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ABSTRACT 

The purpose of this study was to describe and analyze youth community service in the Kalmar 

municipality. Our focus was on juvenile offenders and predecessor of public authorities. The 

juvenile offenders in our study have completed youth community service. A qualitative study 

was undertaken which include seven interviews. Our empirical data were compared and 

analyzed with previous research data. This was used in combination with two theoretical 

perspectives relevant to this study’s purpose and questions. Results of our empirical data 

showed that the experience of youth community service was an appropriate/good penalty 

method.  Even though the juveniles viewed it as an appropriate/good method, they did not 

consider it an effective method to prevent them from committing additional crimes. The study 

also showed that the adolescents’ viewed the experience very differently when the treatment 

came from the predecessors of public authorities. The juveniles in the study thought the police 

had a bad attitude but considered the social service to be very helpful and active listeners. The 

predecessors of public authorities thought the cooperation between them to be good and 

important.  
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1 INLEDNING                    

Brott och straff har alltid varit ett omdiskuterat ämne. De flesta människor i samhället har 

åsikter och värderingar kring de konsekvenser som ett brott bör ge. Brottsliga handlingar 

måste leda till konsekvenser och det är samhällets ansvar att se till att den som har brutit mot 

våra lagar ska få en påföljd. Man skiljer på vuxna och ungdomar när en brottslig handling ska 

leda till en konsekvens. I BrB finns det lagar vars syfte är att reglera påföljderna för unga 

lagöverträdare på ett sådant sätt att straffet ska vara mildare jämfört med om personen var 

vuxen (Thunved, Clevesköld & Thunved 2010:165). Unga lagöverträdare under 21 år delas i 

lagen in i tre olika grupper: under 15 år, 15-17 år och 18 till 20 år. Barn under 15 år som 

begått ett brott får inte dömas till påföljd, enligt 1 kap. 6 § BrB (Brottsbalken 2011). I arbetet 

med ungdomar är det viktigt att arbeta för att förhindra att dessa fastnar i kriminalitet och då 

till exempel fångas upp av de kriminella gäng som idag finns i Sverige. Skolan, socialtjänsten 

och polisens insatser har stor betydelse för att kunna motverka och förebygga 

ungdomsbrottslighet (Thunved, Clevesköld & Thunved 2010:11). Socialstyrelsen skriver ”En 

viktig uppgift för socialtjänsten, men även för andra aktörer som arbetar med barn och unga är 

att tidigt uppmärksamma barn och ungdomar med riskbeteenden. Ju tidigare en negativ 

utveckling kan stävjas, desto mindre är risken för att allvarliga problem får fäste och 

utvecklas.” (Socialstyrelsen 2009:16).   

 

1.1 Problemformulering                                

Ungdomsbrottslighet uppmärksammas idag alltmer i media. Tv-serien Svensk Maffia gick 

nyligen på tv och var ett av de program som idag ville belysa den brottslighet som äger rum i 

Sverige. Serien belyste kriminella gäng i den ”undre världen”, där en del av dessa gäng bestod 

av ungdomar och fler ungdomar rekryterades in i dessa gäng, ungdomar som tidigt dras in i 

den kriminella världen. Media målar upp en bild som får oss att tro att ungdomsbrottsligheten 

har ökat kraftigt under de senaste åren, något som Socialstyrelsen menar är felaktigt. I en 

rapport från Socialstyrelsen står det följande: ”Medier framhåller ofta att 

ungdomsbrottsligheten ökar. Den kriminologiska forskningen visar dock att 

ungdomsbrottsligheten har minskat sedan mitten av 1990-talet” (Socialstyrelsen 2009:15). 

Enligt Andershed och Andershed har forskningen visat att antalet ungdomar som misstänks 

för brott under de senaste 30 åren har varit i princip oförändrad (Andershed & Andershed 

2010:26).  
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I Socialstyrelsens rapport från 2009 står det att ungdomar är den grupp i samhället som är 

mest brottsaktiv, samt att pojkar utför mer brott än vad flickor gör. De flesta av ungdomarna 

begår endast brott vid något enstaka tillfälle, medan ett fåtal har begått ett flertal brott. Mellan 

åldrarna 15-17 år begås flest brott. Brotten begås oftast under en begränsad tid, men det finns 

dock en mindre grupp ungdomar som fortsätter att begå brott genom ungdomsåren och in i 

vuxen ålder (Socialstyrelsen 2009:15). 

 

Vi har valt att titta närmare på en av de konsekvenser och påföljder som en ungdomsbrottslig 

handling kan leda till och det är ungdomstjänst. I lagen, 32 kap. 2§ BrB kan man läsa om 

påföljden. Där i står det bland annat att den som är under 21 år kan dömas till ungdomstjänst 

om den unge samtycker. Ungdomstjänst innebär att man döms till oavlönat arbete i lägst 20 

timmar och som mest 150 timmar (Riksdagen 2011).  

 

Vår uppfattning om den nuvarande ungdomstjänsten är att det är ett relativt outforskat 

område. Anledningen till detta kan vara att ungdomstjänst blev en fristående påföljd för 

ungdomar som började gälla först den 1 januari 2007. Tidigare var ungdomstjänst en 

tilläggspåföljd till överlämnande för vård inom socialtjänsten. Numera ska ungdomstjänst 

vara ett komplement till ungdomsvård. De ungdomar som inte är i behov av vård eller andra 

insatser skall alltså dömas till ungdomstjänst. I samband med den nya lagen skrevs en lag om 

att socialtjänsten i varje kommun har det administrativa ansvaret för ungdomstjänsten, detta 

regleras i Socialtjänstlagen (Thunved, Clevesköld & Thunved 2010:183–184).  

 

Det är svårt att hitta artiklar och litteratur som berör ämnet. När vi har pratat med personer i 

vår närhet om ungdomstjänst så är det endast ett fåtal som har hört talas om det. De vet vad 

samhällstjänst är, men inte ungdomstjänst. Vi vill belysa ungdomstjänst för att få en tydligare 

bild av hur den faktiskt ser ut och fungerar i verkligheten. 

 

1.2 Syfte                                          

Vårt syfte är att beskriva och analysera ungdomstjänst i Kalmar kommun med utgångspunkt 

från dömda ungdomar, företrädare för olika myndigheter och en handledare på en 

ungdomstjänstplats. 
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1.3 Frågeställningar 
 

• Hur arbetar man med ungdomstjänst i Kalmar kommun? 

• Hur upplever de dömda ungdomarna att de har blivit bemötta av företrädare för polis, 

socialtjänst, handledare på ungdomstjänstplats och åklagare i Kalmar kommun? 

• Hur upplever företrädare för polis, socialtjänst, handledare på ungdomstjänstplats och 

åklagare ungdomstjänsten i Kalmar kommun? 

• Hur upplever de dömda ungdomarna att familjen reagerade på ungdomstjänst? 

• Hur upplever de dömda ungdomarna ungdomstjänsten i Kalmar kommun? 

 

 

2 METOD 

Här redogör vi för kvalitativ metod som är den metod som vi har använt oss av. Under urval 

har vi beskrivit hur urvalet sett ut och vilka informanter som ingått. Sedan beskriver vi också 

hur vi har gått tillväga under tillvägagångssätt. Vi har också resonerat kring de etiska 

aspekterna som vi funderat kring när det gäller vår studie. Sedan har vi också försökt reda ut 

begreppen validitet och reliabilitet. Till sist har vi redogjort för arbetsfördelningen under vårt 

uppsatsskrivande. 

  

2.1 Kvalitativ metod                      

Vi har valt att göra en kvalitativ studie för att få en mer komplex bild av ungdomstjänsten i 

Kalmar kommun. En kvalitativ forskning innebär att man använder sig av text och bilder som 

grundläggande data snarare än siffror, man tolkar människor och försöker få en nyanserad 

bild av för hur människor ser på olika fenomen i samhället. En kvalitativ studie har ett intresse 

för sociala grupper och dess beteendemönster, språkbruk och kulturella normer (Denscombe 

2009:423). Forskningsmetoder som brukar förknippas med kvalitativa data är intervju, 

dokument och observation (Denscombe 2009:367). Vi har använt oss av intervjuer. Fördelen 

med intervjuer är att man får djupgående och detaljerade data och att man kan ställa 

följdfrågor som man kommer på under intervjun. Informanterna får möjlighet till att utveckla 

och förklara sina resonemang. Nackdelar med intervjuer är att det kan vara väldigt 
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tidskrävande, till exempel med att hitta informanter och att skriva ut materialet. Det är mycket 

som ska göras med intervjun när den väl är utskriven, bland annat tematiseras och analyseras. 

En annan nackdel med intervjuer är att det kan uppfattas kränkande av informanten om den 

utförs på fel sätt (Denscombe 2009:269).  

 

2.2 Urval                           

För att få svar på vårt syfte och våra frågeställningar har vi valt att intervjua tre ungdomar 

som dömts till och verkställt ungdomstjänst och fyra personer som kommer i kontakt med 

dessa ungdomar. Vi ville använda oss av dessa parter för att få en bredare bild av hur 

ungdomstjänst upplevs. Från början var vår vision att ungdomarna skulle ha fyllt 18 år, detta 

visade sig vara svårare än vi trodde och vi fick därför ändra det kriteriet då en av tre som vi 

fick tag på inte hade fyllt 18 år. Ett annat kriterium var att de skulle ha verkställt sin 

ungdomstjänst från år 2007 och framåt då det är det året som den påföljdsreformen som vi har 

valt att utgå från började gälla. De skulle också vara färdiga med sin ungdomstjänst och den 

skulle ha verkställts i Kalmar kommun. Gällande andra personer så valde vi ut myndigheter 

där brottsliga ungdomar är aktuella och en arbetsplats som tar emot dömda ungdomar. Vi 

valde att intervjua företrädare för åklagarmyndigheten, polismyndigheten och socialtjänsten. 

Kriterierna för dessa företrädare var att de arbetar med ungdomar som begått brott eller att de 

hade arbetat med detta tidigare. Vi valde också att intervjua en handledare ute på en 

ungdomstjänstplats för att se hur han hade upplevt kontaken med de ungdomar som han tagit 

emot.   

 

När det var dags att börja intervjua ungdomarna så fick vi lite problem. Handläggaren på 

socialtjänsten i Kalmar kommun gav oss namn på tre ungdomar som hon hade pratat med och 

som ville ställa upp i vår undersökning, men endast en av dessa ställde senare upp på en 

intervju. Vi fick då vända oss till Unga KRIS i Kalmar där vi vet att man har kontakt med före 

detta ungdomsbrottslingar. De var snabba med att hjälpa oss och dagen efter att vi hade pratat 

med dem hade vi två ungdomar som ville ställa upp på en intervju. Handläggaren på 

socialtjänsten hjälpte oss med namn på åklagare, polis, handläggare på socialtjänsten och 

handledare på ungdomstjänstplats som hon visste hade varit i kontakt med 

ungdomsbrottslighet. Enligt Denscombe innebär detta att urvalet är ett icke-sannolikhets urval 

då alla i populationen inte har lika stor chans att delta i undersökningen och att personerna 

inte utgör ett slumpmässigt urval (Denscombe 2009:37).   
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2.2.1 Informanterna                       

Vi kommer nu att beskriva de sju informanterna korfattat. Namnen är fingerade för att inte 

röja deras identitet. Vi valde att namnge ungdomarna och de fyra andra för att det ska bli 

lättare för läsaren att hänga med i texten och för att den ska kännas mer levande. 

 

Ungdom: Anders är 17 år gammal, han dömdes för misshandel och fick då ungdomstjänst 

som han verkställde år 2010. Han har dömts till ungdomstjänst vid ett tillfälle. Anders dömdes 

även till böter. Anders kommer inte exakt ihåg hur många timmar han dömdes till, men 

mellan 40-60 timmar. 

 

Ungdom: Gustaf är 21 år gammal, han dömdes för grov misshandel och verkställde sin 

ungdomstjänst år 2008. Även Gustaf har bara dömts till ungdomstjänst vid ett tillfälle. Gustaf 

fick 60 timmar oavlönat arbete.  

 

Ungdom: Erik är 19 år gammal, han dömdes för väpnat rån och verkställde sin ungdomstjänst 

år 2009. Erik dömdes också till skadestånd och ersättningsanspråk. Även han har bara blivit 

dömd till ungdomstjänst en gång. 

 

Företrädare för polisen: Pia, jobbar som ungdomspolis och har gjort detta sedan år 2007. 

 

Företrädare för åklagare: Åsa, har hand om ungdomsmålen och har jobbat med detta sedan år 

2009. 

 

Företrädare för socialtjänsten: Stina, har arbetet med ungdomar sedan år 2007.  

 

Handledaren på ungdomstjänstplats: Hans, har tagit emot ungdomar sedan år 2007.   

 

2.3 Tillvägagångssätt 

För att få fram tidigare forskning och vad som skrivits kring ungdomstjänst har vi varit inne 

på databaser som LibHub, PsychInfo, SwePub, Libris och Sociological Abstracts. Sökandet 

påbörjades i LibHub efter svenska artiklar, men utan framgång, sedan följde SwePub och 

Libris. Sökord som då användes var följande: ungdomsbrottslighet, ungdomstjänst*, oavlönat 

arbete, brott*, ungdom* påföljd*, preventiva åtgärder och upplevelse. Vi valde att skriva 

orden i obestämd form och med en stjärna efter, detta kallas att trunkera. Det gjorde vi för att 
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få alla fraser och ord som har med exempelvis brott att göra. Detta gav oss då lite fler träffar 

på vårt ämne, men när abstracten var lästa så insåg vi att dessa inte heller var relevanta för 

vårt ämne. Sökandet fortsatte då i PsychInfo och Sociological Abstracts som är stora 

databaser och som tar upp artiklar inom sociologi, psykologi och närliggande ämnen. Där 

började vi med att söka på juvenile offenders, som gav många träffar men inga relevanta för 

oss. Då la vi till sökorden: sanktion, experience, attitudes, prevention, perceptions och 

penalty. Vid översättningen av ungdomstjänst så fick vi fram youth community service. Vid 

användandet av youth community service i databaserna så blev det inte en enda träff och det 

fanns inget annat ord för ungdomstjänst. Varierandet av sökorden gav inte heller några större 

framgångar. Då började vi använda oss av thesaurus för att hitta fler ord/termer för de ord som 

redan hade använts. Vid användandet av juvenile offenders i thesaurus så fick vi fram juvenile 

delinquency, detta gav oss lite fler träffar. Juvenile delinquency börjades då användas 

tillsammans med de ord som tidigare använts tillsammans med juvenile offenders. Detta gav 

oss ett par träffar som vi ansåg var relevanta efter att ha läst abstracten.  

                                            

Genom en handläggare på socialtjänsten i Kalmar kommun har vi fått tillgång till de material 

hon har om ungdomstjänsten i Kalmar kommun. Hon har även hjälpt oss att hitta några av de 

sju informanter som vi har intervjuat. I vår uppsats har vi intervjuat tre dömda ungdomar som 

är i åldrarna mellan 17-21 år.  En av ungdomarna är under 18 år, vilket innebar att vi behövde 

samtycke från ungdomens föräldrar. Den ungdomen hade handläggaren på socialtjänsten tagit 

kontakt med och även kontaktat dennes föräldrar och fått samtycke från dem. 

Myndighetspersonerna och handledaren på en ungdomstjänstarbetsplats har det inte varit 

några problem att få tag i då vi har fått tillgång till dem genom handläggare på socialtjänsten i 

Kalmar. Vi fick även namn på tre ungdomar som hon hade pratat med och som ville ställa 

upp. Det visade sig dock att det var svårt att få tag på två av dessa ungdomar, de skulle höra 

av sig till oss men det gjorde dem aldrig. Vi fick därför gå tillväga på så sätt att vi tog kontakt 

med Unga KRIS i Kalmar. De var väldigt snabba med att hjälpa oss att hitta ungdomar till vår 

uppsats. De tog kontakt med ungdomarna innan vi ringde dem för att se om de ville ställa upp. 

 

Våra intervjuer var semistrukturerade. Semistrukturerade intervjuer ger informanten möjlighet 

till att utveckla sina svar och tala mer fritt och utförligt om de ämnen som tas upp 

(Denscombe 2009:234–235). Fördelen med en semistrukturerad intervju är just att 

informanten får möjlighet att tala fritt om ämnet och att denne kan dela med sig av sina 

erfarenheter. Nackdelen är att informanten kan glida iväg i och med att det är så öppna frågor, 
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vilket kan leda till att intervjun inte besvarar de frågeställningar som är aktuella för studien 

(Denscombe 2009:268).   

 

Vi hade förberett en intervjuguide (se bilaga 1) med relevanta ämnen och frågor som skulle 

behandlas (Denscombe 2009:234–235). En intervjuguide kan se ut på flera sätt, den kan 

innehålla bara några av de ämnen som ska tas upp i intervjun men den kan också vara 

detaljerad med specifika frågor. I den semistrukturerade intervjun innehåller intervjuguiden de 

ämnen som ska innefattas i studien och förslag till frågor. Innan intervjun och beroende på 

studien bestämmer man om ordningsföljden av frågorna är bindande för intervjuaren eller om 

man som intervjuare själv får avgöra hur strikt man ska följa guiden och hur mycket hon ska 

följa upp olika svar med följdfrågor (Kvale & Brinkmann 2009:146). Vi valde att göra en 

intervjuguide med många frågor så att vi skulle vara väl förberedda inför intervjun. Under 

intervjun valde vi i vilken ordning vi skulle ställa frågorna, beroende på hur det kändes under 

intervjun. Vi hoppade också över en del av frågorna under intervjun, då en del av 

informanterna redan svarat på de frågorna i samband med tidigare frågor.  

 

Vid intervjuerna finns det olika sätt man kan använda sig av för att få det som sägs under 

intervjuerna registrerat och dokumenterat, för att man sedan ska kunna analysera sitt material. 

Dessa metoder är att antingen använda sig av ljudbandspelare eller videobandspelare, genom 

att föra anteckningar eller genom att komma ihåg. Vi har använt oss av en ljudbandspelare, då 

det är lättillgängligt, tillförlitligt och man kan gå tillbaka och lyssna på materialet igen. Det är 

annars lätt att glömma eller förvränga det som sägs när man i efterhand ska bearbeta en 

intervju. Spelar man inte in intervjun är det också lätt att man glömmer de exakta 

formuleringarna och att man bara kommer ihåg sådant som man tror är relevant utifrån 

studiens syfte och frågeställningar (Kvale & Brinkmann 2009:194–195). Kvale och 

Brinkmann menar att om man spelar in intervjun så ger detta intervjuaren ”frihet att 

koncentrera sig på ämnet och dynamiken i intervjun” (Kvale & Brinkmann 2009:194). Att 

skriva ner det som sägs under intervjun kan vara distraherande och avbryta flödandet i 

samtalet (Kvale & Brinkmann 2009:195). 

 

Sex av de sju intervjuerna har utförts ansikte mot ansikte med informanterna, vilket innebär 

att vi har bokat in ett möte och träffat informanterna på en bestämd plats. Vi har gjort 

personliga intervjuer och inte gruppintervjuer, då det kan vara känsliga ämnen att prata om 

inför andra, det kan vara sådant man inte vill dela med sig av i grupp. Vi tror också att vi har 
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fått ut mer information genom personliga intervjuer (Denscombe 2009:235). Vi har gjort en 

telefonintervju med en av informanterna då det var dennes önskemål. Även om vi då missade 

den visuella kontakten ansikte mot ansikte så skriver Denscombe att ”det personliga inslaget 

finns kvar, liksom tvåvägskommunikationen mellan forskaren och respondenten” 

(Denscombe 2009:30). I och med att informanten själv önskade en telefonintervju ansåg vi att 

det skulle vara det bästa då denne skulle kunna känna sig mer bekväm i situationen. Tanken 

med detta var att vi troligen skulle få ut mer av intervjun om informanten kände sig bekväm, 

även om intervjun inte skedde ansikte mot ansikte.  

 

Efter att vi hade utfört våra intervjuer med informanterna så var det dags att börja bearbeta 

dessa. Vi började med att lyssna igenom intervjuerna och sedan skriva ut materialet. 

Denscombe skriver att detta är en viktig del i intervjumetoden och att ”det väcker samtalet till 

liv igen” (Denscombe 2009:260). Materialet man får fram utifrån ljudupptagningen blir lättare 

att analysera när det finns utskrivet i text (Denscombe 2009:260). Efter att vi hade skrivit ut 

intervjuerna så kodade och analyserade vi materialet. Detta gjordes genom att leta efter 

återkommande teman med hänvisning till vårt syfte och våra frågeställningar. Denscombe 

skriver att man då får möjlighet att se likheter eller olikheter gällande svaren på frågorna som 

ställdes under intervjun. Man kan också se om informanterna använde sig av liknande ord 

eller fraser i förhållande till de specifika intervjufrågorna (Denscombe 2009:136).    

 

2.4 Etiska överväganden                                                      

Är det etiskt försvarbart att intervjua ungdomar om något som de troligen vill lägga bakom 

sig? Detta är något som vi har pratat mycket om. Det har varit viktigt för oss att hitta 

ungdomar som troligen inte kommer att fara illa av att prata om sitt förflutna med oss. Därför 

vände vi oss till socialtjänsten och Unga KRIS där de känner ungdomar och där de kan 

”plocka ut” de ungdomar som de anser kan prata om det utan att det ska påverka dem eller att 

de ska fara illa. När det gäller de andra informanterna så gick resonemanget kring att de 

genom sitt yrke blivit aktuella för dessa intervjuer och inte som ”privatpersoner”. Detta gör att 

vi inte kan se något etiskt dilemma i det hela så länge de själva har godkänt att ställa upp på 

en intervju. 

 

I Vetenskapsrådets forskningsetiska principer kan man läsa om de fyra etiska principerna 

kring forskning. Dessa fyra principer är, informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002:6). Innan intervjun fick 
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informanterna ta del av ett brev med förhandsinformation (se bilaga 2) om vad intervjun 

skulle komma att handla om, det så kallade informationskravet. I brevet stod det att det var 

frivilligt att ställa upp på en intervju, de informerades också om att det är okej att avbryta 

intervjun om de anser att det blir för jobbigt (Vetenskapsrådet 2002:7). Detta gällde även om 

vi som intervjuare märkte på informanten att det började bli jobbigt utan att de själva sa något. 

Denscombe skriver att det är viktigt att informanterna inte lider eller kommer till skada 

genom att medverka i forskningen. Det är viktigt att arbeta på ett sätt där man respekterar 

informanternas integritet (Denscombe 2009:193). I informationsbrevet står det också vad 

syftet är och att materialet bara kommer att användas för att besvara vårt syfte 

(Vetenskapsrådet 2002:7).  

 

Samtyckeskravet innebär att ”deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan” (Vetenskapsrådet 2002:9). Alla informanter har gett oss samtycke, även 

föräldrarna till ungdomen som var under 18 år gav sitt samtycke. Konfidentialitetskravet har 

uppfyllts på bästa sätt. Enligt Vetenskapsrådet menar man att materialet som används i 

uppsatsen kommer vara avpersonifierat, genom att inte använda några namn och andra 

uppgifter som kan härleda till personerna ifråga. Det är också viktigt att dessa uppgifter 

förvaras på ett sätt som gör att obehöriga inte kan få tillgång till dessa (Vetenskapsrådet 

2002:12).  

 

Nyttjandekravet innebär att ”uppgifter om enskilda, insamlade för forskningsändamål, får inte 

användas eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften” 

(Vetenskapsrådet 2002:14). Inga andra kommer få tillgång till det material som intervjuerna 

har gett oss, för att på så sätt uppfylla nyttjandekravet. 

Vetenskapsrådet rekommenderar att informanterna ska ha möjlighet till att ta del av resultatet 

kring studien. De skriver också att om informanterna redan innan intervjun blir informerade 

om detta så kan de känna större mening med att delta (Vetenskapsrådet 2002:15). I vårt 

informationsbrev stod det att de som vill och är intresserade av att ta del av det färdiga 

resultatet av studien kommer få möjlighet till detta. Efter att ha följt de fyra etiska principerna 

och lyssnat till informanternas önskemål och tankar innan intervjun och under intervjun så 

anser vi att denna studie är etisk försvarbar. Under intervjuerna uppfattades ungdomarna som 

väldigt nervösa, men vår uppfattning är att ingen har farit illa. 
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2.5 Validitet och reliabilitet               

Robson och Denscombe skriver att validitet och reliabilitet är två begrepp som inte brukar 

användas när man gör kvalitativa studier, utan begreppen är mer användbara när man pratar 

om kvantitativa studier (Robson 2002:170; Denscombe 2009:379). Nedan kommer vi ändå att 

försöka reda ut begreppen. 

 

2.5.1 Validitet             

Validitet är att man mäter det som man avser att mäta (Robson 2002:93). Det handlar om hur 

vårt insamlade material speglar sanningen, verkligheten och täcker de avgörande frågorna 

utifrån det vi vill undersöka (Denscombe 2009:425). För att öka validiteten och få så riktiga 

och fullständiga data som möjligt har vi valt att banda våra intervjuer, detta föreslår Robson. 

Han menar att man då minimerar risken för att det som informanten sagt blir felaktigt 

ihågkommet och därmed ökar man validiteten (Robson 2002:171). En annan faktor som 

Robson tar upp som kan påverka validiteten är förförståelse och att man måste reflektera över 

den förförståelse som man kan ha inför en studie (Robson 2002:171). Vi hade ingen direkt 

förförståelse inför vår studie, då ingen av oss hade kommit i kontakt med ungdomstjänst 

tidigare. Vi anser därför att validiteten inte har påverkats i någon större utsträckning när det 

gäller förförståelsen i vår studie.  

 

2.5.2 Reliabilitet                             

Reliabiliteten handlar om hur tillförlitligt materialet är. Om man skulle göra en liknande 

studie igen och resultatet skulle bli detsamma så är reliabiliteten hög (Kvale & Brinkmann 

2009:263). Vi ville undersöka upplevelsen av ungdomstjänst, en upplevelse är något väldigt 

individuellt så det skulle vara svårt att få fram samma resultat om man gjorde en liknande 

studie. Reliabilitet handlar också om hur vida informanterna ändrar sina svar utifrån de 

personer som intervjuar (Kvale & Brinkmann 2009:263). Vi upplevde att ungdomarna som vi 

intervjuade var väldigt nervösa och hade svårt för att formulera sig. Detta kan ha påverkat 

reliabiliteten i deras svar, ungdomarna hade kanske inte varit alls lika nervösa om det hade 

varit några andra som hade intervjuat, några som de hade haft en nära relation med och som 

de kände sig bekväma med.  

 

2.6 Arbetsfördelning 

Vi har under arbetets gång delat upp artiklarna, böckerna och rapporterna inför 

kunskapsöversikten. Vi skrev var och en för sig ner det centrala ur den tidigare forskningen vi 
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använde oss av. När vi var färdiga med detta så läste vi varandras texter för att se så att det var 

förståeligt för en läsare som inte har någon förkunskap kring ungdomstjänst. Vi delade också 

upp historiken, begrepp/förkortningar och rubriken ungdomstjänst. Båda har deltagit under 

intervjuerna, men vi har skrivit ut materialet var och en för sig för att spara lite tid. Resterande 

delar har vi tillsammans suttit och diskuterat oss fram till och skrivit ner. Vi är nöjda med hur 

samarbetet har fungerat då vi kompletterar varandra på ett bra sätt.  

 

2.7 Avslutande del                      

Det som har varit en av svårigheterna under dessa veckor har varit att hitta informanterna. Det 

var inte lika lätt som vi först trodde då vi skulle få hjälp av en handläggare med access till 

informanterna. Detta drog ut på tiden och ungdomarna hörde inte av sig som de skulle. Vi 

blev då tvungna att börja om på nytt för att hitta ungdomar som ville ställa upp, detta löste sig 

till slut.  

 

Val av metod och tillvägagångssätt var från början självklart för oss då vi ville få svar på hur 

ungdomstjänst upplevs. För att få svar på djupa frågor som upplevelse är intervju den bästa 

metoden. Anledningen till att vi valde semistrukturerade intervjuer var för att informanten 

skulle få möjlighet att tala lite friare kring upplevelsen och att vi skulle få möjlighet till att 

ställa följdfrågor för att få ut så mycket information som möjligt. Det var svårare att intervjua 

ungdomarna än vad vi hade förväntat oss. Det var svårt att få dem att reflektera kring 

upplevelsen och prata fritt. Detta var en stor skillnad i jämförelse med de andra 

informanterna. De talade mer fritt och hade mycket reflektioner och tankar kring våra frågor, 

det skapade ett mer levande samtal.   

 

 

3 FORTSATT FRAMSTÄLLNING                        

I det kommande avsnittet redogör vi för viktiga begrepp som återkommer i uppsatsens olika 

delar. Vi har också skrivit en del definitioner på begrepp som är centrala i vår uppsats, för att 

läsaren lättare ska förstå vad vi menar med dessa ord. Sedan följer ett avsnitt med historik. 

Därefter kommer ett avsnitt med propositionen kring lagen gällande ungdomsbrottslighet och 

ungdomstjänst, lagar och en beskrivning av ungdomstjänsten utifrån en handbok och även 

information om hur man jobbar med ungdomstjänst i Kalmar kommun. Sedan följer 

kunskapsöversikten där vi tar upp tidigare forskning och redogör för vad som skrivits inom 

ämnet. Det har inte varit helt lätt att få fram tidigare forskning kring ungdomstjänst och vi har 
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därför fått skriva lite om bland annat bedömningar och bemötande av ungdomar som begått 

brott. Nästa avsnitt är vår teoridel, vi har där inriktat oss på två teorier och utifrån dessa har vi 

sedan analyserat vår empiri som vi redogör för efter vår teoridel. Empirin bygger på de 

intervjuer vi har gjort och vi har valt att ställa upp denna del genom att tematisera utifrån våra 

frågeställningar. Efter varje frågeställning så har vi analyserat det resultat vi har fått fram 

utifrån teorierna och tidigare forskning. Denna del kallar vi för resultat och analys. Sedan har 

vi sammanfattat detta avsnitt för att tillsist komma till avsnittet som vi valt att kalla 

slutdiskussionen, där reflekterar vi och värderar det vi har kommit fram till och först här har 

vi själva fått tycka och tänka.   

 

 

4 BEGREPP OCH FÖRKORTNINGAR               

Nedan följer definitioner på begrepp som ungdom, brottslighet, brottspåföljd och sanktion. 

Detta är begrepp som spelar en central roll i uppsatsen, då vi vid ett flertal tillfällen nämner 

dem. Begreppen är inte helt lätta att förstå och har olika definitioner som vi reder ut nedan för 

att klargöra den definition som vi har utgått från. Vi kommer också att förklara förkortningar 

som LUL, BrB, LVU, SoL och § 12-hem.  

 

4.1 Ungdomsbegreppet                      

Det som är tydligt för definitionen av ungdomsbegreppet är att innebörden har varierat 

historiskt och i olika samhällsklasser. Betydelsen har också nästan alltid sett olika ut för 

pojkar och flickor. Detta innebär att begreppet ungdom är komplext och svårdefinierat men 

det kan ses som en ”åldersmässigt avgränsad levnadsfas mellan barndom och vuxenhet” 

(Ohlsson & Swärd 1994:10). En övergångsperiod där den unga ska ta steget från att vara 

beroende av sina föräldrar till att ta ett större eget ansvar för sitt liv kallas ungdom och är 

gemensamt för många kulturer (Ohlsson & Swärd 1994:9–10). Estrada och Flyghed tar också 

upp synen på begreppet ungdom som svårdefinierat. De skriver att ungdomsperioden är en 

period mellan att vara barn och att vara vuxen och som inte tydligt avgränsas åldersmässigt. 

Utifrån ”officiella” kriterier kan ungdomsperioden avgränsas, till exempel att man vid 15 års 

ålder blir straffmyndig, vid 18 årsålder blir man myndig, man får då rösta och ta körkort. 

Författarna menar att när man fyller 15 år och blir ansvarig för brottsliga handlingar så är 

detta en av de första rättigheterna ungdomar får (Estrada & Flyghed 2007:11–13). Då vår 

uppsats handlar om ungdomstjänst och detta är en påföljd man kan dömas till från 15 år och 



 

13 
 

upp till 21 år är det också dessa åldrar vi syftar på när vi använder begreppet ungdom i vår 

uppsats.  

 

4.2 Brottslighet                                     

Estrada och Flyghed menar att brottslighet inte anses vara självklart att definiera inom 

kriminologin. De skriver att en tydlig definition av ungdomsbrottslighet borde vara ”den 

brottslighet som ungdomar begår” (Estrada & Flyghed 2007:13). Nationalencyklopedin 

definierar brottslighet på följande sätt ”Brottslighet, kriminalitet, gemensam term för 

begångna straffbelagda handlingar” (NE 2011). Denna definition tycker Estrada och Flyghed 

(2007) kan verka självklar, men kan skapa problem då det leder till att endast de brott som 

enligt lag kan bevisas i domstol kan definieras som brott.  En annan definition är att man ser 

till själva handlingen. Brottsligheten ses som ett avvikande beteende och ses som något som 

bryter mot regler och förhållningssätt som de flesta i samhället ändå följer (Estrada & Flyghed 

2007:14). Det finns en rad olika definitioner på brottslighet, i vår uppsats definierar vi 

brottslighet som Nationalencyklopedin gör, att det är ”en gemensam term för begångna 

straffbelagda handlingar” (NE 2011a).  

 

4.3 Brottspåföljd                              

”Brottspåföljd, påföljd för brott, är antingen straff eller annan påföljd. Som straff räknas i 

svensk rätt endast böter och fängelse. Annan påföljd är sanktion som kan användas i stället för 

straff: villkorlig dom, skyddstillsyn och överlämnande till särskild vård” (NE 2011b)  

 

4.4 Sanktion          

”Sanktion, inom juridiken sammanfattande benämning, oftast i pluralformen sanktioner, på 

straff, ersättningsskyldighet m.fl. påföljder av rättsstridigt handlande” (NE 2011c) 

Vi kommer i och med dessa definitioner att i fortsättningen använda oss av påföljd eller 

sanktion istället för straff.  

4.5 Förkortningar                    

BrB – Brottsbalken 

LVU – Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga 

LUL – Lagen om särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare  
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SoL – Socialtjänstlagen 

 

§ 12 hem - särskilt ungdomshem, institution avsedd för ungdomar som omhändertagits med 

tvång enligt LVU 

 

4.6 Avslutande del        

Definitioner av begrepp som ungdom och brottslighet är ingen självklarhet. När vi började 

skriva om detta så tog vi för givet att det skulle finnas en klar definition av dessa begrepp, 

men det visade sig vara mer komplext än så. Vi valde att redogöra för en bredare bild av 

definitionerna för att sedan smalna av och visa på den definition som skulle vara aktuell för 

vår undersökning. Det visade sig att ungdomstjänst inte är ett straff utan en påföljd eller 

sanktion. Till en början använde vi oss av både straff och påföljd när vi skrev om 

ungdomstjänst. Vi blev uppmärksammade på att vi hade en felaktig definition till en början 

och fick ändra från straff till påföljd eller sanktion. 

 

 

5 HISTORIK 

Nedan ges en historisk inblick i hur ungdomsbrottslighet och dess rättsväsende har utvecklats 

i Sverige. Genom denna del så vill vi ge en bakgrund av hur påföljderna till 

ungdomsbrottslighet har sett ut och hur dessa har förändrats under tid. Vår historikdel tar sin 

början under 1600-talet och den avslutas på sena 1900-talet. 

 

5.1 Konsekvenser, straff och påföljder vid ungdomsbrottslighet            

Ohlsson och Swärd menar att troligtvis har ungdomar straffats så långt tillbaka i historien som 

det har funnits lagar och straff. På 1600-talet började ”små tjufvar” och ”små rövare” i liten 

skala tas in på barn- och tukthus. Barn som var lite äldre togs in på fängelser, arbets- och 

fattiginrättningar där de var tillsammans med äldre intagna. I slutet av 1700-talets nya 

strafflagstiftning i Europa förändrades synen på kriminella barn och ungdomar, man menade 

då att denna grupp skulle särskiljas i lagstiftningen gentemot vuxna. Även i Sverige började 

denna syn prägla beslutsfattarna, enligt 1864 års strafflag skulle brottslingar under 15 år 

tilldelas uppfostringsanstalt istället för fängelse. Vid denna tidpunkt byggde man upp en ny 

typ av uppfostringsinstitutioner, de kom att kallas räddningshem, uppfostringsanstalter, 

avsöndringsskolor och så vidare (Ohlsson & Swärd 1994:86).  
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I slutet av 1800-talet blev unga brottslingar inräknade i ett större sammanhang som handlade 

om barnens situation och villkor i det industrialiserade samhället (Ohlsson & Swärd 1994:61). 

Reformpedagoger slogs för uppfostringsanstalter istället för fängelser även för barn/ungdomar 

över 15 år. De menade att skulden inte skulle läggas på ungdomen utan på till exempel dåliga 

hemförhållanden, följder av industrialiseringen och städernas tillväxt eller på utvecklingen av 

samhället i stort.  De ville skydda och hjälpa ungdomen istället för att straffa. De som tyckte 

annorlunda menade att det tvärtom var ungdomarnas egna fel om de begick brott och de såg 

dem inte alls som offer för andra omständigheter, disciplinära åtgärder framhölls av dessa 

förespråkare (Ohlsson & Swärd 1994:45).   

 

År 1902 bestämdes straffmyndighetsåldern till 15 år och det första tvångsmedel gällande barn 

skapades i och med en barnavårdslag och barnavårdsnämnder som verkställare. De kunde 

ingripa för barn under 15 år, de kunde då förmana barnet och föräldrarna, ha tillsyn över 

hemmet och utdela aga eller placera barnet på fosterhem eller på barnhem (Ohlsson & Swärd 

1994:89). Beslutsfattarna i början av 1900-talet menade att det inte bara gick att bestraffa och 

kritisera ungdomarna utan de behövde positiva och förebyggande åtgärder (Ohlsson & Swärd 

1994:64). Vid ungefär samma tidpunkt började man inom barn- och ungdomspsykiatrin få 

större inflytande och de menade att medicinsk-pedagogiska insatser var bättre än straffande 

åtgärder för att komma tillrätta med problembarn då man menade att de var på grund av att de 

led av själssjukdomar och inte dålig karaktär eller bristande moral (Ohlsson & Swärd 

1994:84). År 1899 fanns det i Sverige nio anstalter och på dessa fanns det plats för 414 barn, 

två av dessa var Hall och Folåsa. Fyra år senare fick kommuner eller landsting ett större 

ansvar gällande barn och ungdomar. Fängelsestraffen för ungdomar mellan 15 och 18 år fick i 

princip sina straff halverade. Vid mindre brott som gav högst sex månaders fängelsestraff 

kunde ungdomen istället dömas till uppfostringsanstalt. En statlig sådan upprättades år 1905 i 

närheten av Motala, året efter upprättades även en för flickor i närheten av Nässjö. Om man 

som ungdom hamnade på ett utav dessa hem kunde man tidigast komma därifrån efter två år 

och senast vid 20 års ålder. Detta innebar alltså att man inte längre placerade de dömda 

ungdomarna på fängelse tillsammans med vuxna brottslingar, samtidigt uppstod 

problematiken kring de långa vårdtiderna och rättsäkerhetsaspekter (Ohlsson & Swärd 

1994:86–87).  
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År 1926 ändrades barnavårdslagen till att inbegripa även ungdomar över 15 år och upp till 18 

år, vilket innebar att barnavårdsnämnden kunde ingripa om man ansåg att det behövdes. Detta 

var en reaktion på att synen på vad gränserna mellan barn, ungdom och vuxen förändrades. 

Några år senare, 1935 kom denna lag att utvidgas ännu mer och kom att gälla även för 

ungdomar mellan 18-21 år (Ohlsson & Swärd 1994:89–90). Detta år kom även en ny 

straffreform att införas och det var ungdomsfängelse, vilket främst var för ungdomar mellan 

18 och 21 år men vid vissa undantag kunde det användas för ungdomar mellan 15 år och upp 

till 23 år. I lagen stod det inget om strafftiden, men som max kunde man dömas till fem år och 

utav den tiden var man som max tre år på anstalt. Ett alternativ till detta var så kallade 

ungdomsvårdskolor som staten hade ansvar för och som blev aktuella i mitten av 1940-talet. 

Efter andra världskriget byggdes barn- och ungdomspsykiatriska verksamheten ut och det 

blev då obligatoriskt för barnavårdsnämnden att ta kontakt med psykiatriker eller läkare om 

det skedde ett omhändertagande och placering av bland annat kriminella ungdomar på 

ungdomsvårdsskola (Ohlsson & Swärd 1994:85–86). År 1960 kom en ny barnavårdslag att 

gälla vilken inte innehöll några stora förändringar, förutom att man betonade det 

förebyggande arbetet (Ohlsson & Swärd 1994:90). 

 

I utredningen Ungdomsfängelseutredningen visade det sig att ungdomsfängelse inte ledde till 

någon stor positiv förändring hos ungdomarna. Det vanligaste var att ungdomarna återföll i 

brott efter frigivning, så ungdomsfängelsesystemet avskaffades år 1974. Även 

ungdomsvårdsskolorna försvann i och med socialtjänstreformen 1982 och ersattes med § 12-

hem, så kallade ungdomshem (Ohlsson & Swärd 1994:86–88). 1982 trädde socialtjänstlagen 

(SoL) i kraft och barnavårdslagen slutade då att gälla och kompletterades med tvångsvård i 

lagarna LVU och LVM (Ohlsson & Swärd 1994:90). 

 

 

6 UNGDOMSTJÄNST                    

Här redogör vi för propositionen, lagen och hur det är tänkt att man i Kalmar kommun ska 

arbeta med ungdomstjänst.   

 

6.1 Propositionen och lagen    

  

Om det kan anses tillräckligt ingripande med hänsyn till brottslighetens 

straffvärde samt den unges tidigare brottslighet skall rätten få döma till 
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ungdomstjänst förutsatt att det inte finns skäl för att döma till ungdomsvård. I 

valet mellan ungdomstjänst och böter skall ungdomstjänst väljas om den 

påföljden inte är alltför ingripande. Den som är över 18 år skall få dömas till 

ungdomstjänst endast om det finns särskilda skäl för det. Antalet timmar 

ungdomstjänst som den dömde skall utföras skall bestämmas till lägst 20 timmar 

och högst 150 (Prop. 2005:71). 

 

Påföljden ungdomstjänst skall utformas på ett sådant sätt att ungdomarna känner att samhället 

säger ifrån att brott inte är acceptabelt. ”Det bakomliggande skälet är att påföljden är avsedd 

för unga personer som kan antas ha ett särskilt behov av fostran och vägledning” (Prop. 

2005:67). Ungdomstjänsten ska inte bara uppfattas som en bestraffning utan den bör bestå av 

meningsfulla arbetsuppgifter. För att främja den pedagogiska funktionen med ungdomstjänst 

så bör den verkställas så fort som möjligt. Detta kan göra det tydligare för ungdomen att 

ungdomstjänst är en reaktion på det begångna brottet (Prop. 2005:67–68). I BrB 32 kap. 2 § 

kan man läsa om ungdomstjänst:  

 

Den som är under tjugoett år och som begått brott får dömas till ungdomstjänst 

om den unge samtycker till det och påföljden är lämplig med hänsyn till hans 

eller hennes person och övriga omständigheter. Den som döms till 

ungdomstjänst skall åläggas att utföra oavlönat arbete och delta i annan särskilt 

anordnad verksamhet i lägst tjugo och högst etthundrafemtio timmar. 

Den som är över arton år får dömas till ungdomstjänst endast om det finns 

särskilda skäl för det. Rätten får döma till ungdomstjänst om påföljden kan anses 

tillräckligt ingripande med hänsyn till brottslighetens straffvärde och den unges 

tidigare brottslighet och det inte finns skäl för att döma till ungdomsvård. I valet 

mellan ungdomstjänst och böter skall ungdomstjänst väljas om den påföljden 

inte är alltför ingripande. Lag (2006:891) (Notisum 2011). 

 

För att påföljden ska bli aktuell måste det finnas samtycke från ungdomen, det är därför 

viktigt att ungdomen har tillräckligt med kunskap om påföljden för att kunna basera ett 

ställningstagande till påföljden på detta (Prop. 2005:70). Ungdomstjänst används som påföljd 

när brottet har ett straffvärde på fängelsenivå eller höga böter. Överstiger straffvärdet två års 

fängelse bör inte ungdomstjänst väljas (Prop. 2005:73). Har inte ungdomstjänsten verkställts 
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inom fem år efter domen skall den bortfalla. Om ungdomstjänsten avbryts skall den bortfalla 

om den inte återupptas inom fem år från avbrottet. ”En uppgift om ungdomstjänst skall gallras 

ur belastningsregistret tio år efter domen eller beslutet” (Prop. 2005:81).  

 

6.2 Barn och unga som begår brott - Handbok för socialtjänsten                 

Socialstyrelsen har gett ut en handbok för socialtjänsten där man har sammanställt 

lagstiftning och förarbeten gällande området unga lagöverträdare. För unga lagöverträdare 

präglas påföljdssystemet av synsättet att de ska särbehandlas gentemot vuxna och att man 

ska försöka hålla dem utanför kriminalvården och de blir då istället föremål för insatser 

inom socialtjänsten. Man menar att det behövs en utökad samverkan mellan polis, 

åklagare, domstol och socialtjänst då de i dessa ärenden ska agera snabbt och för att unga 

lagöverträdare ska uppnå mer likhet inför lagen. I LUL finns det skrivet hur polis, åklagare 

och domstol ska handlägga dessa ärenden där den misstänkte inte har fyllt 21 år. 

Socialnämnden har ett stort ansvar gällande denna samverkan i ärenden där barn far illa 

eller kan komma att fara illa, detta finns reglerat i 5 kap. 1 a § SoL (Socialstyrelsen 

2009:21–22, 27-28).  

När det gäller ungdomar mellan 18-20 år som har begått brott har ansvaret delats upp 

mellan socialtjänsten och kriminalvården. Anledningen till detta är att ge ökade möjligheter 

för att även dessa ungdomar ska få vård inom socialtjänsten och att kriminalvårdspåföljder 

kan undvikas. Man kan till exempel få vård med stöd av 3 § LVU fram till den dagen man 

fyller 20 år. Socialnämnden kan även besluta om stöd- och behandlingsinsatser i öppen 

form utan att den unga samtycker (22 § första stycket LVU) (Socialstyrelsen 2009:66).  

Det som är viktigt när en ungdom dömts till ungdomstjänst är att både ungdomen och 

vårdnadshavare får information om vad som gäller och hur upplägget kommer att se ut. 

Socialtjänsten ska utarbeta en arbetsplan som bland annat ska innehålla var arbetet ska 

utföras, handledare på arbetsplatsen, arbetstider, villkor som gäller på arbetsplatsen och 

innehåll och omfattning av annan särskild anordnad verksamhet. Detta bör ske tillsammans 

med den unge. Innan ungdomen börjar på arbetsplatsen bör socialtjänsten besöka 

arbetsplatsen med ungdomen och under tiden ungdomstjänsten avtjänas bör socialtjänsten ha 

regelbunden kontakt med ungdomen och handledaren för att höra så att allt går bra 

(Socialstyrelsen 2009:101–104).  
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Förutom det oavlönade arbetet ska även ungdomstjänst innehålla annan ordnad verksamhet 

(32 kap. 2 § första stycket BrB), då många av de unga som begår brott troligtvis behöver hjälp 

och vägledning i olika frågor. Innehållet gällande detta bestäms av varje kommun och 

bestämmelser gällande antal timmar varierar också men några timmar ska ägnas åt detta. 

Ungdomen bör erbjudas ett uppföljande samtal efter att ungdomstjänsten är avslutad för att 

prata om hur ungdomen har upplevt ungdomstjänsten (Socialstyrelsen 2009:106,108). 

 

6.3 Ungdomstjänst i Kalmar kommun                             

Socialtjänsten i Kalmar kommun har gjort en uppföljning av ungdomstjänsten från åren 2007-

2009. I rapporten beskriver de hur de anser att man bör arbeta med ungdomstjänst och hur de 

har arbetat. De anser att det mest primära för att verksamheten ska fungera är att det finns en 

välfungerande depå av ungdomstjänstplatser. Socialtjänsten i Kalmar har arbetat fram cirka 

40 arbetsplatser. De har använt sig av både kommunala verksamheter och det privata 

näringslivet. I en del av ärendena har även föräldrarna hjälpt till med förslag på 

ungdomstjänstplats. Det har visat sig att det finns en vinst i det då ungdomen i de fallen har en 

relation till handledaren och inte vill svika det förtroendet. De har hela tiden försökt att 

individanpassa ungdomstjänstplatsen så att ungdomen har känt att de har fått ut något av det 

och att det ligger inom ungdomens intressesfär. Det har lett till att ungdomarna i flera fall har 

blivit erbjudna både sommar – och helgjobb. De har också jobbat för att ungdomen ska hamna 

på en ungdomstjänstplats som är lättillgänglig att ta sig till och från, det ska inte vara 

krångligt med bussar och så vidare. Ungdomstjänsten har utförts under lov, kvällar och helger 

för att inte skolan ska drabbas (Boström & Bäckstedt 2009:5-6).  

 

Åklagaren begär in ett yttrande från socialtjänsten om han/hon anser att en socialtjänstpåföljd 

skulle kunna vara aktuell. Socialtjänsten arbetar på följande sätt när de ska skriva ett yttrande: 

 

• Boka tid för möte med ungdomen, ungdomens föräldrar eller nätverk, för 

genomgång om vad ungdomstjänst innebär och eventuellt ungdomskontrakt gällande 

vård och behandling. 

• Ett andra möte med ungdomen ensam, om behov finns. 

• Skriva yttrande som skickas till tingsrätten, med lämpligt påföljdsförslag. 
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• Socialsekreterare eller kontaktperson bör vara med på tingsrättsförhandlingen i mån 

av tid.  

• Vid fällande dom, verkställa domen när den vunnit laga kraft. Tillfråga ungdomen 

om han/hon tillsammans med föräldrarna har något eget förslag på arbetsgivare. 

Därefter tas kontakt med tilltänkta arbetsgivare och eventuell kontaktperson eller 

samtalspartner.  

• Möte med ungdomen, föräldrar/nätverk samt arbetsplatsen som går igenom vad som 

kommer att ske med ungdomstjänsten och eventuell vård och behandling. I detta 

moment upprättar de även en arbetsplan vad det gäller tiderna och reglerna för 

ungdomstjänsten.  

• De ska i samtliga fall ha föräldrakontakt där formen kommer att utarbetas 

individuellt beroende på brottets karaktär och individens behov (Boström & 

Bäckstedt 2009:12–13).  

Detta tillvägagångssätt anser socialtjänsten i Kalmar kommun vara det mest lämpliga, men det 

förekommer enstaka skillnader. De tycker att det är viktigt med en ständig dialog och 

samarbete mellan åklagare, polis, socialtjänst och arbetsplatser (Boström & Bäckstedt 

2009:13-14).   

 

6.4 Avslutande del                                              

I propositionen står det att ungdomstjänst inte ska ses som en bestraffning och att 

arbetsuppgifterna ska ses som meningsfulla. Det står också att det ska vara pedagogiska bland 

annat genom att ungdomstjänsten skall verkställas så fort som möjligt. I Kalmar kommun 

jobbar man mycket med att ”matcha” ungdomarna till de platser som finns. De har också 

byggt upp ett stort nätverk med platser, vilket ökar möjligheterna för att ungdomstjänsten kan 

verkställas snabbt så som det står i propositionen. Arbetsuppgifterna kan också ses som 

meningsfulla om man ”matchar” ungdomen till de intressen som han eller hon har.  

 

 

7 KUNSKAPSÖVERSIKT                                             

I detta avsnitt tar vi upp vad som har skrivits och forskats om kring ungdomstjänst. Det finns 

artiklar kring ungdomsbrottslighet, men det är svårt att hitta artiklar som rör påföljder och 

framför allt ungdomstjänst. Det finns i stort sett ingen forskning alls kring just upplevelsen av 
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ungdomstjänst. Vi har endast hittat två rapporter som beskriver detta. Den ena är en kvalitativ 

studie som är skriven av Frodlund (2002) på begäran av BRÅ: ”Sju ungdomar om sin 

rättegång”. Den andra är en kvantitativ/kvalitativ studie som är skriven av Bons (2009) på 

begäran av FoU i Södertörn: ”Ungdomstjänst – ur ett socialtjänstperspektiv”.  

Vi har hittat forskning som belyser hur man ska arbeta med, bemöta och bedöma ungdomar 

som har begått brott för att de inte ska återfalla i detta och för att insatsen ska bli så effektiv 

som möjligt. Andershed & Andershed (2010) har skrivit ”Ungdomsbrottslighet: Hur vanligt 

är det och vad beror det på?”. Andershed, Andershed och Söderholm-Carpelan (2010) ”Hur 

fungerar insatser till ungdomar som begår brott och hur kan vi bli bättre i praktiken?”. Dessa 

två kapitel ingår i boken Ungdomar som begår brott – vilka insatser fungerar?. Redaktörerna 

till boken är lektorer vid Örebros universitet. Vi har också använt oss av tre vetenskapliga 

artiklar från tre olika länder,  Ginner Hau och Smedler (2011) har skrivit ”Different problems 

– same treatment. Swedish juvenile offenders in community-based rehabilitative 

programmes”. Hoge (2009) “Advances in the assessment and treatment of juvenile offenders”. 

Selber och Streeter (2004) “Family and Community Perceptions of Quality in Juvenile Justice 

Programs”. Vi har valt att redovisa författarna för sig och det gör vi nedan.  

 

7.1 Sju ungdomar om sin rättegång                     

Frodlund (2002) har intervjuat sju ungdomar från Stockholmsregionen som stått inför rätta för 

brott. I studien är det tre av ungdomarna som dömts till ungdomstjänst, enligt 1999 års 

påföljdsreform. Det som främst framkom i intervjuerna var att ungdomarna inte alltid hängde 

med på vad som sades och vad som hände. De visste inte vem som var vem i rättssalen och de 

upplevde att det juridiska språket var svårt och oförståeligt. De upplevde också att de inte 

kom till tals på ett sådant sätt som de hade önskat och att de inte fick möjlighet till att 

presentera sin bild av situationen i rätten. Flera av ungdomarna kände sig dömda på förhand. 

Frodlund har lyssnat på rättegångarna och i en del av fallen anser hon att åklagaren och 

domaren verkligen har ansträngt sig för att det ska vara en öppen stämning och att 

ungdomarna ska förstå vad som sägs. Även i dessa fall framkom det att ungdomarna kände 

sig dömda på förhand och att det inte förstod vad som sades, Frodlund menar att det verkligen 

visar på hur pressade och utsatta ungdomarna kände sig under rättegången. Flera av 

ungdomarna berättade också att de inte hade förstått vad deras påföljd innebar (Frodlund 

2002:6-7). Frodlund menar att det är viktigt att ungdomarna får möjlighet att uttrycka sina 

känslor och tankar kring brottet under rättegången. Hon skriver att ju mer de förstod av 

rättegången och vad de dömts till, ”desto större är chansen att rättens budskap når fram och 
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’tas emot’. Därför finns alla skäl för rättsväsendet att arbeta vidare för att göra rättegången i 

ungdomsmål så meningsfull som möjligt” (Frodlund 2002:37). En annan sak som belystes i 

intervjuerna var vikten av kort handläggningstid. Det var jobbigt för ungdomarna när det gick 

lång tid mellan brott och rättegång. Det gjorde det också svårt för ungdomarna att känna att 

rättegång och påföljd var en konsekvens av brottet. Det är också viktigt att det inte går för 

lång tid mellan rättegången och straffets genomförande, för lång tid där i mellan kan försvaga 

konsekvensprincipen (Frodlund 2002:38). Denna rapport kommer vi att använda för att se om 

de ungdomar som deltar i vår studie upplever ungdomstjänsten på samma sätt som 

ungdomarna i den här studien.  

 

7.2 Ungdomstjänst – ur ett socialtjänstperspektiv                               

Rapporten bygger på en kvalitativ studie men de har även använt sig av en kvantitativ 

enkätstudie. Bons (2009) har kartlagt ungdomstjänst i åtta Södertörnkommuner och fokus 

ligger på socialtjänstens roll. Han vill med rapporten beskriva hur dessa kommuner arbetar 

med ungdomstjänst, då denna rapport skrevs hade det gått cirka 3 år sedan lagen om 

ungdomstjänst blev en obligatorisk fristående påföljd (Bons 2009:3).  
 

I en av kommunerna lät man alla ungdomar som har haft ungdomstjänst besvara en enkät med 

frågor kring hur man har uppfattat sin ungdomstjänst. Bons har valt att redovisa svaren från 

2007 och 2008, sammanlagt är det 45 enkäter. Resultatet visade att de flesta var nöjda med sin 

ungdomstjänst och 75 procent upplevde att stödet man fick från handledaren var mycket bra 

eller bra, 13 procent uppgav att deras ungdomstjänst hade varit mindre bra eller ej bra (Bons 

2009:39). Bons ställer sig frågan om ungdomstjänst är en bra påföljd. Han menar att utifrån 

denna studie finns det två svar på den frågan, ett kort enkelt svar och ett längre mer 

komplicerat. För ungdomar som är engångsbrottslingar eller som inte har utvecklat en 

kriminell identitet så är uppfattningen att ungdomstjänst och dess upplägg fungerar bra. Det 

verkar räcka för att de flesta dömda ungdomarna inte ska begå nya brott. Samtidigt menar han 

att en studie som gjorts i Stockholm visar att en stor andel av de dömda ungdomarna som haft 

ungdomstjänst återfaller i brott. Vad gäller samverkan mellan tingsrätt, polis och socialtjänst 

har det på flera håll uttryckts en del problem, till exempel menar socialsekreterare att det 

ibland har varit svårt att få tag på polisanmälan inför ett yttrandesamtal med den anmälda 

ungdomen. Samverkan kan bli bättre. För ungdomar som är på väg in i en kriminell karriär 

kan man behöva kombinera ungdomstjänst med en annan insats. I denna studie menar 

åklagaren att det inte är speciellt vanligt att man gör så. Anledningen till detta tror åklagaren 
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är att lagstiftningen inte är tydlig med vad som gäller och att det kanske inte finns tillgång till 

någon ytterligare passande insats i kommunen. Bons upplever att bedömningen av 

ungdomarnas vårdbehov är en kärnfråga gällande ungdomstjänst och han ställer sig frågan om 

de ungdomar som döms till ungdomstjänst är lämpliga för det. Ungdomstjänst behöver 

utvecklas gällande de ungdomar där ungdomstjänst inte är tillräckligt. Ett sätt för att kunna 

hjälpa dessa ungdomar är att kombinera påföljder, man kan också utforma ett ökat 

påverkansprogram (Bons 2009:50–52). Även denna studie kommer att användas för att se om 

det finns några likheter/olikheter mellan ungdomarna i denna studie och i vår. Här kommer vi 

också att se om myndigheterna har samma syn på samverkan dem emellan.  

 

7.3 Ungdomar som begår brott – vilka insatser fungerar?                      

I den här boken har vi använt oss av två olika kapitel, vi har därför delat upp denna bok i två 

stycken med underrubriker. Ena kapitlet är författat av Andershed och Andershed, medan det 

andra kapitlet är författat av Andershed, Andershed och Söderholm-Carpelan.  

 

Risk- och skyddsfaktorer                           

Professionella behöver kunskap om risk- och skyddsfaktorer och om kriminalitetens orsaker, 

både generella faktorer men även varje individs specifika faktorer. Denna kunskap är viktig 

för att kunna göra bedömningar och utredningar och på sätt individanpassa insatserna för 

ungdomarna.  ”Insatserna bör fokusera på att avhjälpa riskfaktorer och stärka och upprätthålla 

skyddande faktorer.” (Andershed & Andershed 2010:28). Riskfaktorer menar man är 

egenskaper, händelser, förhållanden eller processer som i detta fall ökar risken för 

kriminalitet. I forskning har dessa riskfaktorer visat sig ha ett samband med kriminellt 

beteende. Det går dock inte säkert att uttala sig om hur en specifik riskfaktor direkt har ett 

samband med det kriminella beteendet eller inte. Två betydelsefulla faktorer som tycks ligga 

bakom kriminalitet i barndomen är faktorer hos barnet och faktorer i den närmsta miljön. 

Detta innebär brister i barnets relation till föräldrar, föräldrarnas uppfostringsmetoder och 

deras egenskaper. Kamratrelationer, närsamhällets strukturer och aktiviteter spelar en desto 

större roll ju äldre barnet blir (Andershed & Andershed 2010:29–31). Exempel på riskfaktorer 

för ungdomen är: koncentrationssvårigheter, ilska, bristfälliga skolprestationer, problematiska 

kamratrelationer, svårigheter i föräldra-barn-relationen (Andershed & Andershed 2010:35).  

 

Skyddande faktorer är egenskaper, händelser, förhållanden eller processer som i detta fall då 

innebär att risken eller sannolikheten för kriminellt beteende minskar. De skyddsfaktorer en 
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ungdom har kan innebära att även om ungdomen utsätts för riskfaktorer utvecklar ungdomen 

inte något kriminellt beteende (Andershed & Andershed 2010:30–31). Skyddsfaktorer för 

ungdomen är exempelvis: positiv skolanknytning, positiva umgängen och aktiviteter, den 

unges motivation, föräldrars stöd, positiva attityder och uppfostringsstrategier (Andershed & 

Andershed 2010:35). Detta kapitel kommer användas för att se om det görs några 

bedömningar kring dessa risk- och skyddsfaktorer som författarna skriver är så viktiga och om 

man tar hänsyn till dessa vid bedömning för påföljd. 

 

Hur fungerar insatser till ungdomar som begår brott och hur kan vi bli bättre i praktiken? 

Andershed, Andershed och Söderholm-Carpelan skriver att insatser som syftar till att förändra 

beteenden och tankesätt är generellt sätt mer effektiva än påföljder eller insatser som saknar 

detta, exempelvis övervakning och avskräckande insatser. De insatser som utgår från risk- och 

skyddsfaktorerna är också generellt sätt mer effektiva än insatserna som inte gör det. 

Effekterna blir också generellt sätt bättre när insatserna tillämpas på ett korrekt sätt och att 

exempelvis personal får utbildning. Det är också viktigt att insatsen efterföljs på det sätt som 

är skrivet i manualer och instruktioner, för att minska återfall i brott (Andershed, Andershed 

& Söderholm-Carpelan 2010:150–151).  

 

Det finns även andra viktiga faktorer för att resultatet av insatsen ska bli så bra som möjligt. 

Det är dels att den unge själv tror på att insatsen kommer att hjälpa honom eller henne, tron på 

förändringar och positiva förväntningar kan påverka förändringen. Det är också viktigt med 

en meningsfull och tillitsfull relation mellan klient och behandlare, detta kan göra den unge 

mer mottaglig för det som behandlaren vill förmedla. Den unge själv måste vilja förändras, 

finns det motivation till förändring ökar chanserna för insatsen att lyckas (Andershed, 

Andershed & Söderholm-Carpelan 2010:161–162). Detta kapitel kommer användas för att se 

hur ungdomarna har upplevt relationen mellan myndigheterna och hur detta kan ha påverkat 

deras inställning till ungdomstjänst.  

 

7.4 Different problems – same treatment. Swedish juvenile offenders in community-

based rehabilitative programmes                                             

I denna artikel menar Ginner Hau och Smedler (2011) att man ska se unga brottslingar som 

barn i behov av rehabilitering för att öka framtidsutsikterna, det finns en allmän tro om att 

unga brottslingar kan påverkas positivt. Politik och praxis går numera mot bestraffande 

strategier, men de sociala myndigheterna har fortfarande det primära ansvaret för att uttala sig 
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om vad den unge bör dömas till. Det finns glest med dokumentation kring beteende och om 

vilka interventioner som kan anses vara lämpliga och vad det kan medföra. I en undersökning 

kring socialtjänstens uttalande till domstolen konstaterades det att innehållet och stilen 

varierar och många saknar en tydlig form. Det är svårt att tyda på vilka grunder som 

interventionen beslutas. Lagändringar år 1999 ökade kraven på att socialtjänsten skulle vara 

mer tydliga och specifika med vilka insatser som skulle tilldelas om den unge dömts som 

skyldig. Trots lagändringen så visade en undersökning från år 2004 att dokumentationen 

fortfarande var osystematiska och vaga. Det konstaterades att man saknade en gemensam 

terminologi och metodik (Ginner Hau & Smedler 2011:87–88).  

 

Författarna skriver att man måste bedöma risknivån för att få en effektiv rehabilitering av 

ungdomsbrottslingar. Det finns bevis för att om man bedömer riskfaktorerna så kan man öka 

programmets effektivitet och minska återfall. De skriver att flera länder idag straffar 

ungdomarna utifrån det brott som begåtts istället för att bedöma utifrån de individuella risk- 

och skyddsfaktorerna. År 2007 ändrades lagen igen, lagen föreskriver idag rehabiliterande 

åtgärder och det efterfrågas mer risk- och skydds bedömningar. I praktiken finns det idag inga 

formulerade kriterier för detta och det finns inga nationella riktlinjer för hur det ska utföras 

när domstolarna ber om ett uttalande från socialtjänsten kring risk- och skyddsfaktorer. För 

små myndigheter är det varken ekonomiskt eller praktisk möjligt att bygga upp och 

upprätthålla kompetens för kvalificerade riskbedömningar. Det är svårt för socialtjänsten att 

genomföra detta utan stöd av nationella riktlinjer eller resurser såsom utbildning. Utan 

nationella riktlinjer och stöd gör det också nästintill omöjligt att utvärdera effekterna av 

samhällsbaserade program (Ginner Hau & Smedler 2011:95).   

 

Författarna avslutar med att skriva att socialtjänsten idag inte utför välfärd utan snarare 

rättvisa. Åtgärder är inte avsedda att ge rehabilitering, det anses snarare vara en rimlig 

konsekvens för det brott som begåtts, varken rättvisa eller välfärd uppnås.  Man arbetar för att 

genomföra evidensbaserad praxis, men ser också begränsningarna till att kunna utföra detta 

och ställer sig frågan om det finns någon realistisk möjlighet för socialtjänsten att erbjuda 

program som bygger på vetenskapliga bevis (Ginner Hau & Smedler 2011:95). Även detta 

kapitel kommer användas för att se om det görs några bedömningar kring dessa risk- och 

skyddsfaktorer som författarna skriver är så viktiga och om man tar hänsyn till dessa vid 

bedömning för påföljd.  
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7.5 Advances in the assessment and treatment of juvenile offender          

Hoge (2009) tar i sin artikel upp hur man på bästa sätt bör arbeta med ungdomsbrottslingar, 

han har tittat mycket på teorier och forskning i kriminologi och psykologi. Han menar att 

mycket av den forskning som finns har bedrivits i västerländska samhällen. Systemen runt 

ungdomsbrottslingar ser olika ut mellan olika västerländska länder och det kan även se 

olika ut i olika delar av landet. Det kan bero på att man har olika filosofier, mål och 

attityder gentemot ungdomsbrottslighet (Hoge 2009:49).  

Vad gäller ungdomsbrottslighet har det visat sig vara ineffektivt att som straffpåföljd låsa 

in eller placera ungdomar på ”boot camps” . För vissa individer kan fängelse minska risken 

för återfall i brottslighet men för de flest ökar istället denna risk. En anledning till detta är 

att det inom denna påföljd oftast inte innehåller meningsfulla åtgärder för ungdomarna och 

att placera dömda ungdomar tillsammans kan påverka dem negativt. Då ungdomar med 

mindre benägenhet att återgå till brottslighet blir påverkade av sin omgivning på ett 

negativt sätt. Lämpliga åtgärder är att man använder sig av beprövade åtgärdsstrategier. 

Evidensbaserad forskning har bland annat visat att åtgärder som är inriktade mot beteende 

och attityder är mer effektiva och ger positivare utfall och det innebär också en minskning 

av återfall än om man fokuserar på otydliga problem kring personens personlighet (Hoge 

2009:52–53).  

Författaren menar att inom flera olika rättsväsenden finns det inga bedömningsrutiner alls 

kring den dömda ungdomen. Det som finns att bedöma är lite information som man har fått 

vid en kort intervju med ungdomen. Det har visat sig att program där man har 

standardiserade och strukturerade procedurer för bedömning är mer effektiva än de som 

inte arbetar på detta sätt. Insamlandet av information kan ske genom intervjuer och 

uppgifter gällande personen som kan finnas i dataregister. Bedömningen är till för att 

kunna påverka och anpassa åtgärden efter den specifika ungdomen och för att identifiera 

risker för kriminalitet och kunna minska dessa (Hoge 2009:53–54).  

Det krävs att de som arbetar med detta har kompetens och erfarenhet. Hoge tar upp några 

viktiga och praktiska punkter att överväga när man gör bedömningar och ska intervjua en 

ungdom:  
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• Etablera en relation: Att behandla ungdomen med respekt och att visa empati 

hjälper till för att kunna skapa en positiv relation. 

• Lyssna noga: För att få fram relevant information handlar det om att lyssna noga på 

vad ungdomen har att säga. 

• Var objektiv: Den som intervjuar ska ha en positiv attityd och behandla ungdomen 

respektfullt men detta behöver inte innebära att man håller med ungdomarna i allt 

de säger. 

• Underlätta kommunikationen: Vilket man kan göra genom att vara tydlig med det 

man säger och försäkra sig om att ungdomen har förstått rätt. 

• Behålla kontrollen: Man ska visa ungdomen hänsyn under intervjun men hon/han 

ska inte kunna styra eller avleda frågorna. 

• Undvika argumentation: Argumentation eller konfronterande av ungdomen gör mer 

skada än nytta i mötet (Hoge 2009:55). 

Annan information om ungdomen som man kan få tillgång till genom föräldrar, skola, 

polis är också bra, ju mer information desto bättre. Föräldrar bör vara involverade i arbetet 

med ungdomen inför åtgärden. Undersökningar visar att insatser i närmiljön är mer 

effektiva än institutionella miljöer, förutom där allting pekar på att institutionsvård är det 

enda alternativet (Hoge 2009:55–56). Artikeln kommer att användas för att se hur 

relationen påverkar ungdomen och hur en bedömning bör utformas för att vara så effektiv 

som möjligt.  

7.6 Family and Community Perceptions of Quality in Juvenile Justice Programs           

Selber och Streeter (2004) skriver i sin artikel att det finns begränsat med rapporter där man 

försöker bedöma tillfredsställelsen av insatserna kring ungdomsbrottslighet utifrån ett klient 

perspektiv. Det finns idag begränsat empiriskt material och författarna vill här beskriva en 

potentiell modell där man kan mäta tillfredsställelsen av insatserna utifrån de familjer där en 

ungdom blivit dömd för ungdomsbrottslighet (Selber & Streeter 2004:31).  

Författarna tar upp debatten om vilken roll och vilka mål som programmen för 

ungdomsbrottslighet ska innehålla. De tar upp balansen mellan allmänhetens säkerhet och 
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rehabiliterandet av ungdomen. Det är svårt att hitta program som blir helt inriktade mot att 

rehabilitera ungdomen med god kvalité. Det är viktigt att få med föräldrar och personal kring 

arbetet med ungdomen. Föräldrar och andra familjemedlemmar bör vara involverade i arbetet 

med ungdomen då denne oftast bor med sin familj både under och efter domen. Det är 

familjen som kan se och uppleva om ungdomen efter insatsen har förändrats. Författarna 

menar att modellen som de tagit fram därför är viktig för att få med familjerna i detta arbete 

och för att kunna utvärdera hur de har upplevt ungdomens förändring under insatsen. Det är 

också viktigt att de som jobbar med ungdomsbrottslighet får göra denna utvärdering, då de får 

en bild av hur samhället uppfattar kvalitén på de program som ungdomarna kan dömas till 

(Selber & Streeter 2004:32–33).   

 

Modellen som författarna har använt sig av kallas för Gap Modell och går ut på att få med 

familjernas uppfattningar om programmens effektivitet och kvalité när man ska utvärdera 

insatserna (Selber & Streeter 2004:33). Man har sett att familjernas och personalens syn på 

kvalitén i insatserna ser olika ut och därför är det viktigt att få med båda sidorna av det. 

Familjernas uppfattningar om tillförlitlighet och lyhördhet är det som mest bör 

uppmärksammas när det gäller utvärdering och att arbeta på förbättringar av programmens 

kvalité. Modeller som Gap modellen ger lovande stöd för att kunna förbättra mätningen av 

kvalité inom insatser för dömda ungdomsbrottslingar (Selber & Streeter 2004:45). Den här 

artikeln kommer vi använda för att se hur ungdomarna själva upplever att deras familjer har 

varit delaktiga i processen kring ungdomstjänst och att det är viktigt att familjerna är 

involverade.  

 

7.7 Avslutande del                                             

Utifrån det material vi har använt oss av i vår kunskapsöversikt så tolkar vi det som att det 

är viktigt att ungdomarna får tydlig och förståelig information för att de ska kunna ta till sig 

vad påföljden innebär och att det ska förstå att det är en konsekvens av brottet (Frodlund 

2002). Flera av författarna trycker på att det är viktigt att etablera en god och tillitsfull 

relation mellan ungdom och myndighetsperson för att kunna göra rättvisa bedömningar och 

förmedla sitt budskap (Hoge 2009; Andershed, Andershed & Söderholm-Carpelan 2010). 

Det finns också en del material där man skriver att det är viktigt att man tar med familjerna 

i arbetet med ungdomen (Selber & Streeter 2004). Ungdomarna och författaren i den ena 

rapporten ansåg att ungdomstjänst var en bra påföljd, men författaren menade att påföljden 
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i vissa fall inte alltid räcker till och där kan den utvecklas genom att kombinera påföljder 

(Bons 2009). Vi har läst mycket om risk- och skyddsfaktorer och det är flera författare som 

menar på att det är viktigt att detta bedöms och att man tar hänsyn till varje specifik 

individs faktorer i ett yttrande inför en påföljd. Bedöms dessa risk- och skyddsfaktorer på 

ett korrekt sätt så ökar man chanserna för att ungdomen inte ska återfalla i brott. Det finns 

idag inga tydliga riktlinjer kring dessa bedömningar, samtidigt som flera författare skriver 

att strukturerade och standardiserade bedömningar är att föredra när socialtjänsten ska 

skriva ett yttrande kring en ungdom. De insatser som utgår från risk- och skyddsfaktorer är 

generellt sätt mer effektiva än andra insatser (Andershed & Andershed 2010; Ginner Hau 

& Smedler 2011). Det som har skrivits kring detta ämne och som vi har valt att ta med i vår 

kunskapsöversikt går mycket in i varandra och författarna tar upp liknande aspekter. Detta 

är ett medvetet val, dels för att det har funnits begränsat med material att välja utifrån och 

dels för att det är bra med olika författares material för att styrka eller ta upp skillnader till 

det som sägs och kommer fram i vår undersökning.    

 

8 TEORIER                  

Här redogör vi kort för de två teorier vi har valt att analysera vårt resultat utifrån. Vi har 

valt att använda oss av symbolisk interaktionism med inriktning på relationer och identitet. 

Detta har vi gjort för att vi ser att relationer är viktiga och spelar en stor roll för dessa 

ungdomar när det gäller ungdomstjänsten och deras upplevelser kring den. Det är viktigt 

för att skapa sig en identitet, och i detta fall en identitet som inte är kriminell. Vi har använt 

oss av begreppen den signifikanta andra och den generaliserade andra. Den signifikanta 

andra för ungdomarna är familjen och spelar störst roll när det gäller påverkan kring 

ungdomen och dess upplevelse. Även den generaliserade andra, samhällets normer och 

värderingar, är i viss mån viktig för ungdomarna men inte lika viktig. Dessa två begrepp 

använder vi i vår studie för att se vad som påverkar och inte påverkar ungdomens tankar 

och upplevelser av ungdomstjänsten.  Den andra teorin vi har valt är stämplingsteorin 

utifrån Tannenbaum och Lemert. Den har vi valt för att man kan se det som att samhället 

stämplar ungdomarna genom att döma dem och att detta kan bli en primär eller sekundär 

avvikelse beroende på stämplingen. Ungdomarna själva känner sig inte stämplade av familj 

och socialtjänsten. Däremot känner det sig stämplade av polisen. Vi tolkar detta som en 

primär avvikelse, något som vi kommer redogöra för och beskriva nedan.  
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8.1 Symbolisk interaktionism – relationer och identitet                

Inom symbolisk interaktionism ses människan som en social varelse, interaktion eller social 

interaktion ses som en av hörnstenarna (Trost & Levin 2010:19). Jaget är en social 

konstruktion och det uppstår i den sociala erfarenheten (Mead 1976:112). ”Jaget är något som 

har en utveckling; det finns inte där till att börja med, vid födelsen, utan uppstår i den sociala 

erfarenhets– och aktivitetsprocessen, dvs., utvecklas i individen som ett resultat av hans 

relationer till denna process i dess helhet och till andra individer inom denna process” (Mead 

1976:109). Det finns två begrepp inom symbolisk interaktionism som är viktiga, signifikanta 

andra och generaliserade andra. Det är de signifikanta andra som är viktigast för oss under 

den tidiga inlärnings- eller socialisationsperioden. Det är människor som medvetet eller 

omedvetet påverkar oss, människor som barnet bryr sig om exempelvis mamma, pappa och 

syskon (Trost & Levin 2010:74, 78). Hela livet har vi varierande människor runt omkring oss 

som är våra signifikanta andra. ”Det är människor som vi gillar, som vi lyssnar till och, som 

vi tar efter i lämpliga avseenden” (Trost & Levin 2010:76). Generaliserade andra är samhället 

eller den sociala grupp som bidrar till människans egna jag (Mead 1976:121). De 

generaliserade andra är normer och värderingar. Man tar till sig de uppfattningar och åsikter 

som finns inom gruppen där man befinner sig. Den generaliserade andra kan vara många olika 

grupper. Det går att likställa med Freuds ”överjag”, och där finns enligt Freud idealen och 

samvetet (Mead 1976:121; Trost & Levin 2010:78; Hilte 1996:114). Det är den signifikanta 

andra som spelar störst roll för människan, framför allt är den signifikanta andra viktig under 

barn- och ungdomsåren då människan är mer påverkbar (Trost & Levin 2010:74).  

 

8.2 Stämplingsteori                   

Hilte menar att en av stämplingsteorins fördelar är beskrivningen av hur den avvikande 

handlingen bestäms eller skapas i samspel mellan individ och omgivning. Det krävs alltså att 

personer eller grupper i samhället stämplar handlingen som avvikande utifrån regelverk. En 

av bristerna menar han är att stämplingsteorin inte lägger någon vikt vid vilka villkor 

personen levt under tidigare och hur deras livshistoria och livsvillkor har bidragit till 

stämplingen (Hilte 1996:118). 

 

Tannenbaum och Lemert har båda skrivit om ”vilken betydelse omgivningens reaktioner har 

för skapandet av avvikaren” (Hilte 1996:115). Tannenbaum menar att om samhället definierar 

exempelvis brottslingen som ond, så övertar sedan brottslingen denna definition av sig själv. 

”Personen blir det han beskrivs vara” (Hilte 1996:115). Tannenbaum pratar om att samhället 
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dramatiserar ondskan. För att man inte ska driva personen bort från det etablerade samhället 

och rakt i avvikargänget så ska man avdramatisera det onda. Istället för att dramatisera det 

onda så bör myndigheter och närstående uppmärksamma det goda och bra som personen gjort 

istället för det brottsliga och det beteende som inte uppskattas. Tannenbaums process till 

avvikande beteende återfinns i Lemarts begrepp, primär och sekundär avvikelse (Hilte 

1996:115). Den primära avvikelsen kan bero på bland annat sociala, kulturella, psykologiska 

och fysiologiska faktorer. Den primära avvikelsen får konsekvenser för avvikarens status och 

självuppfattning. En primär avvikelse ses som en normal variation i vardagslivet, som ett 

oönskat olycksfall. En primär avvikelse normaliseras. När det inte längre går att normalisera 

det avvikande beteendet leder det till självstämpling och en identifiering med det avvikande 

beteende. Det är detta som Lemart kallar för en sekundär avvikelse. ”För att skapa den 

sekundära avvikelsen räcker det inte med en avvikande handling och en skarp samhällelig 

reaktion. För det mesta handlar det om ett fortskridande samspel mellan individens avvikande 

handlingar och samhällets reaktioner” (Hilte 1996:116). Vid en primär avvikelse så ryms det 

normala och avvikande beteendet i samma person, det avvikande går att placera i en socialt 

accepterande roll (Hilte 1996:116).  

 

8.3 Avslutande del             

Symbolisk interaktionism med inriktning på relationer och identitet menar att vi skapar vårt 

jag i samspelet med andra. Vi är sociala varelser som är beroende av den signifikanta andra 

och den generaliserade andra. Symbolisk interaktionism menar att vi hela tiden kan förändra 

och påverka vårt jag, även om en förändring kan ta tid. Vi vill se hur ungdomarna i vår studie 

upplever ungdomstjänst och om den signifikanta andra och den generaliserade andra kan 

påverka upplevelsen. Stämplingsteorin utifrån Tannenbaum och Lemert menar att 

omgivningen kan skapa en avvikare om man inte ser till det goda i personen utan istället ser 

den onda handlingen. Lemert pratar om primär och sekundär avvikelse och menar att om 

avvikelsen normaliseras så stannar den vid en primär avvikelse. Det är först efter en rad 

reaktioner från samhället på en avvikelse som den blir sekundär och personen identifierar sig 

med det avvikande. Vi vill i vår studie se om ungdomarna känner sig stämplade eller inte av 

företrädare för myndigheter och om det då går att tolka som en primär eller sekundär 

avvikelse.    
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9 RESULTAT OCH ANALYS                   

Här redogör vi för det resultat vi har fått fram under de sju intervjuerna vi har genomfört. Vi 

har delat in resultatet i olika teman. Efter varje tema så har vi analyserat resultatet med hjälp 

av teorier och tidigare forskning. Ungdomarnas fingerade namn är: Anders, Gustaf och Erik. 

Polisen fick namnet Pia, åklagaren fick namnet Åsa, socialtjänsten fick namnet Stina och 

handledaren på ungdomstjänstplatsen fick namnet Hans. 

  

9.1 Arbetssättet kring ungdomstjänst i Kalmar kommun                       

I intervjun med Stina så berättade hon utförligt hur processen innan, under och efter 

ungdomstjänsten ser ut. När åklagaren begär ett yttrande från socialtjänsten så träffar 

handläggare ungdomen som åklagaren vill ha ett yttrande på. Under mötet så går de igenom 

ett frågeformulär som man har arbetat fram på socialtjänsten i Kalmar kommun. När vi 

frågade vad det är för frågor Stina ställer vid första mötet med ungdomen svarade hon: 

 

Mest socialt, frågor om familj, skola, fritid, hälsa och om de samtycker till 

ungdomstjänst för det är det de ska utmynna i (Stina).  

 

Socialtjänsten i Kalmar kommun har arbetat fram cirka 40 ungdomstjänstplatser, både inom 

det privata näringslivet och det kommunala. Ungdomarna har fått möjlighet att själva välja 

vart de skulle vilja vara och har de inte haft något eget förslag så har handläggarna försökt 

matcha ungdomen med arbetsplats och handledare. Hon beskrev detta: 

 

En del ungdomar har haft egna förslag som har blivit jättebra, efter att jag 

godkänt arbetsplatsen. Vi har ju egna arbetsplatser, cirka 40 stycken, så det är ju 

ganska brett och ungdomen kan önska sig lite och få ungefär det man vill. Ibland 

har jag idéer och då tänker jag och känner på mig vart och med vilken 

handledare ungdomen skulle kunna passa hos.   

Jag sa till någon att jag sätter ju inte någon som stjäl i en affär och de måste man 

också tänka på hela tiden (Stina). 

 

Under intervjuerna med ungdomarna kom det fram att de tyckte att det var bra att 

socialtjänsten har försökt anpassa platser utefter önskemål. 
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Det fanns jättebra urval på platser och vad man kunde vara för någonstans.. vi 

träffade några stycken från olika ställen och alla verkade jätteöppna och trevliga. 

Det fanns typ två A4 papper med ställen man kunde välja och jag fick välja så 

det var jävligt schysst (Erik). 

 

I och med att Kalmar kommun har arbetat fram så många ungdomstjänstplatser så har det inte 

varit några problem med att placera ut ungdomarna. Detta har gjort att arbetet med att påbörja 

ungdomstjänsten har varit skyndsamt.  

 

Det har inte varit några bekymmer. I regel har vi redan innan domen vunnit laga 

kraft förberett det (Stina). 

 

Stina träffar ungdomen vid ett första bedömningssamtal och kanske en gång till när de ska 

skriva på att de samtycker till ungdomstjänst. Sedan träffas de när påföljden har blivit 

fastslagen, handläggaren gör också tillsammans med ungdomen ett studiebesök på 

ungdomstjänstplatsen och sedan träffas de en sista gång när ungdomstjänsten är verkställd för 

att skriva en sammanfattning. Stina träffar alltså ungdomen fem till sex gånger. 

 

Stina pratade om en god samverkan mellan dem, polis och åklagare. Hon såg idag inga 

problem och ansåg att det fungerar bra. Även under intervjuerna med åklagare och polis kom 

det fram att de tyckte att det finns en bra samverkan mellan myndigheterna och att detta är 

viktigt för att arbetet ska bli så bra som möjligt. Pia sa under intervjun: 

 

Den är bra sen beror det givetvis väldigt mycket på personer och personkemi. 

[…] Det är det här som är svårt socialtjänsten har ju en högre sekretess än vad 

jag har som polis. Jag har ju egentligen en anmälningsskyldighet gentemot 

socialtjänsten. Det som kommer till min kännedom ska till socialtjänsten, 

däremot finns det ju ingenting tvärtom, så de får ju inte släppa någonting till 

mig. Sen får man ju ändå hitta vägar utan att för den sakens skull begå några 

brott, så går det att hitta former för att få ett samarbete och de tycker att vi har 

varit bra på i Kalmar. Det är nog tack vare att jag har en chef som tycker att det 

är viktigt, plus att det finns en chef på socialtjänsten som tycker att det är viktigt. 

Någonstans handlar det om ledningsstrukturen, finns det en vilja att samarbeta 

så måste den finnas på chefsnivå, annars kommer man ingenstans alls (Pia).  
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Åsa tyckte att samverkan med polis och socialtjänst fungerar på ett mycket bra sätt. Angående 

samverkan med polisen sa hon att: 

 

Det fungerar mycket bra, vi har då samverkansmöten med dem med jämna 

mellanrum och träffas då personligen i möten eller per videolänk (Åsa). 

 

9.2 Analys av arbetssättet                              

Socialtjänsten i Kalmar kommun ger ungdomarna möjlighet att välja plats, något som både 

Stina och ungdomarna själva ställer sig positiva till. Som vi tolkar det vill socialtjänsten att 

ungdomen ska hamna på en plats där han eller hon ska känna att det är något som de kan 

trivas med och som de kan få ut något av. Genom att låta dem själva välja så försöker man 

lyfta ungdomen och tro på deras egen förmåga. Om ungdomen inte har något eget alternativ 

så placerar inte handläggaren bara ut ungdomen på vilken plats som helst, utan det ligger en 

tanke bakom val av plats. Enligt stämplingsteorin kan man se det som att samhället har 

stämplat dem. Då ungdomarna inte har följt samhällets normer och värderingar blir de dömda 

för deras brottsliga handling och därmed stämplade av samhället. De har blivit ifrågasatta av 

tidigare myndigheter under förhör och rättegång (Hilte 1996:118). Vi kopplar detta till att 

socialtjänsten försöker vända på stämplingen genom sitt arbetssätt där de försöker se till det 

goda och ”normalisera” ungdomstjänsten på så sätt att det ska ses som ett arbete som de kan 

trivas med och som kan leda till vidare jobb eller praktik.  

 

Andershed och Andershed skriver om risk– och skyddsfaktorer som en viktig del av 

bedömning och utredning. Detta är viktigt för att individanpassa insatserna för ungdomarna 

(Andershed & Andershed 2010:28). Vi ser det som att socialtjänsten i Kalmar kommun 

genom sitt frågeformulär får fram information om dessa risk– och skyddsfaktorer och att man 

på så sätt har större möjlighet till att individanpassa påföljden som i detta fall är 

ungdomstjänst. Frågeformuläret kan också visa att ungdomstjänst inte är den rätta insatsen för 

just den ungdomen. Ginner Hau och Smedler skriver också att det är viktigt att göra en 

bedömning av risk- och skyddsfaktorer för att kunna individanpassa påföljderna. Det som de 

ställer sig kritiska till är att det idag inte finns några nationella riktlinjer för hur de ska utföras 

(Ginner Hau & Smedler 2011:95). Hoge skriver att det har visat sig att bedömningar som 

bygger på standardiserade och strukturerade procedurer är mer effektiva än de som inte 

arbetar på detta sätt (Hoge 2009:53–54). Kalmar har själva arbetat fram riktlinjer för hur de 
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ska jobba med ett yttrande och bedömningen av en ungdom. Det frågeformulär som de har 

jobbat fram består av en rad frågor som alltid används vid första mötet. Detta ger 

handläggaren en bred och tydlig bild av ungdomen och vad som kan vara den rätta insatsen. 

De jobbar som Hoge skriver utifrån standardiserade och strukturerade procedurer för att 

effektivisera arbetssättet (Hoge 2009:53–54). 

 

Bons resultat i sin studie stämmer inte överrens med vårt resultat när det gäller samverkan 

mellan polis, åklagare och socialtjänst. Han fick i sitt resultat fram att myndigheterna tyckte 

att samverkan kunde bli bättre (Bons 2009:50–52), medan vi i vårt resultat har fått fram att 

samverkan är bra. Det går också ställa sig frågan om samverkan i Kalmar verkligen är så bra 

som de säger, eller är det något man säger för att inte trampa någon på tårna? Pia sa under 

intervjun att det var viktigt med samverkan och att det svåra var sekretessen men att man 

försöker hitta vägar runt det utan att begå några brott. Kan en mindre lyckad samverkan bero 

på att man är rädd just för att sekretessen är så stark? Stoppar sekretessen samverkan mellan 

myndigheter? Sekretessen skiljer sig mellan myndigheterna och detta gör det svårt för dem att 

diskutera enskilda fall. Hade lagen kring sekretessen varit densamma för alla myndigheterna 

hade detta kanske kunnat underlätta ett samarbete. Då hade man troligtvis kunnat diskutera 

fritt sinsemellan, utan att oroa sig för att bryta mot lagen. Pia berättade också att hon trodde 

att samverkan inte var möjlig om inte cheferna tyckte att det var viktigt, det kan också vara en 

anledning till att vi har fått olika resultat när det gäller samverkan. Cheferna i kommunen där 

Bons gjort sin studie kanske inte tyckte att samverkan mellan myndigheterna är lika viktig 

som cheferna i Kalmar verkar tycka.      

 

9.3 Ungdomarnas upplevelser kring bemötandet från, företrädare för polisen, 

socialtjänsten, åklagare och handledare på ungdomstjänstplats                          

Ungdomarna tyckte att bemötandet från de personer och myndigheter de har mött i samband 

med ungdomstjänst överlag har varit bra. Det som sticker ut är att kontakten med 

socialtjänsten har varit väldigt positiv. Alla tre ungdomarna ansåg att socialtjänsten inte var 

dömande utan att de lyssnade och försökte hjälpa till. Gustaf och Erik sa under intervjun: 

 

De låter som att de försöker hjälpa andra, de ställer sina frågor och de försöker 

bara hjälpa till (Gustaf). 
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Jag fick en jätte bra kontaktperson. Världens bästa tant alltså, hon är hur trevig 

som helst. Så där var jag verkligen jätte nöjd (Erik). 

 

Ungdomarna hade svårt för att svara på hur bemötandet från åklagaren hade sett ut då de inte 

hade träffat åklagaren mer än vid ett eller två tillfällen och då endast under en kortare stund. 

Under den stunden hade ungdomarna inte hunnit få någon direkt uppfattning. Gustaf 

berättade: 

 

Jaa. Åklagare.. jag vet inte.. man träffar de bara i rättegången, de sitter och 

ställer sina frågor. Ingen positiv eller negativ känsla (Gustaf). 

 

Vad gäller polisen så har bemötandet därifrån upplevts på liknande sätt av alla tre 

ungdomarna. De har upplevt att polisen har varit dömande och kaxiga gentemot dem. Erik 

och Anders sa under intervjun på frågan hur de kände sig bemötta: 

 

Hon var så kaxig och hade en sådan jävla attityd du vet.. och bara ”du är 

kriminell och du kan dra åt helvete” och så satt hon och hade de där 

bitchblickarna hela tiden. Alltså jag hatade verkligen det, det var som att sitta 

och bli dömd rakt av. Så det var rätt jobbigt faktiskt. Men jag har ju träffat bra 

poliser också, så alla är ju inte dumma i huvudet direkt (Erik). 

 

Som en riktigt kriminell människa [...] hon var skithård. Så hon var typ tjurig 

och bara ”du kan väl likaväl åka in för det du har gjort.” Så det var lite 

obekvämt […] Jaja, hon frågade ”erkänner du?” och jag bara ja. Hon bara ”det 

är bra, då kan du berätta vad det var som hände..” hon bara ”nu ljuger du” nä.. 

hon bara ”jo jag vet att så gick det inte till.” Jag bara, så gick det till. Hon bara 

”nä det gjorde det inte..” Det var skitjobbigt. […] Det kändes som att jag kunde 

skita i att berätta något för hon vet ju redan allt (Anders). 

 

När det gällde handledaren på ungdomstjänstplatsen så hade ungdomarna upplevt bemötandet 

helt olika. En av ungdomarna visste inte ens vem hans handledare var medan en annan 

upplevde handledaren som att han njöt av att de fick göra tråkiga saker. På frågan om 

handledarens bemötande berättade Erik under intervjun att:  
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Han var inte där så mycket. Men han var trevlig och sympatisk när han väl var 

där (Erik). 

 

Vid frågan på om Erik kände att han kunde vända sig till handledaren om han behövde 

svarade han ”Ja absolut”. 

  

9.4 Analys av ungdomarnas upplevelser kring bemötandet                  

Dessa ungdomar blir stämplade av samhället genom att de döms för den avvikande 

handlingen som de har gjort. Det är genom denna avvikande handling som de kommer i 

kontakt med företrädare för myndigheterna. Utifrån stämplingsteorin så menar man att det 

krävs att personer eller grupper i samhället stämplar handlingen som avvikande utifrån 

regelverk (Hilte 1996:118). Bemötandet har som vi skrivit skiljt sig åt. Upplevelsen är att 

polisen dömer medan socialtjänsten är förstående och hjälpande. Polisen är den hårda 

karaktären och ungdomarna upplever att det till och med kan bli lite obehagligt. När de sedan 

kommer till socialtjänsten så upplever ungdomarna att det blir mer lyssnade på. Tannenbaum 

och Lemert menar att om samhället definierar brottslingen som ond så övertar sedan 

brottslingen denna definition. De menar också att man ska avdramatisera det onda för att inte 

driva personen bort från det etablerade samhället (Hilte 1996:115). Som vi skrev i analysen 

kring arbetssättet och utifrån det som ungdomarna säger och det som teorin säger så tolkar vi 

detta som att socialtjänsten försöker avdramatisera det onda för att inte stämpla ungdomen 

och därmed ”ge” ungdomen en avvikaridentitet. Genom att socialtjänsten avdramatiserar och 

normaliserar den avvikande handlingen så blir det en primär avvikelse. Skulle inte 

socialtjänsten normalisera det avvikande så skulle detta kunna leda till en sekundär avvikelse 

som då innebär att ungdomen självstämplar sig och identifierar sig med det avvikande 

beteendet (Hilte 1996:116).  

  

Andershed, Andershed och Söderholm-Carpelan skriver att det är viktigt med en meningsfull 

och tillitsfull relation mellan klient och behandlare. Detta är viktigt för att resultatet av 

insatsen ska bli så bra som möjligt (Andershed, Andershed & Söderholm-Carpelan 2010:161). 

I detta fall blir det mellan ungdom och socialtjänst, då det är socialtjänsten som har mest 

kontakt med ungdomarna. Utifrån det resultat vi har fått fram så finns det enligt ungdomarna 

en bra relation mellan dem och handläggare på socialtjänsten. Detta kan göra att insatsen blir 

mer lyckad för ungdomarna än vad den hade blivit om det inte hade funnits en god kontakt 

med handläggare på socialtjänsten.     
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Frodlund skriver i sin rapport att ungdomarna som han har intervjuat upplevde att de inte kom 

till tals som de hade velat och att de inte fick möjligheten till att presentera sin bild av 

situationen i rätten. Hon skrev också att flera av ungdomarna kände sig dömda på förhand 

(Frodlund 2002:6-7). Detta är något som skiljer sig från de ungdomarna som är med i vår 

undersökning. De nämner ingenting om att de upplevde att de inte kom till tals under 

rättegången eller att de inte fick presentera sin version i rätten. Däremot upplever de att de har 

blivit dömda på förhand av polisen som de har mött, att de i förhör inte har fått möjligheten att 

ge sin bild av situationen utan att bli ifrågasatt.   

 

9.5 Företrädare för polisen, åklagare, socialtjänsten och handledare på 

ungdomstjänstplats upplevelser av ungdomstjänst     

Företrädarna för myndigheterna som vi har intervjuat och handledaren på en 

ungdomstjänstplats var alla positiva till ungdomstjänst. Det som stack ut lite var att Pia var 

positiv för att hon inte tyckte att ungdomarna skulle hamna i fängelse, men hon hade ändå en 

del synpunkter när de gällde ungdomstjänst. Hon vred och vände på alla fördelar och 

nackdelar, men i slutändan var hon ändå mest positiv till ungdomstjänst som påföljd. Hon sa 

under intervjun: 

 

Sen är det ju två sidor på det också. Använder du det som påföljd, de får en 

ungdomstjänstplats inom ett område som de faktiskt är intresserade av, ja då 

kanske det faktiskt öppnar sig en dörr på något sätt som sedan kan leda vidare 

till något bra, det är ju den positiva sidan. Det negativa kan ju då vara att vi har 

en del som går dit och sitter av sina timmar på något sätt och då är det kanske 

inte direkt en konsekvens. […] På ett sätt handlar det kanske om att 

socialtjänsten kanske måste ta en tyngre bit, för det här handlar inte alltid bara 

om det kriminella barnet utan det handlar om hur hela den här familjen ser ut 

(Pia). 

 

När vi frågade Åsa vad hennes inställning till ungdomstjänst är så svarade hon: 

 

Jag är positivt inställd till det, som jag upplever det så fungerar det bra. Det är ju 

viktigt att det är en bra kvalité på ungdomstjänsten och förutsatt att det är det så 

tror jag att det är en mycket bra påföljd för den unge (Åsa). 
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Hans svarade följande på samma fråga: 

 

Jag tycker att det är positivt.  Vissa vet ju inte vad regler är, men att få se hur det 

är i arbetslivet och få träffa alla. […]Jag tycker det är jättevettigt det här (Hans).  

 

Även Stina fick svara på denna fråga och sa under intervjun: 

 

Så jag tycker ju att ungdomstjänsten är en väldigt bra påföljd, man kan hitta 

saker de behöver, det är inte bara straffet de ska avtjäna (Stina). 

 

Vi hade också en frågeställning som berörde hur de tror att ungdomstjänsten påverkar 

ungdomarna. Åsa hade på denna fråga ingen uppfattning, medan Pia hade ganska mycket att 

säga. Hans tyckte att det påverkade en del ungdomar och andra inte. Stina beskrev det på 

följande sätt: 

 

Någon har ju sagt såhär ”Jag kommer aldrig att göra något sådant här mer”, inte 

kanske just för arbetet men för själva upplägget, för det är rätt mycket man ska 

gå igenom. Ungdomen måste träffa polisen, åklagare, tingsrätten och 

socialtjänsten, så på det viset tror jag att det påverkar dem till att tänka efter att 

det där var jobbigt (Stina).  

 

På samma fråga svarade Pia: 

 

Jag vet flera av dem som har varit dömda till ungdomstjänst och som har 

genomfört det. Jag tror varken att det har gjort från eller till för dem om jag ska 

vara ärlig. Jag tror inte att det är de.. Dem som jag faktiskt vet har förändrat sitt 

sätt att vara.. Jag tror inte att det var orsaken, jag tror att det var andra orsaker 

och andra saker kan vara som att det finns någon människa runt omkring som 

engagerar sig, som tror på dem och som faktiskt tar lite ansvar. Det kan vara, i 

något fall vet jag att han träffade en tjej som inte tyckte att det här var ett alls 

smart sätt att leva på. Så enkelt kan de också vara för vissa, men just 

ungdomstjänst som avgörande att förändra sitt liv, nej det tror jag inte (Pia).   
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9.6 Analys av företrädarnas och handledarens upplevelse av ungdomstjänst                   

Det som sticker ut lite extra är att de anser att ungdomstjänsten är bra, men att det inte är 

påföljden i sig som påverkar ungdomarna mest. De pratar istället om att det kan vara 

människor runt omkring ungdomen som engagerar sig lite extra och att de får lära sig normer 

och regler på arbetsplatsen. Exempelvis pratade Pia också om att det är viktigt att arbeta med 

hela familjen och inte endast med ungdomen. Både Pia och Stina menar att påföljden kan leda 

till att man hittar något mer som ungdomen behöver och att det då är viktigt att man sätter in 

fler insatser för att hjälpa ungdomen. Detta går att likställa med risk– och skyddsfaktorer som 

vi tidigare har nämnt. Man tittar på dessa och utgår från dem när insatsen skall bestämmas, 

effekterna av insatsen eller påföljden blir då generellt sätt bättre (Andershed, Andershed & 

Söderholm-Carpelan 2010:150–151). En av dessa faktorer är familjeförhållanden. Detta 

pratade framför allt Pia om, att det är viktigt att få med familjen i arbetet med ungdomen för 

att det i vissa fall kan vara så att det inte bara är ungdomen som har något problem, utan att 

det kan vara en obalans i hela familjen. Stina var också inne lite på detta, att man skulle se till 

vad ungdomen behövde och vad man skulle kunna sätta in för insatser för att hjälpa denne 

vidare. Som vi har skrivit tidigare är det ju just familjen som är viktigast för ungdomen, då de 

är den signifikanta andra (Trost & Levin 2010:74, 78). Skulle man få med familjen i arbetet så 

skulle dessa kunna engagera sig lite extra, lyssna och vara ett stöd för ungdomen för att det är 

detta enligt polisen som är den största bidragande orsaken till förändring och inte påföljden 

ungdomstjänst i sig.  

 

Hans pratade om att ungdomstjänst ger ungdomarna möjlighet att lära sig att följa normer och 

regler som finns i arbetslivet. De får exempelvis lära sig passa tider och hur man sköter sig på 

en arbetsplats. Det han pratar om ser vi som den generaliserade andra, de normer och 

värderingar som samhället förväntar sig att man följer (Mead 1976:121; Trost & Levin 

2010:78; Hilte 1996:114). Ungdomarna får möjlighet till att förstå vikten av dessa så att de 

efter ungdomstjänstplatsen har en förståelse för hur och varför man bör följa samhällets 

normer, som de någonstans kom ifrån i och med sin brottsliga handling.  Med de nya sociala 

erfarenheterna får de möjlighet enligt Mead att förändra det sociala Jaget (Trost & Levin 

2010:19; Mead 1976:112). Företrädarna tror inte att det är påföljden i sig som påverkar 

ungdomarna, utan att det är processerna runt omkring och personer som kan bli 

betydelsefulla. Det är det sociala erfarenheterna och den sociala interaktionen som påverkar 

ungdomarna till största del, detta sker under hela processen med den signifikanta andra och 

den generaliserade andra.     
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9.7 Reaktionerna från familjerna                       

När det gäller reaktioner och bemötande från familj har det varit ganska varierande svar från 

ungdomarna. Vad gäller Anders sa han att han inte fick så mycket reaktioner av sin 

omgivning, men de skojade lite om det inom familjen. Under intervjun med Erik berättade 

han om när hans föräldrar fick veta att han hade begått ett brott och när han senare blev dömd 

till ungdomstjänst: 

 

Det var ju inte särskilt bra, det var mycket ledsna miner och de var arga. Men 

det tog vi oss igenom (Erik). 

 

På frågan om hur de ställde sig till just ungdomstjänst svarade han: 

 

De tyckte att det skulle bli bra faktiskt. De var ju med när jag träffade dem på 

soc. och kollade upp vad det fanns för ställen man kunde vara på. Dom tyckte att 

det verkade bra (Erik).  

 

Gustaf sa själv att han har fått bra reaktioner från sin familj, det var ingen som behandlade 

honom annorlunda eller såg ner på honom. Gustaf ville inte att hans föräldrar skulle vara med 

på mötena med socialtjänsten, han fick själv välja då han hade fyllt 18 år när domen skulle 

verkställas. På frågan vad hans familj sa svarade han: 

 

Sa ingenting heller.. bara att gå dit och göra det. Min familj tror ju mer på mig 

än vad de gör liksom.. även om jag blir dömd (Gustaf). 

 

På frågan om Gustafs familj var närvarande vid mötena på socialtjänsten gällande 

ungdomstjänst så svarade han: 

 

Näee.. jag ville inte ha med dem. Jag fick välja om de skulle vara med och valde 

då att de inte skulle vara med. Jag kände att jag inte behövde ha med dem 

(Gustaf). 

 

9.8 Analys av reaktionerna från familjerna      

Bemötandet från familjen går att jämföra med bemötandet från polis, åklagare, socialtjänst 

och handledare på ungdomstjänstplats. Det som skiljer är att familjen spelar en större roll 
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enligt Mead. Familjen är ens signifikanta andra, de är de som påverkar oss mest, vi uppfattar 

oss själva genom andra (Mead 1976:109). Människor är som mest påverkningsbara under 

barn– och ungdomsåren. Den signifikanta andra spelar då en stor roll (Mead 1976:109; Trost 

& Levin 2010:74). Detta tolkar vi som att familjens reaktioner på ungdomstjänst kan påverka 

ungdomens upplevelse av ungdomstjänsten. Utifrån de svar vi fått från två av ungdomarna så 

ser vi att familjen i deras fall ställde sig positiva till ungdomstjänst, vilket då kan ge 

ungdomen en positivare syn på det hela. Undantaget i detta var att Gustafs föräldrar inte var 

närvarande vid mötena. Gustaf kände att det var något som han klarade själv.  

 

Tannenbaum menar att det är viktigt att närstående som exempelvis familj uppmärksammar 

det goda och avdramatiserar det onda. Avdramatiserar man det onda kan det stanna vid en 

primär avvikelse, en avvikelse som då inte leder till självstämpling och en identifiering med 

det avvikande beteendet (Hilte 1996:116). Enligt våra ungdomar så har deras föräldrar inte 

lagt några övervägande negativa värderingar i deras handlingar eller i ungdomstjänsten, utan 

de har istället varit stöttande och inte dömande. Det var egentligen bara Erik som beskrev att 

hans föräldrar till en början blev arga, men detta var något som dem tog sig igenom. Hans 

föräldrar var senare med på mötena med socialtjänsten och var väldigt stöttande till 

ungdomstjänst.  

 

Selber och Streeter skriver i sin artikel att det är viktigt att få med föräldrar i arbetet kring 

ungdomstjänsten. Det är oftast där som ungdomarna bor under tiden de gör sin ungdomstjänst. 

Det är viktigt för att kvalitén i påföljden ska bli så bra som möjligt (Selber & Streeter 

2004:32–33). Som vi skrev tidigare är den signifikanta andra de viktigaste för ungdomen 

under ungdomsåren. De är de som kan påverka ungdomen mest. Är då föräldrarna med i 

arbetet kring ungdomstjänst och förstår innebörden, kan detta förbättra deras inställning till 

ungdomstjänst, som i sin tur då kan leda till att ungdomen upplever ungdomstjänsten som 

något positivt. Vi kommer under nästa tema redogöra för och reflektera hur vi såg att detta 

kan ha påverkat ungdomarnas upplevelse kring ungdomstjänst.  

 

9.9 Ungdomarnas upplevelser av ungdomstjänsten                   

Det som har varit gemensamt kring upplevelsen har varit att de ansåg att arbetsuppgifterna har 

varit helt okej. Alla tre ungdomarna tyckte att det har varit för slappt, att det inte har känts 

som någon påföljd. Erik och Gustaf menade att: 
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Ungdomstjänsten var ju inget straff, det var ju visst.. man blir tvingad.. det var 

ju som att gå i skolan typ.. gå typ 60 timmar i skolan fast man fick äta och grejer 

(Erik). 

 

Jag tycker inte att det var något givande straff.. det är ingenting man som.. 

Fängelse är det enda som jag tror skulle ge något så att man lär sig (Gustaf). 

 

En annan gemensam nämnare var att alla tre har upplevt att det har varit en öppen stämning 

på ungdomstjänstplatsen och att de har blivit bra bemötta av övrig personal. Det är ingen som 

har dömt dem, utan de upplever att de snabbt har kommit in i arbetsgruppen som vilken som 

helst. Erik och Anders sa under intervjun: 

 

Alla var trevliga, de pratade med mig i alla fall.. de stod ju inte bara tysta och 

tittade på mig, så stelt var det ju inte (Erik). 

 

Det var ju trevliga människor så arbetsplatsen var ju skön och så (Anders). 

 

Det som tydligast skiljde de tre åt var inställningen till ungdomstjänst innan, under och efter 

den verkställts. Gustaf hade en negativ inställning till ungdomstjänst innan den påbörjades 

och det fortlöpte så under hela tiden. Han säger att han inte känner att det gav honom något 

och han tyckte att det var tråkigt att gå dit. Han anser inte att ungdomstjänst har passat eller 

påverkat honom.  

 

Anders och Eriks upplevelser var lite mer lika varandra. De tyckte att det var en bra erfarenhet 

och att det har påverkat dem på ett eller annat sätt positivt. Anders och Erik sa under 

intervjun: 

 

Det är nog positivt, jag har fått praktik där. Jag hoppade av min linje i skolan så 

jag har inga karaktärsämnen, jag går bara grundämnena. Så då tyckte de att jag 

är för lite i skolan, för jag har typ en timme om dagen så nu ska jag ha praktik 

där på onsdagar, torsdagar och fredagar (Anders). 
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Alltså det är ju en erfarenhet, det är ju inte som något straff utan det är ju något 

som man lär sig av egentligen.. så det är ju egentligen rätt bra, men inte 

tillräckligt hårt som straff för ett rån, de känner jag inte, men en bra grej (Erik). 

 

De båda tyckte att ungdomstjänst var något som passade dem.  

 

Jag kände mig välkommen så det passade rätt bra (Erik). 

 

Ja att vara på X som jag var passade mig i alla fall (Anders). 

 

På frågan hur de upplevde att påföljden var i jämförelse med deras brottsliga handing så 

svarade Anders och Gustaf att påföljden var helt okej i jämförelse med det brott de hade 

begått. Anders berättade följande: 

 

Det kändes inte som ett straff. Det kanske hade varit skillnad om jag kom till ett 

ställe där det var skittråkiga och dryga, men nu var det roliga och vanliga 

människor så jag tyckte att det var bra (Anders). 

 

 Erik tyckte att påföljden skulle varit något hårdare: 

 

Jag borde ju fått något värre.. men jag var ju inte 18 år så de kunde ju inte sätta 

mig någonstans.. men det var lite för slappt faktiskt (Erik). 

 

På frågan vad ungdomarna skulle kunna tänka sig som påföljd istället för ungdomstjänst så 

ansåg alla tre att fängelse, böter eller behandlingshem är bättre alternativ och skulle kunna 

hjälpa dem. Gustaf menade att: 

 

Fängelse. Det är de enda jag tror som skulle ge något så att man lär sig (Gustaf). 

 

9.10 Analys av ungdomarnas upplevelser av ungdomstjänsten                 

Som vi skrev i analysen kring reaktionerna från familjen så använder sig Mead av begreppen 

den signifikanta andra och den generaliserade andra. Den signifikanta andra är de personer 

som är viktigast för en individ, gällande inlärnings och socialisationsprocessen (Mead 

1976:109). Det är människor som individen tycker om och bryr sig om. Den signifikanta 



 

45 
 

andra blir här ungdomarnas familjer. Mead menar att den signifikanta andra spelar som störst 

roll under barn– och ungdomsåren för då är människan mer påverkbar (Trost & Levin 

2010:74) Reaktionerna från den signifikanta andra blir därför viktigt och kan vara avgörande 

för hur individen kommer att ställa sig till ungdomstjänst i detta fall. Om den signifikanta 

andra är positiv till ungdomstjänst kan detta påverka ungdomens inställning till 

ungdomstjänst. Det kan få ungdomen att se det som något bra och att det kommer hjälpa 

denne. Som vi också skrev tidigare så har inte Gustafs föräldrar varit delaktiga i möten på 

socialtjänsten angående ungdomstjänst. Gustaf var den som hade en negativ inställning till 

ungdomstjänsten. Detta kan bero på att hans signifikanta andra inte har varit delaktiga och 

därför varken kunnat påverka honom på ett positivt eller negativt sätt. Det är inte heller säkert 

att han hade varit mer positivt inställd till ungdomstjänst om hans föräldrar hade medverkat 

vid möten, men chansen är större om man ska tolka det som Selber och Streeter menade i sin 

artikel. De poängterade vikten av att föräldrar är delaktiga i processen då de är en stor del i 

ungdomens liv (Selber & Streeter 2004:32–33). Gällande de andra två ungdomarna så har 

föräldrarna varit delaktiga och positiva till ungdomstjänst. Detta kan ha påverkat att 

ungdomarna såg det som en erfarenhet, som något bra, och det kan ha påverkat deras positiva 

helhetssyn kring ungdomstjänsten.   

 

De beskriver att de som jobbar på ungdomstjänstplatsen inte är dömande. Kan det vara så att 

det är kul att vara en i gänget på en arbetsplats? De känner sig inte utpekade utan de får göra 

ungefär samma arbetsuppgifter som de andra, de jobbar i samverkan med de anställda på 

arbetsplatsen. De beskriver att de snabbt har kommit in i gruppen och att de känt sig 

välkomna. Under ungdomstjänsten blir denna grupp den generaliserade andra. Det finns 

normer och värderingar på arbetsplatsen som måste följas. Om ungdomen känner att han eller 

hon är en i gänget så kan detta påverka viljan av att göra bra ifrån sig. Känsla av att vara en i 

gänget och inte känna sig som utpekad speglar också hur han eller hon upplever sig själv. 

Ungdomen får möjlighet till att utveckla Jaget i det nya sociala sammanhanget (Mead 

1976:112).  

 

Ungdomarna ger tvetydiga svar, å ena sidan säger de att det har varit en bra erfarenhet och å 

andra sidan säger de är det är alldeles för slappt. Hoge skriver att fängelse inte är en bra 

åtgärd, då det oftast inte innehåller meningsfulla åtgärder för ungdomar (Hoge 2009:52–53). 

Ungdomarna själva anser att det skulle behöva något som är hårdare än ungdomstjänst för att 

det ska kunna hjälpa dem och deras förslag under intervjun var fängelse, böter eller 



 

46 
 

behandlingshem. Vad är egentligen en bra påföljd? Är det som Hoge menar något som är 

inriktat mot beteende och attityder (Hoge 2004:52–53), eller är det som ungdomarna i vår 

undersökning menar något som straffar och känns som ett straff till det begångna brottet? 

Bons är i sin studie inne på ungefär samma linje som ungdomarna i vår undersökning. Han 

menar att ungdomstjänst i vissa fall inte är tillräckligt och att det där behöver utvecklas 

påföljder som går att kombinera med ungdomstjänst (Bons 2009:52).      

 

Två av ungdomarna sa under intervjun att de kände att påföljden var helt okej i jämförelse 

med deras brottsliga handling samtidigt som de sa att ungdomstjänsten i sig var slapp och inte 

var tillräckligt kännbar. Hur kommer det sig att man å ena sidan tycker att det är helt okej i 

jämförelse med brottet, men å andra sidan så tycker man att ungdomstjänst är slappt? Är det 

så att man är nöjd med att det var så pass slappt som de sa att det var för att det var bekvämt 

för dem själva?  

 

 

10 SAMMANFATTNING                                            

Vi har här kort sammanfattat det resultat vi har fått fram. Detta har vi att gjort genom  att 

sammanfatta varje frågeställning för sig. 

 

Vår första frågeställning är ”Hur arbetar man med ungdomstjänst i Kalmar kommun?”. 

Socialtjänsten i Kalmar kommun har arbetat fram ett strukturerat arbetssätt som underlättar 

för alla inblandade parter. De har jobbat fram cirka 40 stycken ungdomstjänstplatser som gör 

att ungdomstjänsten kan verkställas snabbt efter att domen vunnit laga kraft. De har också 

utarbetat ett frågeformulär som underlättar vid bedömning och yttrandet. Företrädare för 

myndigheterna tyckte att samverkan mellan dem fungerar bra.  

 

Den andra frågeställningen vi har är ”Hur upplever de dömda ungdomarna i vår studie att de 

har blivit bemötta av företrädare från polisen, socialtjänsten, handledare på 

ungdomstjänstplats och åklagare?”. De tyckte överlag att det har varit bra bemötande. 

Framför allt pratar de tre ungdomarna om att bemötandet från socialtjänsten har varit bra. De 

upplevde att socialtjänsten har lyssnat på dem och velat hjälpa till utan att döma. Bemötande 

från polisen har inte varit lika positivt, där har de känt sig dömda på förhand utan att de har 

fått säga sin version. De tyckte också att poliserna de mött i förhör har varit kaxiga och haft 

dålig attityd gentemot dem. Kring åklagaren hade de varken något positivt eller negativt att 
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säga. Ungdomarna har upplevt bemötandet med handledaren olika. Den ena visste inte ens 

vem hans handledare var, den andra tyckte att handledaren njöt när de fick göra tråkiga saker 

och den tredje ungdomen tyckte att relationen var bra när handledaren väl var där.     

 

Den tredje frågan är ”Hur upplever företrädare för polisen, socialtjänsten, handledare på 

ungdomstjänstplats och åklagare ungdomstjänsten i Kalmar kommun?”. De tyckte att den va 

bra men de trodde inte att det var ungdomstjänsten i sig som påverkade ungdomarna. De 

trodde att det var personer som engagerar sig lite extra i ungdomarna eller att det kan bero på 

att processen i sig är lång och jobbig med förhör, träffa åklagare, polis och socialtjänsten.  

 

Den fjärde frågan är ”Hur upplever de dömda ungdomarna i vår studie att familjen reagerade 

på ungdomstjänst?”. Ingen av ungdomarna sa att familjen reagerade negativt, men Gustafs 

föräldrar var inte delaktiga i möten med socialtjänsten då han valde att dem inte skulle vara 

det. De två andra ungdomarnas föräldrar var delaktiga i mötena och har haft en positiv 

inställning till ungdomstjänst.  

 

Den femte och sista frågan är ”Hur upplever de dömda ungdomarna i vår studie 

ungdomstjänsten i Kalmar kommun?”. Det som har varit gemensamt kring upplevelsen var att 

de ansåg att arbetsuppgifterna var okej, men att det var lite för slappt med ungdomstjänst som 

påföljd för deras brott. Två av dem trivdes bra på sina platser och de hade en positiv 

inställning till ungdomstjänst. Den tredje hade inte en lika positiv inställning till 

ungdomstjänst och tyckte inte att det passade honom.   

 

 

11 SLUTDISKUSSION 

Det är nu dags för slutdiskussionen. Den innehåller våra värderingar, vad vi tycker och tänker 

kring ämnet. Slutdiskussionen avslutas med tankar om hur ungdomstjänst kan utvecklas och 

vad vi tycker är viktigt att fortsätta forska kring.  

 

Innan uppsatsen påbörjades hade vi ingen förförståelse kring ungdomstjänst. Tidigt insåg vi 

att ämnet var väldigt outforskat både vad gäller påföljden i sig och hur den upplevs. I början 

av uppsatsskrivandet fick vi en väldigt positiv inställning till ungdomstjänst. Nu ställer vi oss 

istället frågande till hur bra den verkligen är? Två av ungdomarna upplever påföljden som en 

bra erfarenhet, men en påföljd som är alldeles för slapp. Är det tillräckligt med att påföljden 
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ger dem erfarenhet trots att det är slappt? Eller ska en påföljd vara en konsekvens som skall 

vara mer kännbar? I propositionen står det att ungdomstjänst skall ses som en konsekvens på 

det begångna brottet, men att det även ska vara meningsfullt med exempelvis meningsfulla 

arbetsuppgifter. Ungdomstjänst skall utformas så att ungdomarna känner att samhället säger 

ifrån att brott inte är acceptabelt. För att påföljden ska ses som en direkt konsekvens på brottet 

är det viktigt att den verkställs så fort som möjligt  (Prop. 2005:67). Utifrån vad ungdomarna 

sa och hur vi själva tolkar det så uppfyller ungdomstjänst propositionens tanke om att 

ungdomstjänsten skall innehålla meningsfulla arbetsuppgifter. Vi tror att mycket av detta kan 

ha att göra med att Kalmar kommun har arbetat fram så många bra arbetsplatser som de har. 

Kalmar kommun uppfyller också propositionens tanke om att det ska verkställas snabbt. Vi 

anser att Kalmar har jobbat fram ett bra arbetssätt för att ungdomstjänsten skall bli så bra som 

möjligt för ungdomarna. Ungdomarna själva upplevde också att socialtjänsten verkligen 

jobbade för att det skulle bli så bra som möjligt för dem. När det gäller att påföljden skall ses 

som att samhället säger ifrån anser vi att detta inte uppfylls då ungdomarna själva inte såg det 

som någon straffande påföljd. Ungdomstjänst skall inte ses som något straff, men utifrån vad 

ungdomarna sa tolkar vi det som att de själva förväntar sig ett kännbart straff och de tror att 

ett kännbart straff är det enda som kan hjälpa ungdomar. Detta var något som verkligen fick 

oss att fundera kring hur pass bra ungdomstjänst är. Om ungdomarna själva känner att det inte 

är något straff, då faller ju hela biten med att samhället skall säga ifrån. Vi tror inte att ett mer 

kännbart straff är en bättre lösning, vi tror snarare att de måste jobba med bakomliggande 

faktorer till varför de begick det brott som de gjorde. Vi anser att ungdomstjänst är en bättre 

påföljd för ungdomar än hårda straff, då de faktiskt kan utvecklas på arbetsplatsen och det kan 

leda vidare till jobb som gör att ungdomen växer som person. Däremot anser vi att det behövs 

något mer än ungdomstjänst i en del fall. 

 

Bons skrev att ungdomstjänst inte är tillräcklig för att hjälpa alla ungdomar. Han menade att 

man skall utforma fler insatser för de ungdomar där ungdomstjänst inte är tillräckligt (Bons 

2009:50–52). Detta håller vi med om. Vi tror inte att ungdomstjänst är den bästa insatsen för 

de ungdomar som har begått flera brott eller som har fler riskfaktorer än skyddsfaktorer. Vi 

tror att det är viktigt att socialtjänsten här gör en avvägning och verkligen tänker efter vad 

varje specifik ungdom behöver. Som vi har skrivit tidigare så har socialtjänsten i Kalmar 

arbetat fram ett frågeformulär som ger dem en bra grund för att göra en bedömning, men vi 

tror att det behövs mer än så. Vi tänker oss att det är viktigt med fler möten och att koppla in 

familjen mer i arbetet. Problemet är troligen tid och ekonomi. Det blir ett mer tidskrävande 
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arbete och dessa resurser finns troligtvis inte idag. Familjen är, som vi har skrivit tidigare, det 

viktigaste i arbetet med ungdomen. Det är familjen som kan påverka ungdomen mest. Det är 

därför viktigt att jobba med hela familjen i de fall där ungdomen begått flera brott eller där 

man känner att ungdomen är ute på hal is. Det är familjen genom sitt agerande som kan 

påverka ungdomen positivt eller negativt. Vi menar inte att socialtjänsten skall skuldbelägga 

föräldrarna, utan att socialtjänsten skall fungera som ett stöd för föräldrarna då det i vissa fall 

kanske själva känner att de har tappat greppet och inte längre vet hur de ska bemöta sin 

ungdom. Det är viktigt att få föräldrarna att vara bra förebilder för ungdomen, få dem att ställa 

krav men även stötta denne.  

 

För ungdomar som inte är i någon ”riskzon”, för de ungdomar som har fler skyddsfaktorer än 

riskfaktorer och där föräldrarna fortfarande känner att de har kontrollen anser vi att 

ungdomstjänst är en tillräcklig påföljd. Det är bra för ungdomar där man gör bedömningen att 

de inte kommer begå fler brott. De blir avskräcka av hela processen och att det leder till en 

påföljd. Böter anser vi inte är något bra alternativ, då vi i de flesta fall upplever att det är 

föräldrarna som får betala detta. Det blir då inte någon direkt konsekvens för ungdomen. 

Skulle föräldrarna inte betala böter och ungdomen inte har pengar till att betala, kan detta få 

konsekvenser senare i livet, genom att denne drar på sig en betalningsanmärkning.  

 

Till fortsatt forskning anser vi att det skulle vara intressant att se hur många som återfallit i 

brott efter ungdomstjänsten. Det skulle också vara intressant att göra en större studie kring 

upplevelsen av ungdomstjänsten och hur påföljden har påverkat ungdomarna enligt dem 

själva.   
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Intervjuguide bilaga 1 

Intervjufrågor till ungdomarna  
 

Inledande frågor 

Hur gammal är du nu? 

Hur gammal var du när du dömdes? 

Har du dömts för fler än ett brott? 

Vad har du dömts för? 

Vad gör du idag? 

 

Förväntningar 

Hade du hört talas om ungdomstjänst innan du blev dömd till det? 

Vad hade du för tankar om ungdomstjänst innan du påbörjade den? 

Negativa/Positiva? 

Hur kändes det att gå dit första gången? 

 

Upplevelsen under tiden 

Arbetsplats, arbetsuppgifter, antal timmar? 

Hur upplevde du arbetsuppgifterna? 

Var det som du hade tänkt dig? 

Hur upplevde du kontakten med din handledare? 

Hur såg kontakten ut? 

Hur upplevde du din handledares roll? 

Hur upplevde du kontakten med övriga arbetskamrater? 

Hur upplevde du arbetsplanen? 

Hur kände du för att gå dit när du hade börjat?  

Lärde du dig något nytt? 

 

Upplevelsen efteråt  

Känner du att det gav dig något? (arbetsmässigt/personligt) 

Har du fått några erfarenheter som du tar med dig? (negativa/positiva) 

Hur tycker du att straffet var i jämförelse med din brottsliga handling? 

Finns det något som skulle kunna ha varit bättre, i så fall vad? 
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Inställningen till ungdomstjänst nu  

Hur ställer du dig till ungdomstjänst som påföljd? 

Tror du att ungdomstjänst kan hjälpa ungdomar, i så fall hur?  

Passade ungdomstjänst just Dig? 

Har du något annat förslag på vad man skulle kunna få för påföljd om det inte skulle vara 

ungdomstjänst? 

Vilken attityd hade du till brott innan ungdomstjänsten och hur ser den ut idag, har den 

förändrats? 

Hur tror du att ungdomstjänsten har påverkat dig? (negativt/positivt) 

 

Bemötande från företrädare från myndigheterna (polis, åklagare & socialtjänsten)  

Hur blev du bemött av polisen? 

Hur blev du bemött av åklagare? 

Hur blev du bemött av socialtjänsten? 

Kände du att du fick en rättvis bedömning från myndigheterna? 

 

Bemötande från vänner/familj  

Vad fick du för reaktioner av din omgivning som visste? 

Vad fick du för reaktioner från klasskamrater som visste?  

Har du samma umgänge idag som då? Om inte, varför och vad anser ditt nya umgänge om ditt 

förflutna? 

 

Är det något vi har missat eller någonting annat du vill ta upp? 

Får vi kontakta dig för vidare frågor? 

 

Intervjufrågor till myndigheterna 
 

Socialtjänsten 

Hur länge har du jobbat med ungdomstjänst? 

Hur har ditt arbete med ungdomstjänst sett ut? 

Hur har samverkan med åklagare och polis fungerat? 

Hur har du upplevt kontakten med ungdomarna? 



 

55 
 

Hur upplever du att ungdomarna överlag har fungerat ute på sina platser? 

Vad är din inställning till ungdomstjänst? (positivt/negativt) 

Tycker du att upplägget fungerar som det är nu? 

Hur kan den utvecklas? 

Hur upplever du att ungdomstjänst påverkar ungdomarna? 

Har någon dömts till ungdomstjänst mer än en gång, under tiden du har jobbat? 

 

Är det något vi har missat eller någonting annat du vill ta upp? 

Får vi kontakta dig för vidare frågor? 

 

Åklagare 

Hur länge har du jobbat med ungdomsbrottslighet? 

Hur har ditt arbete med ungdomstjänst sett ut? 

Hur har samverkan med socialtjänst och polis fungerat? 

Hur har du upplevt kontakten med ungdomarna? 

Får du någon information om hur ungdomarna fungerar ute på sina platser?  

Hur tycker du i så fall att det fungerar överlag? 

Vad är din inställning till ungdomstjänst? (positivt/negativt) 

Tycker du att upplägget fungerar som det är nu? 

Hur kan den utvecklas? 

Hur upplever du att ungdomstjänst påverkar ungdomarna? 

Har du varit med om att ungdomar blivit dömda till ungdomstjänst mer än gång? 

 

Är det något vi har missat eller någonting annat du vill ta upp? 

Får vi kontakta dig för vidare frågor? 

 

Polis 

Hur länge har du varit ungdomspolis? 

Hur har du upplevt kontakten med ungdomarna? (På fältet/i förhör) 

Hur har samverkan med åklagare och socialtjänst fungerat? 

Vad är din inställning till ungdomstjänst? (positivt/negativt) 

Hur kan den utvecklas? 

Tycker du att upplägget fungerar som det är nu? 

Hur upplever du att ungdomstjänst påverkar ungdomarna? 



 

56 
 

Upplever du att dömda ungdomar blir avskräckta till att begå fler brott, eller inte?  

 

Är det något vi har missat eller någonting annat du vill ta upp? 

Får vi kontakta dig för vidare frågor? 

 

Handledare  

Hur har du upplevt kontakten med ungdomarna? 

Hur upplever du att ungdomarna har fungerat? 

Vad är din inställning till ungdomstjänst? (positivt/negativt) 

Tycker du upplägget fungerar som det är nu? 

Hur kan den utvecklas? 

Hur upplever du att ungdomstjänst påverkar ungdomarna? 

Hur har kontakten med handläggare på socialtjänsten fungerat? 

Upplever du att ungdomarna förändras under tiden? 

Har du någon kontakt med ungdomarna idag? 

Har någon ungdom kommit tillbaka för en andra ungdomstjänstplats? 

Har någon fått vidare jobb eller praktik hos dig? 

 

Är det något vi har missat eller någonting annat du vill ta upp? 

Får vi kontakta dig för vidare frågor 
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Informationsbrev bilaga 2 
Hej! 

Vi är två socionomstudenter i Kalmar som läser på Linnéuniversitet termin 6 av 7, vi ska nu 

skriva en C-uppsats. Vi vill skriva om ungdomstjänsten i Kalmar kommun. Vårt syfte är att 

undersöka hur man ser på ungdomstjänsten. Vi vill göra detta för att det är intressant att få en 

bild av hur det upplevs av dömda ungdomar och företrädare för myndigheter som kommer i 

kontakt med det.  

 

Vi vill göra intervjuer för att få en så djupgående bild av ungdomstjänsten som möjligt. Vi 

kommer att göra cirka 8 intervjuer. Vi tänker oss att intervjuerna kommer vara på cirka en 

halvtimme - timme, vi kommer att banda intervjuerna för att vi ska kunna ta del av ett så 

korrekt material som möjligt. Vi kommer att låta dig få möjligheten till att själva välja var 

intervjun ska äga rum för att du ska känna dig så bekväma som möjligt. Vi har ett förslag och 

det är att vi bokar ett rum på Universitetsbiblioteket. Det är en lugn miljö där man kan prata 

ostört och ingen annan hör vad som sägs.  

 

Det är frivilligt att delta i studien och ställa upp på en intervju. Under intervjun så kan du 

avbryta om du inte känner dig bekväm. Om du skulle ställa upp på en intervju och sedan 

känna att det inte känns rätt så kan du höra av dig till oss och säga att du inte längre vill vara 

med i studien, vi tar då bort din intervju från vårt material. I vårt arbete så kommer vi vara 

noga med att inte nämna några namn eller personuppgifter som kan leda till just Dig. Du som 

medverkar i studien kommer också ha möjlighet till att få den färdiga uppsatsen så att du kan 

ta del av resultatet. Uppsatsen kommer att publiceras på internet, på en samlingssida för 

uppsatser.  

 

Vi hoppas nu att just Du är intresserad av att ställa upp på en intervju. 

Kontaktuppgifter om ni har några frågor  

Malin Rosengren  xxx xxx xx xx  

Emelie Björck        xxx xxx xx xx  

Handledare: 

Anders Östnäs     

Tack på förhand,  

Malin och Emelie
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