Caught in the Middle? Young offenders in the Swedish and German criminal justice 

systems. (1 ed.). Lund: Lund University.  

 

Pettersson, P. (2017). Utländsk bakgrund och ungdomsbrottslighet. I F. Estrada & J. Flyghed (Red.), Den 

svenska ungdomsbrottsligheten. (fjärde upplagan., s.181-206). Lund: Studentlitteratur. 

 

Peters, C. M. (2011). Social work and juvenile probation: Historical tensions and contemporary convergences. 

Social Work, 56(4), 355-365. Retrieved from 

http://proxybib.miun.se/login?url=https://search.proquest.com/docview/964185858?accountid=12495 

 

Polisen. (2018). Rikspolischefen: Samhället måste ta krafttag mot skjutvapenvåldet. Hämtad 2019-04-08 från 

https://polisen.se/aktuellt/nyheter/2018/november/rikspolischefen-samhallet-maste-ta-krafttag-mot-

skjutvapenvaldet/ 

 

Pollack, D. (2010). Opening juvenile proceedings to the public and the media: An international social work 

perspective. International Social Work, 53(6), 836. Retrieved from 

http://proxybib.miun.se/login?url=https://search.proquest.com/docview/817282576?accountid=12495 

 

Promemoria A598.518/2018. Förslag på åtgärder för att bryta utvecklingen när det gäller allmän ordning och 

säkerhet framför allt med koppling till utsatta områden. Stockholm: Polismyndigheten. Tillgänglig: 

https://polisen.se/contentassets/d92a13d678a84f0f97f87171c2f19845/181126-skrivelse-fran-

polismyndigheten.pdf  

 

http://dx.doi.org/10.1080/14043858.2012.740858
http://dx.doi.org/10.1080/14043858.2017.1307545
http://dx.doi.org/10.1080/03124070701323865
http://dx.doi.org/10.1111/fcre.12216
http://dx.doi.org/10.1007/s10560-018-0542-8
http://proxybib.miun.se/login?url=https://search.proquest.com/docview/964185858?accountid=12495
http://proxybib.miun.se/login?url=https://search.proquest.com/docview/964185858?accountid=12495
http://proxybib.miun.se/login?url=https://search.proquest.com/docview/964185858?accountid=12495
http://proxybib.miun.se/login?url=https://search.proquest.com/docview/964185858?accountid=12495
https://polisen.se/aktuellt/nyheter/2018/november/rikspolischefen-samhallet-maste-ta-krafttag-mot-skjutvapenvaldet/
https://polisen.se/aktuellt/nyheter/2018/november/rikspolischefen-samhallet-maste-ta-krafttag-mot-skjutvapenvaldet/
http://proxybib.miun.se/login?url=https://search.proquest.com/docview/817282576?accountid=12495
http://proxybib.miun.se/login?url=https://search.proquest.com/docview/817282576?accountid=12495
http://proxybib.miun.se/login?url=https://search.proquest.com/docview/817282576?accountid=12495
http://proxybib.miun.se/login?url=https://search.proquest.com/docview/817282576?accountid=12495
https://polisen.se/contentassets/d92a13d678a84f0f97f87171c2f19845/181126-skrivelse-fran-polismyndigheten.pdf
https://polisen.se/contentassets/d92a13d678a84f0f97f87171c2f19845/181126-skrivelse-fran-polismyndigheten.pdf


 

  

Rap, S. E. (2015). The participation of social services in youth justice systems in europe. European Journal of 

Social Work, 18(5), 675-689. doi:http://dx.doi.org/10.1080/13691457.2014.942725 

 

Redding, R. E. (2003). The effects of adjudicating and sentencing juveniles as adults. Youth Violence and 

Juvenile Justice, 1(2), 128-155. doi:http://dx.doi.org/10.1177/1541204002250875  

 

Rogowski, S. (2014). Radical/critical social work with young offenders: Challenges and possibilities. Journal of 

Social Work Practice, 28(1), 7-21. doi:http://dx.doi.org/10.1080/02650533.2013.828280 

 

Ryan, J. P., Abrams, L. S., & Huang, H. (2014). First-time violent juvenile offenders: Probation, placement, and 

recidivism. Social Work Research, 38(1), 7-18. doi:http://dx.doi.org/10.1093/swr/svu004  

 

Røkenes, O.H. & Hanssen, P. (2016). Bära eller brista: kommunikation och relationer i arbetet med människor. 

(Andra upplagan). Malmö: Gleerups. 

 

Sarnecki, J. (1996). Problemprofiler hos ungdomar inskrivna på särskilda ungdomshem i Stockholms län åren 

1990-1994. Stockholm: Univ., Kriminologiska institutionen. 

 

Sarri, R. C., & Shook, J. J. (2005). The future for social work in juvenile and adult criminal justice. Advances in 

Social Work, 6(1), 210-220. Retrieved from 

http://proxybib.miun.se/login?url=https://search.proquest.com/docview/61391671?accountid=12495 

 

SFS 1924:361. Barnavårdslag.  

 

SFS 1962:700. Brottsbalk. Stockholm: Justitiedepartementet L5 

 

SFS 1990:52. Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga. Stockholm: Socialdepartementet. 

 

SFS 1902:67. Lag om vanartade och i sedligt avseende försummade barn. 

 

SFS 2001:453. Socialtjänstlag. Stockholm: Socialdepartementet. 

 

Sheila, R. M. (1999). Conservative sanctioning and correctional innovations in the united states: An 

examination of recent trends. International Journal of the Sociology of Law, 27(4), 401-412. Retrieved 

from 

http://proxybib.miun.se/login?url=https://search.proquest.com/docview/221688589?accountid=12495 

 

Socialstyrelsen. (2009). Barn och unga som begår brott [Elektronisk resurs]: handbok för socialtjänsten. 

Stockholm: Socialstyrelsen. 

 

Socialstyrelsen. (2013). Unga och brott i Sverige: Underlagsrapport tills Barns och ungas hälsa, vård och 

omsorg 2013. Stockholm: Socialstyrelsen. 

 

SOU 2018:85. Slopad straffrabatt för unga myndiga: Betänkande av Ungdomsreduktionsutredningen. 

Stockholm: Elanders Sverige AB. 

 

Sturup, J., Rostami, A., Mondani, H., Gerell, M., Sarnecki, J., Edling, C. (2018). Increased Gun Violence 

Among Young Males in Sweden: A Descriptive National Survey and International Comparison. 

European Journal On Criminal Policy And Research, 1-14. doi:https://doi.org/10.1007/s10610-018-

9387-0 

 

Svensson, K. (1998). Straff eller behandling: Om statens strategier mot gränsöverträdande ungdom under 

1900-talet (Vol. 1998). Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet. 

 

Svensson, R., & Ring, J. (2007). Trends in Self‐ Reported Youth Crime and Victimization in Sweden, 1995–

2005. Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention, 8(2), 185-209. 

 

Thurén, T. (2019). Vetenskapsteori för nybörjare. (Tredje upplagan). Stockholm: Liber. 

 

http://dx.doi.org/10.1080/13691457.2014.942725
http://dx.doi.org/10.1177/1541204002250875
http://dx.doi.org/10.1080/02650533.2013.828280
http://dx.doi.org/10.1093/swr/svu004
http://proxybib.miun.se/login?url=https://search.proquest.com/docview/61391671?accountid=12495
http://proxybib.miun.se/login?url=https://search.proquest.com/docview/61391671?accountid=12495
http://proxybib.miun.se/login?url=https://search.proquest.com/docview/61391671?accountid=12495
http://proxybib.miun.se/login?url=https://search.proquest.com/docview/61391671?accountid=12495
http://proxybib.miun.se/login?url=https://search.proquest.com/docview/221688589?accountid=12495
http://proxybib.miun.se/login?url=https://search.proquest.com/docview/221688589?accountid=12495
http://proxybib.miun.se/login?url=https://search.proquest.com/docview/221688589?accountid=12495
http://proxybib.miun.se/login?url=https://search.proquest.com/docview/221688589?accountid=12495
https://doi.org/10.1007/s10610-018-9387-0
https://doi.org/10.1007/s10610-018-9387-0


 

  

Tärnfalk, M. (2007). Barn och brott: en studie om socialtjänstens yttranden i straffprocessen för unga 

lagöverträdare. Diss. Stockholm: Stockholms universitet, 2007. Stockholm. 

 

Ungdomsfängelseutredningen. (1977). Tillsynsdom: Ungdomsfängelseutredningens Förslag till ändringar I 

Påföljdssystemet: Betänkande. Stockholm: Allmänna förlag. 

 

Vetenskapsrådet. (2017). God forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

 

von Hofer, H. (2000) Criminal Violence and Youth in Sweden: A Long-term Perspective.  

Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention, 1:1, 56-72, 

doi:10.1080/14043850050116264 

 

von Hofer, H., & Lappi-Seppälä, T. (2014). The development of crime in light of Finnish and Swedish criminal 

justice statistics, circa 1750–2010. European Journal of Criminology, 11(2), 169–194. 

https://doi.org/10.1177/1477370813494976 

 

 
 

 
 

 

https://doi.org/10.1177/1477370813494976


 

  

Bilaga 1 Informationsbrev 

Hej 

Vi är två socionomstudenter som studerar termin 6 på Mittuniversitetet i Östersund. Under 

våren kommer vi att genomföra vår C-uppsats inom socialt arbete. Ämnet för vårt arbete är 

sprunget ur den SOU-rapport som regeringen presenterade i december förra året om en 

slopad straffrabatt för unga lagöverträdare – se gärna SOU 2018:85 för vidare fördjupning. 

I media presenteras ofta en bild av att ungdomsbrottsligheten eskalerar och att samhällets 

resurser inte räcker till för att stävja utvecklingen. Syftet med vår studie är att undersöka hur 

arbetet med unga lagöverträdare eventuellt förändrats eller påverkats av tidigare lagändringar 

och den samhälleliga debatt som rör ungdomskriminalitet. 
Det är av den anledningen vi vänder oss till Dig. Vi är intresserade av din kunskap och dina 

erfarenheter av arbetet med unga lagöverträdare. Vi hoppas få möjlighet att träffa dig för en 

kortare intervju om ca 30-40 minuter. Vi hoppas Du känner att du vill delta och hjälpa oss i 

vårt uppsatsskrivande. 

Vi kommer att kontakta Dig via telefon under vecka 17 för att se om det finns intresse av att 

delta i studien och i så fall boka in en tid för intervju under vecka 18, om det är möjligt för 

dig. Du kommer då även ges möjlighet att ställa eventuella frågor angående studien eller dess 

tillvägagångssätt. 

Vet Du redan nu att du vill eller inte vill delta i studien kan du svara på detta mail eller 

kontakta oss via telefon. 

Studien genomförs i enighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer, vilket innebär 

att deltagande i intervjun är helt frivillig och Du kan därför välja att avbryta när du vill utan 

närmare förklaring. Det innebär även att intervjumaterialet kommer behandlas med största 

konfidentialitet och avidentifieras, vilket betyder att endast vi har tillgång till materialet och 

ingen information eller personliga uppgifter kommer att kunna härledas till dig som deltagare 

i studiens resultat. Den information som framkommer av intervjuerna kommer endast att 

användas för denna studie och ingenting annat. Intervjun kommer att spelas in för att 

underlätta transkriberingen av materialet som sedan kommer analyseras och sammanställas. 

Arbetet sker under vetenskaplig handledning och vid färdigställande av den akademiska 

uppsatsen kommer intervjumaterialet att förstöras. Det insamlade materialet ligger till grund 

för den akademiska uppsatsen som beräknas vara avslutad i juni 2019. Vid intresse skickar vi 

naturligtvis den färdiga studien d.v.s. uppsatsen till Er och den kommer sedan publiceras för 

allmänheten vid det digitala vetenskapliga arkivet DiVA.  

Med vänliga hälsningar 

Malin Staflin                                                      Jenny Andersson 
Mast1619@student.miun.se                                      Jean1602@student.miun.se 
070-2565340                                                             073-8437501 
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Bilaga 2 Intervjuguide  

Berätta om dig själv och dina arbetsuppgifter 

● Vad har du för befattning och vad är dina arbetsuppgifter? 

● Hur länge har du arbetat med det?  

● Hur lång erfarenhet har du av att arbeta med unga och unga lagöverträdare?  

● Hur skulle du vilja beskriva ditt arbete som ***?   

Berätta om din syn på brott och brottsutveckling hos unga 
● Vilka kriminella handlingar utför de ungdomar och unga vuxna som ni kommer i 

kontakt med? 

● Hur ser ungdomskriminaliteten ut här idag?  

● Upplever du att ungdomskriminaliteten ser lika ut över landet eller skiljer den sig åt? 

● Vad säger dina erfarenheter om ungdomskriminalitetens utveckling och har det 

förändrats över tid? (Nationell/regional kontext) 

● Vad tror du är den vanligaste orsaken till att vissa ungdomar begår kriminella 

handlingar? 

● Vad är din upplevelse kring den samhälleliga debatten om den eskalerande 

ungdomskriminaliteten?  

Berätta om er verksamhets arbete med unga lagöverträdare 
● Kan du beskriva hur du som *** arbetar med unga lagöverträdare? (Relationer, 

kontakter med unga och personer runt omkring den unga)  

● Har ni utsatta riktlinjer i kommunen för att hantera problemet gällande unga 

lagöverträdare?  

● Har ni eller har ni haft interna eller externa utbildningar, där ni fått lära er att jobba 

med ungdomskriminalitet?   

● Om ja, på vilket sätt tycker du att utbildningarna har haft betydelse i ert arbete 

med unga lagöverträdare?  

● Vilken/vilka metoder använder ni i arbetet med unga lagöverträdare och hur upplever 

du att metoden/metoderna fungerar?  

● Om bra, på vilket sätt? -  

● Om mindre bra, varför tror du det? Vad skulle det behövas för att den skulle 

fungera bättre? 

● Vilka insatser är vanligast i ditt arbete med unga lagöverträdare (om det behövs 

insatser)? 

● Hur kommer ni fram till vilka insatser som ska implementeras? 

● Hur kan insatserna se ut? 

● Vilka insatser finns på individnivå?  

● Vilka insatser finns på gruppnivå?  

● Vilka insatser finns på samhällsnivå? 

● Är det någon insats som ni anser fungerar bättre än någon annan? 

● Om och i så fall hur arbetar ni förebyggande med kriminella ungdomar?  

● Vilka positiva och negativa effekter upplever ni att ert arbete har på 

ungdomskriminalitet?  

● Vad tror du är avgörande för att arbetet med unga lagöverträdare ska ge 

positiva resultat? 

● Har ert arbete med unga lagöverträdare förändrats över tid, exempelvis vid tidigare 

reformer/lagändringar? 

Berätta om hur du tror att denna lagändring skulle kunna påverka ditt arbete 



 

  

● Tror du att lagändringen kan komma att påverka ditt arbete i samma utsträckning och 

på samma sätt som i mer utsatta områden såsom exempelvis Rinkeby eller Angered? 

● Tror du att lagändringen även kan komma att få effekter för unga lagöverträdare i 

åldrarna 15-17 år även om förslaget i sig rör åldersgruppen 18-21?  

● Förtydligande: Vi tänker på tröskeleffekten, vilket skulle kunna innebära att 

åldersgruppen 15-17 år övertar den plats i påföljdssystemet som nu innehas av 

de mellan 18-20 år och att de därmed döms till hårdare påföljder. Vad tänker 

du kring detta? 

● Har du tänkt på att en lagändring kan bidra till en ökad arbetsbelastning, såsom fler 

barnavårdsärenden och yttranden samt en ökning av att närvara vid förhör och 

rättegångar?   

● Är ni i så fall rustad för dessa eventuella förändringar? 

● Hur är din inställning till regeringens lagändringsförslag? 

● Hur är din inställning till förändringar i påföljdssystemet för unga lagöverträdare 

generellt? Behövs en förändring? 

● Om ja, hur anser du att den förändringen skulle kunna se ut? 

● Om nej, utveckla gärna varför? 

Avslutningsvis 
● Har du några avslutande tankar/funderingar kring det som sagts här under intervjun?  

● Upplever du att vi glömt något, exempelvis en viktig frågeställning eller aspekt? 

● Hur har du upplevt intervjun?  

● Är det något du vill tillägga?  


