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Abstract 
Sluten ungdomsvård infördes som påföljd för unga lagöverträdare 1999. Påföljden ersatte till 

stor del möjligheten att döma ungdomar till fängelse. 30 ungdomar som genomfört 

verkställigheten av sluten ungdomsvård tvångsomhändertogs direkt efteråt. Individen går då 

från straffrätt till socialrätt. Ingen tidigare forskning har genomförts kring denna övergång. 

Uppsatsens syfte var att klargöra och jämföra de olika lagstiftningarna. Syftet var vidare att 

undersöka hur personal på ungdomshemmen arbetar med och hanterar de svårigheter som kan 

uppstå då ungdomarna går från sluten ungdomsvård till socialvård. Uppsatsen är en rättsligt 

inriktad kvalitativ studie. Lagtext, förarbeten och betänkanden har studerats och därefter 

kompletterats med intervjuer med personal på ungdomshemmen. Studien visade att det finns 

grundläggande skillnader i de två olika lagstiftningarna, men att de påminner om varandra i 

verkställigheten. Resultaten visade vidare att behandlingspersonalen upplever svårigheter med 

övergången från sluten ungdomsvård till tvångsvård. Resultaten analyserades utifrån 

sociologiska teorier som satte forskningsproblemet i ett samhälleligt perspektiv. Utifrån 

Foucaults teorier kan övergången ses som en förlängning av straffet. Garland resonerar kring 

hur andra aktörer inlemmats i det straffande systemet. Studien har visat att socialrätten kan ses 

som ett exempel på detta. 

 

 

Sökord: sluten ungdomsvård, tvångsvård och unga lagöverträdare. 
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1. Inledning 

Sedan 1999 finns i Sverige sluten ungdomsvård som påföljd för unga lagöverträdare 15-17 år 

som gjort sig skyldiga till grova brott.1 En speciell grupp inom ramen för den slutna 

ungdomsvården är de ungdomar som avtjänat sluten ungdomsvård och direkt efteråt 

omhändertagits enligt lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. Denna 

företeelse gav upphov till tankar kring mötet mellan straffrätt och socialrätt. Funderingar 

diskuterades kring frågan om det uppstår en konflikt mellan dessa olika system. De ungdomar 

som varit med om detta är än så länge relativt få, i förhållande till hur många som döms till 

sluten ungdomsvård. Ingen tidigare forskning finns kring dessa ungdomar trots att statistik har 

visat att företeelsen ökar varje år. Med bakgrund av ovanstående formulerades uppsatsens 

syfte och frågeställningar, vilka ansågs vara relevanta för socialt arbete. Detta eftersom 

socialtjänsten har det yttersta ansvaret för barn och ungdom som vistas inom den egna 

kommunen. Uppsatsen ämnar klargöra situationen för hur en utvald grupp av personalen 

hanterar dessa ungdomar, samt sätta in resultatet i ett större sammanhang genom sociologiska 

teorier där människan möter samhället.  

Uppsatsens disposition 

Uppsatsen inleds med en introduktion till problemområdet. Därefter presenteras studiens syfte 

samt de tre frågeställningarna. Nödvändiga begreppsdefinitioner presenteras. Material- och 

metodavsnittet som följer förklarar hur arbetet genomförts och tar även upp 

verifieringsfrågan. Härefter följer dels en redovisning av de teoretiska utgångspunkter som 

har använts och dels en redogörelse för tidigare studier på området. Resultatavsnittet är 

indelat i två olika delar. Den första delen redovisar lagtexter, förarbeten samt betänkanden och 

ger svar på frågeställning ett. Den andra delen presenterar intervjuerna och ger svar på 

frågeställningarna två och tre. Analysen och tolkningen som följer, kopplar ihop resultaten 

med både de teoretiska utgångspunkterna och tidigare studier. I slutdiskussionen förs ett 

resonemang kring problemområdet och val av metod samt förslag ges på vidare forskning. 

Sist i rapporten återfinns en referenslista. 

                                                 
1 Prop. 1997/98:96, 156-159 och 175.  
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Introduktion till problemområdet 

Sluten ungdomsvård infördes 1999 i form av lagen (1998:603) om verkställighet av sluten 

ungdomsvård, härefter LSU (prop. 1997/98:96). Lagen infördes för att: 

• minska negativa skadeverkningar som ett fängelsestraff kan tänkas ha  

• reagera kraftfullt mot ungdomsbrottslingar  

• leva upp till barnkonventionens krav att barn ej skall sitta i fängelse. 2   

Statens Institutionsstyrelse (härefter SiS) utsågs till att sköta verkställigheten och påföljden 

verkställs på SiS:s särskilda ungdomshem. Dessa särskilda ungdomshem har tidigare enbart 

tagit hand om ungdomar som vårdas enligt Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om 

vård av unga (härefter LVU). Från och med 1999 vistas alltså både ungdomar dömda enligt 

LSU och ungdomar som vårdas enligt LVU på hemmen tillsammans. Vissa hem har 

integrerade avdelningar och vissa har separata avdelningar för LVU och LSU. 

Tvångsvård av unga 

Den vård som ungdomar ges enligt LVU följer behovsprövade principer, där den unges behov 

styr valet av insats. Utgångspunkten ligger i Socialtjänstlagen (2001:453) där det står: När 

åtgärder rör barn skall det särskilt beaktas vad hänsynen till barnets bästa kräver. Med barn 

avses varje människa under 18 år. 3  Vidare står att läsa: Socialnämnden skall i nära 

samarbete med hemmen sörja för att barn och ungdom som riskerar att utvecklas ogynnsamt 

får det skydd och stöd som de behöver och, om hänsynen till den unges bästa motiverar det, 

vård och fostran utanför det egna hemmet. 4  Socialtjänstlagen (härefter SoL) kräver samtycke 

från vårdnadshavaren eller när den unge fyllt 15 år, av honom själv för att tillämpas. Då detta 

samtycke saknas, men den unge ändå riskerar att utvecklas ogynnsamt, kan det med hänsyn 

till den unges bästa bli aktuellt med tvångsvård enligt LVU. Socialnämnden kan ansöka om 

tvångsvård hos Länsrätten enligt andra eller tredje paragrafen LVU. 2 § LVU berör ofta yngre 

barn som omhändertas på grund av andras bristande förmåga och dessa brukar betecknas 

miljöfall. 3 § LVU berör oftast ungdomar som omhändertas på grund av eget beteende och 

dessa brukar kallas beteendefall. Det är beteendefallen som är aktuella i denna uppsats. Det 

krävs att beteendet har en viss intensitet och aktualitet .5 Den nuvarande LVU infördes 1990 

genom prop. 1989/90:28. 

                                                 
2 Prop. 1997/98:96, 157-158. 
3 1 kap. 2 § SoL. 
4 5 kap. 1§. SoL. 
5 Prop. 1997/98:96, 174. 
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Sluten ungdomsvård 

För ungdomar som avtjänar sluten ungdomsvård gäller istället straffvärdesprincipen som är 

utgångspunkt för påföljdsvalet. 

Straffet definieras som ett lidande eller obehag som avsiktligen tillfogas en person.6 Straffet 

skall fastställas utifrån:   

• den skada, kränkning eller fara som gärningen inneburit (för offret, egen anmärkning)  

• vad den tilltalade insett eller borde ha insett om detta   

• de avsikter eller motiv som denne haft. 7  

LSU är i rättslig mening inget straff, endast fängelse och böter räknas som straff. Dock 

utdöms LSU efter samma principer som straffen och har inlemmats i det straffrättsliga 

systemet. Staffvärdet hos brottsligheten skall utgöra grunden för bestämmande av påföljd.8 

Inom straffvärdesprincipen talas det ingenting om vad den tilltalade kan behöva, utan 

brottspåföljden styrs enbart utifrån straffrättsliga principer. När det gäller unga lagöverträdare 

under arton år får rätten döma till fängelse endast om det finns synnerliga skäl.9 Brottets 

straffvärd, art samt gärningsmannens tidigare brottslighet ligger till grund för bedömningen 

huruvida synnerliga skäl föreligger eller ej.10 Om rätten funnit att påföljden bör bestämmas till 

fängelse skall påföljden istället bestämmas till sluten ungdomsvård om det inte med hänsyn 

till den tilltalades ålder vid lagföringen eller annan omständighet finns särskilda skäl 

däremot.11  Till grund för att döma enligt straffvärdesprincipen ligger tre grundprinciper: 

proportionalitet, förutsebarhet och konsekvens. Till och med 2003 har 411 ungdomar  

(8 flickor) skrivits in på ungdomshemmen för att verkställa sluten ungdomsvård. 

Fördelningen har sett ut på följande sätt:12

Tabell 1 

År 1999 2000 2001 2002 2003 

Antal 49 89 90 86 97 

                                                 
6 Nils Jareborg och Josef Zila, Straffrättens påföljdslära. (Stockholm: Norstedts Juridik AB, 2001), 15. 
7 29 kap. 1 § BrB. 
8 Anders Thunved, Lars Clevesköld och Birgit Thunved, Samhället och de unga lagöverträdarna (Stockholm: 
Norstedts Juridik AB, 2003), 128. 
9 30 kap. 5 § BrB. 
10 NJA:2001 s. 225. 
11 31 kap. 1a § BrB och 30 kap. 4 § BrB. 
12 S. Öman & M. Wihlborg. Sluten ungdomsvård 1999. Stockholm: SiS, Allmän SiS-rapport 2000:2, 21., K. 
Johansson, A. Schierbeck & M. Wihlborg. Sluten ungdomsvård år 2000. Stockholm: SiS, Allmän SiS-rapport 
2001:5, 5., L. Knudsdotter, A. Schierbeck & M. Wihlborg. Sluten ungdomsvård 2001. Stockholm: SiS, Allmän 
SiS-rapport 2002:4, 3., L. Knudsdotter. SiS årliga statistik 2002. Stockholm: SiS, Allmän SiS-rapport 2003:5, 36 
och L. Knudsdotter, A-C. Palmgren-Langlet & S. Björk. SiS statistik 2003. Stockholm: SiS, Allmän SiS-rapport 
2004:6, 52.  
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Som synes har antalet ungdomar som skrivits in på ungdomshemmen för sluten ungdomsvård 

nästan fördubblats från 1999 till 2003. Om detta beror på att ungdomsbrottsligheten ökat eller 

på att påföljden sluten ungdomsvård blivit populärare har författarna inget svar på i denna 

studie. Tiden för påföljden har haft följande genomsnittliga längd:13

Tabell 2 

År 1999 2000 2001 2002 2003 

Snittlängd 8,5 månader 10,2 månader 10,5 månader 9,2 månader 9,7 månader 

Det är intressant att se hur förändringen av den genomsnittliga tiden sett ut mellan första och 

andra året då den ökade med drygt 1,5 månad. Efter dess har förändringarna varit betydligt 

mindre. 

Övergång från sluten ungdomsvård till tvångsvård 

Att ungdomar kan omhändertas enligt LVU direkt efter LSU verkställighetens slut framgår på 

följande sätt: Vissa av de ungdomar som dömts till sluten ungdomsvård kommer att vara i 

behov av fortsatt tvångsvård vid verkställighetens slut och det kan därför ur ett 

behandlingsperspektiv vara önskvärt att fortsatt vård får ges med stöd av LVU.14  Detta 

regleras på följande sätt: Vård skall också beslutas om den som dömts till sluten ungdomsvård 

enligt 31 kap 1 a § brottsbalken vid verkställighetens slut bedöms vara i uppenbart behov av 

fortsatt vård för att inte löpa sådan risk som avses i första stycket.15 För att kunna omhänderta 

enligt LVU krävs en viss intensitet och aktualitet i beteendet.16 Aktualitetskravet försvårar 

möjligheterna att omhänderta enligt LVU då LSU verkställigheten avslutats. Detta på grund 

av att den unge varit frihetsberövad och därför varit förhindrad att påvisa behovet av 

tvångsvård genom ett ogynnsamt beteende.17 Dock gjorde lagstiftaren det möjligt genom ett 

tillägg i 3 § LVU. Detta möjliggörande innebär att ungdomarna först döms till LSU enligt 

straffrättsliga principer och därefter omhändertas enligt LVU med behovsprövade principer 

som utgångspunkt. Detta gör att ungdomar hamnar i en övergång mellan polariserade 

principer och angreppssätt.  

 

                                                 
13 Ibid. 
14 Prop. 1997/98:96, 174. 
15 3 § 2 stycket LVU. 
16 Prop. 1997/98:96, 174. 
17 Ibid. 
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Till och med 2003 har 30 stycken ungdomar genomgått denna övergång, fördelat på följande 

sätt:18

Tabell 3 

År 1999 2000 2001 2002 2003 

Antal 1 6 6 8 9 

Företeelsen har, som synes, ökat genom åren och det skall bli intressant att se om ökningen 

fortsätter. 

Syfte 

Att klargöra och jämföra de straffrättsliga normer och principer som gäller vid sluten 

ungdomsvård (LSU) och de behovsprövade normer och principer som gäller vid LVU. Syftet 

är dessutom att undersöka hur personal på institutionerna arbetar samt hanterar de svårigheter 

som kan uppstå då de aktuella ungdomarna hamnar i en övergång från straffrättsliga till 

behovsprövade principer. Syftet är vidare att sätta in resultaten i ett sociologiskt sammanhang 

för att i analysen belysa mötet mellan individ och samhälle. 

Frågeställningar 

1. På vilket sätt skiljer sig LVU mot LSU utifrån bland annat de gällande behovsprövade 

och straffrättsliga principerna? 

2. Hur går övergången från straffrättsliga principer till behovsprövade principer till och 

hur förankrar och förklarar personalen den hos/för ungdomarna? 

3. Upplever personalen att det uppstår svårigheter vid övergången från LSU till LVU och 

i så fall, hur hanterar de dem? 

Förförståelse 

Innan uppsatsen påbörjades, hade ingen av författarna någon djupare kunskap kring sluten 

ungdomsvård. Under studietiden har LVU behandlats mera än den slutna ungdomsvården. En 

av författarna har under en kortare period arbetat på ett behandlingshem där ungdomar 

omhändertagna enligt LVU vistades. Intresset för ungdomar var gemensamt för båda 

författarna och har varit drivkraften bakom valet av uppsatsämne. En utgångspunkt för 

uppsatsen är att författarna tror att de straffrättsliga principerna och de behovsprövade 

principerna skiljer sig avsevärt åt och därför är svåra att integrera inom samma individ. 

Författarna tror att det blir problematiskt för behandlingspersonalen på de särskilda 

                                                 
18 Personlig kommunikation Stina Björk, SiS, 041124. 
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ungdomshemmen, då ungdomarna omhändertas enligt LVU vid LSU verkställighetens slut. 

Uppfattningen grundas på en idé om att de aktuella ungdomarna ser det som att de suttit av sin 

tid och därmed sonat sitt brott, då verkställigheten av LSU är slut. Istället för att frias 

tvångsomhändertas de och kan i praktiken sitta kvar på samma ungdomshem som innan. 

Författarna tror att övergången från straffrätt till socialrätt i samma miljö innebär en konflikt, 

både för ungdomarna och för behandlingspersonalen. Vidare tror författarna att det kan vara 

svårt för personalen att få ungdomarna att acceptera att de inte skall friges. 

Begreppsdefinitioner 

Med brott aves en gärning som är beskriven i brottsbalken eller i annan lag eller författning 

och för vilken straff som sägs i brottsbalken är föreskrivet.19 Vidare betraktas en gärning som 

brott, om inte annat är särskilt föreskrivet, endast då den har begåtts uppsåtligen.20

 

Med rättsväsendet avses alla de instanser och aktörer som är inblandade i lagstiftnings- och 

rättsskipningsprocessen. Detta innefattar alltså instanser som t.ex. domstolar och riksdagen.21    

  

Med straff åsyftas ett lidande eller obehag som avsiktligen tillfogas en person:  

a) därför att hon överträtt en befallning eller regel som uppfattas som bindande för henne 

b) av någon i auktoritativ ställning, till exempel staten 

c) på ett opersonligt sätt, motiverat av rättviseskäl22

 
Att definiera begreppet vård/behandling är problematiskt eftersom många författare/forskare 

har olika uppfattningar. Den definition som används i studien är utarbetad av Institute of 

Medicine och innebär att behandling och intervention handlar om ofta komplexa insatser 

riktade mot vissa specifika individer med en redan identifierad problematik. Det handlar 

vidare inte bara om att förebygga problem, eller att hindra att nya utvecklas, utan om att 

försöka vända en negativ utveckling och att optimalt ”bota” individen ifråga.23

                                                 
19 1 kap. 1 § BrB. 
20 1 kap. 2 § BrB. 
21 Prisma (1990). Prismas lexikon, Otava: Bokförlaget Prisma AB. 
22 Nils Jareborg och Josef Zila, 9 och 15. 
23 Bergmark, A. och Oscarsson, L. Om behandlingsbegreppet inom alkoholvården. Stockholm: Stockholms 
Universitet, Institutionen för socialt arbete, Centrum för utvärdering av socialt arbete, särtrycksserien nr 23, 
1994., 72. 
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2. Material och metod

Forskningsdesign 

Studien har en flervetenskaplig ansats och kan närmast beskrivas som en rättsligt inriktad 

kvalitativ studie. Den rättsliga inriktningen undersöker det fält där straffrätt och socialrätt 

möts och utgår från rätten/rättsliga frågeställningar. Den socialvetenskapliga delen är 

kvalitativ då intervjuer genomförs. Tanken var från början att endast göra en rättsligt inriktad 

studie, men författarna diskuterade detta noga och fann då att studiens intresse kunde öka om 

även intervjuer genomfördes, som ett komplement till undersökningen av lag och 

lagförarbeten. Genom en mixad studie har fenomenet undersökts dels i teorin med hjälp av lag 

och lagförarbeten och dels i praktiken genom intervjuer. Valet av en kvalitativ 

datainsamlingsmetod motiverades med intresset av att erhålla några få personers 

beskrivningar av hur de upplever samt hanterar övergången från LSU till LVU. Syftet med 

uppsatsen var att göra en analys av mötet mellan individ och samhälle och därför valdes 

sociologiska analysverktyg. Foucault har studerats tidigare under utbildningen och ansågs 

relevant på grund av hans diskussioner kring samhället och lagbrytaren. Garland valdes 

utifrån liknande kriterier, på grund av hans resonemang kring kriminalpolitiken. Studiens 

utgångspunkt ligger i 1 kap. 2 § SoL där det regleras att när åtgärder rör barn skall särskilt 

beaktas vad hänsynen till barnets bästa kräver. Vidare är dels Brottsbalken 31:1 a viktig 

eftersom den reglerar sluten ungdomsvård och dels 3 § LVU där det regleras att ungdomar 

som dömts enligt LSU vid verkställighetens slut kan omhändertas enligt LVU. 

Datasökning 

Inom allt vetenskapligt arbete är det viktigt att läsa in sig på området eftersom det är svårt att 

få ett bra resultat utan att ta reda på tidigare insamlad kunskap.24 I det inledandet skedet då 

beslut fattats att skriva om sluten ungdomsvård, gjordes sökningar på olika relevanta 

hemsidor på Internet: Socialstyrelsen25, Statens Institutionsstyrelse26 samt Brottsförebyggande 

rådet.27 På de olika hemsidorna söktes på ”sluten ungdomsvård” samt ”unga lagöverträdare” 

och ur dessa sökningar påträffades flera rapporter, som vid genomläsning samt vid diskussion 

med handledare ledde fram till det aktuella syftet och frågeställningarna. Efter detta gjordes 

sökningar i olika databaser, bland annat i Libris där sökningen efter ”sluten ungdomsvård” 

                                                 
24 Jarl Backam, Rapporter och uppsatser (Lund: Studentlitteratur, 1998), 22. 
25 www.sos.se, 040915 
26 www.stat-inst.se, 040915 
27 www.bra.se, 040915 
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gav 16 träffar. Här fanns främst två rapporter28 som genomlästes noggrant och vars 

referenslistor gav tips på vidare relevant litteratur. Sökningar har även genomförts på googles 

hemsida29 och där hittades en magisteruppsats. Efter att ha funnit ett visst basmaterial i form 

av rapporter, har dessa varit till stor hjälp genom sina referenslistor som en källa för att finna 

nytt material.  

Materialinsamling 

Juridiskt material 

Uppsatsens första frågeställning kan ses som en teoretisk del som syftar till att studera lagen i 

teorin och denna genomförs genom granskning av följande lagtext, förarbeten samt 

betänkanden: SoL, LVU, LSU, Brottsbalken, prop.1979/80:1, prop.1987/88:120, prop. 

1989/90:28, prop.1997/98:96, SOU 1993:35 och Ds 1997:32.  

 

Kunskap om vilka rättsregler som skall tillämpas i ett visst fall hämtas från rättskällorna, som  

fungerar som en kunskapskälla för gällande rätt. Vilka rättskällorna är och vilken inbördes 

vikt de äger har diskuterats under århundraden.30 I begreppet ”gällande rätt” spelar lagen en 

framträdande roll och är den primära rättskällan.31  Förarbeten är de texter som produceras 

under lagstiftningsförfarandet och de uppfattas regelmässigt som tolkningsverktyg till den 

dominerande rättskällan-lagtexten och räknas som sekundära rättskällor.32 Regeringens 

propositioner utgör förarbeten. Statens Offentliga Utredningar (SOU) och Departementsserien 

(Ds) är två olika former av utredningar som ger förslag till ny lagstiftning eller förändring av 

gällande rätt, så kallade betänkanden. Dessa ligger till grund för propositioner, men räknas 

inte till rättskällorna.33 Ovanstående har legat till grund för urvalet av material för att jämföra 

LSU och LVU. De två auktoritativa rättskällor som används i studien är lagtext och 

förarbeten. Detta har kompletterats med studier av betänkanden för att ge en bakgrund till 

varför lagen har vuxit fram. Materialet har också valts efter samråd med handledare. 

                                                 
28 Kühlhorn, E. Sluten ungdomsvård: rättsliga reaktioner på de ungas brott före och efter införandet 1999. 
Stockholm: SiS, Forskningsrapport, nr 5, 2002 och Palm, J. Ungdomarnas upplevelse av sluten ungdomsvård. 
En jämförelse med LVU-placeringar och fängelse. Stockholm: SiS, Forskningsrapport, nr 2, 2003. 
29 www.google.se, 040915 
30 Claes Sandberg, Nordstedts juridiska handbok, 17:e uppl., (Stockholm: Nordstedts Juridik AB, 2001), 4. 
31 Stig Strömholm, Rätt, rättskällor och rättstillämpning, 5:e uppl., (Stockholm: Nordstedts Juridik AB, 1996), 
335. 
32 Ibid., 358. 
33 www.regeringen.se, 041110. 
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Kvalitativt material 

Den empiriska delen av uppsatsen syftar till att besvara frågeställning nummer två och tre. För 

att göra detta har kvalitativa intervjuer genomförts med personal på ungdomshemmen. 

Intervjupersonerna har varit dels informanter och dels respondenter. Det vill säga att de har 

delgett författarna information samt även uttryckt egna tankar och åsikter. Uppsatsens 

forskningsområde begränsade urvalet till frågeställning två och tre, då det inte finns så många 

ungdomar som avslutat verkställigheten av LSU och därefter omhändertagits enligt LVU.  

De sex särskilda ungdomshem som tar emot ungdomar dömda enligt LSU kontaktades per  

telefon och samtal fördes med institutions- och avdelningschefer. Några valde att avböja från 

att delta i studien, vilket begränsat antalet intervjupersoner. Skälen till detta var dels att de inte 

ansågs sig ha tid för att delta i en intervju och dels att de inte kunde förstå relevansen av 

studien. De institutioner som hade möjlighet, samt hade haft de ungdomar som är av intresse 

för uppsatsen, var: Råbys, Klarälvsgårdens och Johannisbergs ungdomshem. Intervjuerna har 

genomförts på telefon med hjälp av högtalartelefon, bandspelare samt intervjuguide (se bilaga 

1). Frågorna i intervjuguiden utformades så att de hade en klar koppling till uppsatsens syfte 

och frågeställningar. Bakgrundsinformationen om intervjupersonerna och övergången (som 

presenteras i intervjuredovisningen) ansågs relevant utifrån att kunna föra ett resonemang 

kring forskningsfrågorna. Författarna trodde att hur behandlingsarbetet sett ut kan vara 

beroende av det specifika fallet och detta gör bakgrundsinformationen viktig.  

Metod 

Juridisk metod 

Lagtext, förarbeten samt betänkanden har varit utgångspunkten och presentationen syftar till 

att klargöra skillnader och likheter i regelverken kring LSU och LVU. En sammanställning av 

skillnader och likheter mellan de två lagstiftningarna, redovisas i resultatdelen. Den juridiska 

metoden består i att undersöka de rättsliga systemen med utgångspunkt från rättskällorna, det 

vill säga vad som anses centralt inom respektive rättslig reglering. 

Kvalitativ metod 

Metoden att banda intervjuerna valdes utifrån att de skulle utföras av olika personer. Detta 

minskar risken för att intervjuaren gör egna tolkningar av vad som är viktigt att ta med. Vid 

transkriberingen har intervjuerna skrivits ut i talspråk. Pauser och emotionella uttryck har inte 

tagits med, eftersom analysen inte ämnar förklara individens agerande utan snarare deras 
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uttalanden och processen som de beskriver. Vid resultatsammanställning av intervjumaterialet 

har meningskoncentrering använts för att korta ned de långa uttalanden som har erhållits via 

öppna frågor i intervjun.34  Utskrifterna har delats in i tre olika teman för att underlätta 

presentationen av materialet: bakgrund till övergången från LSU till LVU, det faktiska 

tillvägagångssättet vid övergången och egna åsikter kring övergången samt om den eventuella 

konflikten. Den första delen av intervjuerna är av informantkaraktär och presenteras under de 

två första temana. Det sista temat i intervjuredovisningen är mer av respondent karaktär. 

Intervjupersonerna kommer inte att presenteras i separata avsnitt, utan snarare tillsammans. 

Detta sätt att redovisa resultaten har valts utifrån att författarna ville belysa likheter och 

skillnader i intervjuerna. Citat har tagits med för att belysa intervjupersonernas uttalanden. 

Kortare citat har skrivits direkt i texten med kursiv stil och längre citat har skrivits med 

mindre radavstånd samt indrag. I analysen har författarna använt sig av meningstolkning, 

vilket innebär att inta en kritisk distans i förhållande till det direkt sagda i intervjuerna.35 Detta 

har gjorts för att strukturera samt finna samband som inte direkt framträtt i resultatavsnittet.  

Verifiering 

Reliabilitet 

Reliabiliteten i en studie hänför sig till resultatens konsistens samt deras tillförlitlighet.36 För 

att öka reliabiliteten i en undersökning är det viktigt att göra en detaljerad beskrivning av hur 

data har samlats in. Detta för att proceduren skall kunna upprepas och få samma resultat.37 I 

den kvalitativa delen av uppsatsen har reliabiliteten påverkats positivt bland annat genom 

användandet av en intervjuguide. Guiden arbetades fram genom diskussioner mellan 

författarna. Genom att låta denna guide strukturera samtalen med intervjupersonerna, finns 

möjlighet att genomföra intervjuerna igen med liknande resultat. Det är svårt att resonera 

kring om andra intervjupersoner skulle ha svarat på exakt samma sätt. Det är dock viktigt att 

komma ihåg att forskaren själv utgör mätinstrumentet och detta kan påverka reliabiliteten 

eftersom olika forskare kommer att utföra intervjun på olika sätt. Det är också viktigt att dessa 

intervjupersoner är lika insatta i övergången för att samma/liknande resultat skall uppnås. 

Denna studies reliabilitet ökade även genom att intervjuerna bandades för att sedan 

transkriberas. Kvalitén på de inspelade intervjuerna är hög, vilket underlättade utskriften. 

                                                 
34 Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun, (Lund: Studentlitteratur, 1997), 175-178. 
35 Kvale, 184. 
36 Ibid., 213. 
37 Ruth, J-E. (1991). Reliabilitets- och validitetsfrågan i kvantitativ respektive kvalitativ forskningstradition. 
Gerantologia vol. 5, no.4., 277-290. 
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Författarna transkriberade två intervjuer var och detta föregicks av en överenskommelse kring 

hur intervjuerna skulle skrivas ut. Till exempel togs inte pauser med och intervjuerna skrevs 

ut i talspråk. Studien innehåller också en noggrann redogörelse av tillvägagångssättet för 

insamling av data, vilket bör underlätta en upprepning av studien. En annan viktig sak att 

komma ihåg är att intervjuerna är retrospektiva, det vill säga att intervjupersonerna ser 

tillbaka och beskriver något som har hänt.38 Retrospektiva intervjuer innebär alltså att 

felkällor kan dyka upp och detta har motverkats genom att författarna har varit extra 

uppmärksamma under analysstadiet. 

Validitet 

Validitet betyder giltighet och visar i vilken utsträckning en metod undersöker vad den är 

avsedd att undersöka.39 En studie med hög validitet ger med hjälp av insamlad data svar på 

det formulerade syftet och frågeställningarna.40 I den första delen av uppsatsen är syftet att  

jämföra LSU med LVU. Genom att läsa dessa två lagstiftningar samt de propositioner som låg 

till grund för dem, försökte författarna undersöka det som var avsett att undersöka. Detta 

kompletterades med studier av ”socialtjänstreformen” och ”påföljdsreformen” för att få en 

kontextuell förståelse av de båda lagstiftningarna. Två av studiens frågeställningar handlar om 

hur personalen på de särskilda ungdomshemmen hanterar en eventuell konflikt samt hur de 

förankrar övergången från LSU till LVU för ungdomarna. För att verkligen mäta det som var 

tänkt att mätas, kontaktades den personal som arbetar direkt med de ungdomar som är av 

intresse för uppsatsen. Anledningen till detta var att erhålla förstahandsinformation från dem 

som verkligen utför arbetet med de unga. Dock uppstod problem eftersom viss personal som 

haft behandlingsansvar för dessa ungdomar slutat på ungdomshemmen och därför inte kunde 

deltaga i studien. Intervjuguiden bidrog även till att öka validiteten, eftersom den hjälpte 

författarna att hålla fokus på de frågor som är relevanta för uppsatsen. Telefonintervjuer hade 

en fördel i och med att intervjupersonen inte påverkades till lika stor del av intervjuarens 

ansiktsuttryck och kroppsspråk. En nackdel med detta var att intervjuaren inte hade erfarenhet 

av telefonintervjuer. Denna intervjuform ställer andra krav på intervjuaren och tystnader kan 

upplevas på ett annorlunda sätt än vid en vanlig intervju, till exempel mer stressande. 

                                                 
38 Pål Repstad, Närhet och distans. Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap, 2:a uppl. (Lund: Studentlitteratur, 
1993). 
39 Kvale, 215. 
40 Ruth, 277-290. 

 11



Generaliserbarhet 

De ungdomar, som är i fokus i denna uppsats, är relativt få till antalet. Trots att endast fyra 

intervjuer har genomförts, så har författarna på detta sätt ändå lyckats få kännedom om en stor 

del av de ungdomar som varit föremål för just ett omhändertagande direkt efter LSU 

verkställighetens slut. Intervjupersonerna har tillsammans haft kontakt med sju stycken 

ungdomar och det är totalt 30 stycken ungdomar som har varit föremål för ett 

omhändertagande enligt LVU efter LSU verkställighetens slut fram till och med 2003. 41 Det 

är dock viktigt att påpeka att det inte går att generalisera resultaten utifrån studiens fyra 

intervjuer. Istället behöver det studien uppmärksammat utforskas mer, för att en 

grundläggande kunskap skall uppnås. 

Avgränsningar/begränsningar 

Denna studie handlar om ungdomar dömda enligt LSU samt ungdomar som vårdas med stöd 

av LVU. En avgränsning som gjorts är att fokus har lagts endast på de ungdomar som först 

har varit dömda och sedan omhändertagits för vård. En annan avgränsning är att endast själva 

övergången har fokuserats i uppsatsen och författarna har inte undersökt vad som hänt 

ungdomarna när LVU trätt i kraft. En begränsning med uppsatsen är att den inte inkluderar 

samtliga ungdomar som fenomenet rör. Detta beror på ett alltför stort uppdrag för att kunna  

rymmas inom ramen för en uppsats på C-nivå. En annan begränsning i form av antalet 

intervjupersoner, har varit att några av de särskilda ungdomshemmen avböjde från att delta i 

studien av olika skäl.  

Etiska överväganden 

Etik är viktigt inom all forskning och etiska överväganden har genomsyrat hela 

uppsatsarbetet. Ursprungligen fanns det hos författarna ett intresse av att undersöka hur 

ungdomarna själva upplever att tvångsomhändertas direkt efter verkställighetens slut. Efter 

diskussioner kring detta framkom att författarna ansåg det som svårt att rättfärdiga denna form 

av intervju, eftersom ungdomarna möjligtvis skulle uppleva det som påfrestande att svara på 

frågor inom detta område i deras eventuellt redan utsatta position. Författarna kunde inte 

förutse vilka effekter som intervjuerna med ungdomar skulle kunna ge och därför gjordes 

istället valet att intervjua de personer som fanns i närheten av ungdomarna, nämligen 

behandlingspersonalen. Vidare skiftade även fokus i detta skede för uppsatsen, till att istället 

                                                 
41 Personlig kommunikation Stina Björk, SiS 041124.  
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undersöka personalens åsikter och tankar kring en tänkbar konflikt mellan LSU och LVU. För 

att försäkra att ungdomarnas identitet inte skulle kunna avslöjas genom intervjuerna 

uppmanades intervjupersonerna att säga ifrån om de upplevde att svaren på vissa frågor skulle 

kunna röja identiteten på de unga. Två begrepp, som varit viktiga, har varit informerat 

samtycke och konfidentialitet. Intervjupersonerna informerades om uppsatsens syfte och 

upplägg och deltagandet i studien var frivilligt.  Personerna som har blivit intervjuade är 

anonyma och endast deras befattning har redovisats. Just konfidentialitet anser författarna är 

viktigt så att intervjupersonerna känner sig trygga att uttrycka sina personliga åsikter som 

speciellt var av intresse i just denna uppsats. 

3. Teoretiska utgångspunkter för analys 

Det teoretiska området som studien problematiserar kring är det där straffrättsliga principer 

möter vårdande/behovsprövade normer och principer. Området analyseras utifrån 

sociologiska teorier om förändringar i synen på lagbrytaren samt tankar kring disciplineringen 

av själen och syftet med samhällets kontrollapparat.  

Disciplinering av själen och samhällets kontrollapparat utifrån Michel 
Foucault 
Straffsystemet 

Straffsystemet har förändrats och enligt Foucault dömer dagens domstolar något annat än bara 

straffet, nämligen brottslingens själ. Han menar att andra typer av värderingar har smugit sig 

in och förändrat reglerna för domens utformning.42 Numera tar rättsväsendet inte bara 

ställning till om fakta är belagda och handlingen är brottslig, utan även vad brottet tyder på. 

Var hos gärningsmannen ligger roten för gärningen? Ligger den hos instinkten, det 

omedvetna, miljön eller kanske i arvet?43 I rättsprocessen tittas det inte bara på vilket lagrum 

som är tillämpligt för brottet utan också vilken åtgärd som är den lämpligaste. Frågan som 

ställs är genom vilken åtgärd brottslingen säkrast skall kunna bättra sig? Straff pratas därför 

om som ett sätt att förbättra individen. I uppbyggnaden av domslutet ingår därför nu en 

uppsättning av värderande omdömen, diagnoser, prognoser och normativa bedömningar. Att 

straffa själen betyder alltså att hänsyn tas även till brottslingens personlighet och bakgrund. 

Detta innebär också att straffet på ett sätt förskönas och istället för att säga att det handlar om 

                                                 
42 Michel Foucault, Övervakning och straff, 4:e uppl. (Lund: Arkiv förlag, 2003), 24. 
43 Ibid. 
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vedergällning så beskrivs straff som ett sätt att förbättra individen.44 Detta betyder att vi i 

nuläget förklär straffet och kallar det för något annat, till exempel behandling.  

 

Den juridiska komplexiteten  

Det faktum att även brottslingens själ skall straffas har lett till en juridisk komplexitet. Den 

rättsliga makten att bestraffa har lagts ut även på andra aktörer.45 Straffets verkställighet och 

anpassningen efter individen utökar antalet instanser som fattar ett rättsligt beslut. 

Psykiatriska experter, psykologer, domare och ämbetsmän har i uppdrag att övervaka straffets 

verkställighet och även tjänstemän inom kriminalvården medverkar till att den rättsliga 

makten att bestraffa splittras.46 Frågan ställs om vilken verkställighet som bäst kan få just 

denna individ att bättra sig. Man skulle kunna hävda att dessa instanser inte är delaktiga i 

rätten att avkunna dom men de straff som domstolen fastslår är inte absolut avgjorda, de kan 

förändras på vägen. Man överlåter åt andra än dem som dömer att besluta om den skyldige 

kan försättas på fri fot eller få villkorlig dom och detta kan avbryta det straffrättsliga 

förmyndarskapet.47  

 

Makten utövas gentemot själen 

Foucault ger flera exempel på hur straffet numera riktar in sig på förövarens själ och att det 

handlar om att disciplinera människorna. Just själen ser Foucault som central i det straffande 

systemet. Ett exempel han tar upp är Jeremy Benthams idéer kring Panoptikon som han 

utvecklade under senare delen av 1700-talet. Panoptikon har på svenska översatts till ”det 

allseende ögat”.48 För att kort beskriva Panoptikon består idén av en cirkulär byggnad med 

åtskilda celler som alla har stora fönster in mot gården. Det går inte att se in i varandras celler. 

Mitt på gården finns ett vaktrum som det inte går att se in i på grund av dess konstruktion. 

Från vaktrummet går det dock att se in i alla celler. Detta innebär att dem i cellerna inte kan 

veta när någon övervakar dem.49 Principen bygger på att personerna i cellerna föreställer sig 

att de alltid är övervakade och därför fogar sig i vad de skall göra. Detta innebär att makten 

ligger i en disciplinering av medvetandet/själen och några andra maktmedel behöver inte 

                                                 
44 Ibid.  
45 Ibid., 26ff 
46 Ibid. 
47 Ibid., 26 
48 Jeremy Bentham, Panopticon, (Nora: Nya Doxa, 2002), 9 
49 Ibid., 56-60. 
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användas.50 Bentham menar att Panoptikon kan användas i flera sammanhang med några få 

förändringar, till exempel i fängelser, dårhus, sjukhus och skolor.51

 

Förändringar på det kriminalpolitiska området utifrån David Garland  
Lagbrytaren 

Synen på lagbrytaren har förändrats genom tiderna. I efterkrigstidens USA och Storbritannien 

och fram tills 70-talet såg rättsväsendet på brottslingen som en sämre lottad människa, med 

sämre utbildning, färre arbetsmöjligheter med mera.52 Även patologiska förklaringar ansågs 

ligga till grund för kriminalitet. Detta synsätt innebar att fokus låg på förövaren och dennes 

behov vilket gjorde rehabilitering och vård mycket viktigt. Resonemang har förts om att 

rättsväsendet i dagsläget istället ser på kriminella som en person med bristande självkontroll, 

men med ansvar för sina handlingar. Individen förtjänar att straffas. Detta tar sig uttryck 

genom mindre rehabilitering och mer tankar om vedergällning. Detta synsätt sätter offret i 

centrum och bryr sig mindre om förövarens behov. Synpunkter har lyfts fram av Garland där 

han pekar på att de båda olika synsätten fungerar var för sig men att det är svårare att 

kombinera dem.53  

 

Kontroll av brottslingen 

Rättsväsendet har under de senaste decennierna haft problem att kontrollera brottsligheten. 

Samhällsutvecklingen har drivit fram förändringar på det kriminalpolitiska området. I det nya 

samhället (med start på 1950-talet) arbetade människor mindre, vilket ledde till mer fritid. 

Ungdomar gick i skolan istället för att arbeta vilket också gav dem mer fritid.54 Den 

informella sociala kontrollen, som tidigare genomförts av det sociala nätverket kring 

individen, upplöstes. Människan blev därmed friare och under mindre övervakning. Det nya 

samhället gav därmed upphov till mer kriminellt benägna individer, vilket var/är svårt att 

kontrollera.55 Rättsväsendet/staten har, enligt Garland, förändrat syftet med sin verksamhet. 

Det tidigare löftet om att upprätta lag och ordning har omvandlats till ett löfte om att straffa de 

brottslingar som åker fast.56 Rättsväsendet vill reagera snabbt på brott, men funderar inte på 

                                                 
50 Ibid. 
51 Ibid., 54. 
52 David Garland, The culture of control. Crime and Social Order in Contemporary Society, (Oxford: Oxford 
University Press, 2001), 15. 
53 Ibid. 
54 Ibid., 91. 
55 Ibid. 
56 Ibid., 200. 

 15



vad brottsligheten beror på och vilken påföljd som bäst kan motverka fortsatt brottslighet. 

Genom att straffa brottslingar hårt, kompenseras det misslyckande som inträffat då 

rättsväsendet inte klarat av att garantera trygghet för allmänheten.57 I dagsläget inriktas 

kriminalpolitiken varken enbart på straff och inte heller enbart på att skydda allmänheten. Det 

nya idealet är att skydda allmänheten från brottslingar, samt straffa längre och övervaka mer 

intensivt när brottslingarna till sist friges.58

 

Responsibilization strategy 

Kriminalvårdsmyndighetens monopol på kriminalvården har upphört, vilket har lett till att 

andra aktörer också har börjat agera. Enligt Garland vill rättsväsendet i dagsläget sprida 

ansvaret för kontroll av kriminaliteten till olika delar av samhället, vilket kallas för 

”responsibilization strategy”. Till exempel har allmänheten inlemmats i systemet.59 Bland 

annat skall kampanjer (tv-reklam, broschyrer etc.) hjälpa till att öka folks 

medvetande/kännedom om kriminaliteten. En känsla av att ”det kan drabba dig” skall uppnås, 

vilket i sin tur skall skapa en ansvarskänsla för att kontrollera brottsligheten. 

Rättsväsendet/staten vill helt enkelt att andra aktörer skall hjälpa till att kontrollera 

brottsligheten, eftersom det/den inte klarar av det längre själv.60 Allmänheten hjälper 

rättsväsendet/polisen till exempel genom att starta grannverksamheter för att motverka brott.  

 

Rädsla för brott 

Allmänhetens reaktioner/känslor påverkar rättsväsendets/polisens arbete. Länge har åsikten 

varit att allmänhetens rädsla för brott har varit ett bra mått på den reella brottsligheten och hur 

stor risken är för att falla offer för den.61 Dock har studier på senare år visat att detta inte 

stämmer, eftersom allmänhetens rädsla för brott har liten förankring i verkligheten.62 

Allmänheten känner sig till exempel tryggare med patrullerande poliser på gatan, trots att 

detta egentligen har en minimal inverkan på brottsligheten.63 Polisen/rättsväsendet ägnar sig 

alltså åt aktiviteter som har föga inverkan på den verkliga brottsligheten, bara för att lugna 

allmänheten.  

 

                                                 
57 Ibid., 134. 
58 Ibid., 142. 
59 Ibid., 125. 
60 Ibid., 126. 
61 Ibid., 122. 
62 Ibid., 164. 
63 Ibid., 122. 
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4. Tidigare studier/forskning  

Trots att det idag finns en hel del forskning kring sluten ungdomsvård i Sverige, finns inte 

någon forskning kring de ungdomar som omhändertas enligt LVU efter LSU verkställighetens 

slut. Uppsatsens frågeställningar och fokus är därmed outforskat. Nedan följer istället en 

redogörelse för forskning som berör ämnet, uppdelat i olika teman.  

Relationen mellan vård och straff 

Det har funnits två olika traditioner i synen på lagbrytaren, vilket har resulterat i två olika sätt 

att reagera på brottsligheten. Det ena synsättet har sett brottslingen som en determinerad och 

olycksdrabbad individ och hans behov hamnar därmed i centrum.64 Detta arbetssätt är väl 

förankrat i välfärdsstatens ideologi och var populärt under folkhemsbygget.65 I detta 

sammanhang lyfts ansvaret från brottslingens skuldror och hans/hennes livssituation knyts till 

omständigheter utanför individens egen kontroll. Här är det av yttersta vikt att 

rehabilitera/vårda brottslingen utifrån hans individuella behov, detta tankesystem betecknas 

ofta som ”behandlingstanken”. Det andra sättet att se på lagbrytaren är som en skurk och inte 

en stackare.66 Detta synsätt ser brottslingen som en rationell aktör som är ansvarig för sitt 

handlande och han skall därför straffas. Dessa olika betraktelsesätt kan visa på komplexiteten 

i relationen mellan vård och straff. 

 

Den så kallade behandlingstanken har utsatts för mycket kritik. Bland annat visade 

Martinsson i en studie på 60-talet att rehabilitering/vård hade liten eller ingen effekt/inverkan 

på återfallsfrekvensen.67 Detta tog han dock tillbaka några år senare. Även Wilson var på 70-

talet kritisk mot behandlingstanken och de individuella behovsprövade straffen, eftersom han 

ansåg att dessa inte kunde reducera brottsligheten.68 Behandlingstanken hade stort inflytande i 

Sverige fram tills införandet av nya Brottsbalken 1989.69 Ovanstående stycke syftar till att ge 

en kortfattad överblick av området. Det har rått delade meningar kring straff och behandling 

genom tiderna och relationen mellan de båda är därmed svår att reda ut.  

                                                 
64 Henrik Tham, ”Brottslingen- vinnare eller förlorare?,” in Flores juris et legum, festskrift till Nils Jareborg, 
eds. Peter Asp, Carl-Erik Herlitz & Lena Holmqvist (Uppsala: Iustus förlag, 2002), 587. och Garland, loc.cit. 
65 Tham, 587. 
66 Ibid. 
67 Robert Martinsson, “What works ? – Questions and answers about prison reform.” The public interest 35, 
(1974): loc.cit. 
68 James Q Wilson. Thinking about crime, 2:a uppl. (Chicago: University of Chicago Press, 1987). 
69 Prop. 1987/88:120, 33 och 37. 
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Vård och behandling under tvång 

Studier har visat att de straffrättsliga påföljderna inte kan antas leda till att risken för fortsatt 

brottslighet från den dömdes sida minskar.70 Ju mer ingripande en påföljd är –speciellt 

tvångsvård – desto mindre sannolikt är det att personen slutar begå brott och anpassas till 

samhället.71 Forskning kring LVU visar svårigheter med att behandla ungdomar under tvång 

på särskilda ungdomshem.72 Anledningen till detta kan vara att personal och ungdomar inte 

kan mötas i en hjälpande process. Ungdomarna kan känna motstånd mot behandlingen på 

grund av en kombination av ett frihetsberövande samt den obestämda behandlingstiden och 

skapar därför strategier för att anpassa sig till anstalten.73 Även annan forskning pekar på 

svårigheter med tvångsvård eftersom ungdomarna i regel har låga eller negativa förväntningar 

på behandling. Det kan därför krävas starka argument för att övertyga en ungdom att gå in i 

en förändringsprocess. De långsiktiga vinsterna med en förändring måste tydliggöras och utan 

motivation eller samarbetsvilja kan inte heller resultat förväntas. 74 En annan anledning till 

svårigheter med tvångsvård på institution kan vara att behandlingsmiljön har för få likheter 

med världen utanför och positiva förändringar på institutionen förändras snabbt när ungdomen 

kommer ut i verkligheten. Svårigheterna med just tvångsvård har bland annat visat sig genom 

nedslående resultat av den traditionella institutionsbehandlingen av unga lagöverträdare i 

Sverige.75

 
Begreppet behandling har i vissa sammanhang kritiserats för att det kan leda till oriktiga 

associationer och kan till exempel förknippas med en medicinsk sjukdomsmodell. Ordet 

behandling kan väcka misstänksamhet och motstånd hos den som skall behandlas eftersom 

ingen vill förändras mot sin egen vilja. Ungdomar tenderar även att associera tvångsvård med 

hjärntvätt. Trots detta är begreppet väletablerat inom forskningssammanhang.76

Sluten ungdomsvård ersätter fängelse 

Den forskning som berör LSU i Sverige har främst initierats av Statens Institutionsstyrelse 

och Socialstyrelsen. Något som framkommit är att de ungdomar som dömdes till fängelse 

                                                 
70 Martin Borgeke, ”Vilka grundtankar bör gälla för påföljdsbestämningen?,” in Flores juris et legum, festskrift 
till Nils Jareborg, eds. Peter A. Carl-Erik H och Lena H (Uppsala: Iustus förlag, 2002), 110. 
71 SoU 1993:35, Del A., 22. 
72 Claes Levin, Uppfostringsanstalten. Om tvång i föräldrars ställe (Lund: Arkiv förlag, 1998), 150. 
73 Ibid., 149-160. 
74 Bengt Daleflod, ”Är det möjligt att rehabilitera kriminella ungdomar?,” in Vård av unga med sociala problem, 
eds. Bengt Åke A. et al. (Stockholm: Liber Utbildnings AB, 1996), 412 
75 Ibid., 424  
76 Ibid., 411. 
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innan LSU infördes var färre till antalet årligen, jämfört med dem som döms till LSU sedan 

1999.77 Detta trots att LSU var tänkt att ersätta fängelsestraffet för ungdomar i åldern 15-17 

år. Ökningen förklaras dels med en ökad brottslighet och dels med så kallad net-widening. 

Detta begrepp innebär att rättsväsendet ser sluten ungdomsvård som en mer human påföljd än 

fängelse och därför dömer de eventuellt fler till detta. Denna forskning redovisades 2002 och 

är en uppföljning av LSU:s första verksamhetsår. Forskningsresultat visar även att 

strafftiderna för ungdomar har blivit längre i och med LSU reformen, jämfört med fängelse, 

och detta var inte lagstiftarens uttalade intentioner.78 Forskning har visat att personal på de 

särskilda ungdomshemmen anser att samarbetet med socialtjänsten är centralt och av stor 

betydelse för att uppnå bra behandlingsresultat.79 Dock uppger vissa institutioner brister, som 

till exempel att vårdplanerna sällan eller aldrig upprättas tillsammans med socialtjänsten.80 

Synpunkter har framförts att det bristande samarbetet med Socialtjänsten kan medföra att ett 

kanske alltför litet antal av de ungdomar som fullgjort sin verkställighet för LSU får fortsatt 

vård genom ett tvångsomhändertagande enligt LVU.81

Integration av sluten ungdomsvård och tvångsvård 

Forskning visar att ungdomar som vårdas enligt LVU ej har påverkats negativt av att vistas på 

samma institutioner som dömda enligt LSU.82 Dock visar andra studier att de avdelningar som 

har både LSU dömda och LVU ungdomar ihop, haft problem med integreringen.83 Ett av 

skälen som angetts till att integreringen har fungerat dåligt är problem med 

säkerhetsaspekterna, eftersom dessa skärptes i och med LSU dömdas placering på hemmen. 

Ett annat skäl är de skilda regelverken mellan LSU och LVU. I samma rapport framkommer 

att införandet av LSU har fått klara konsekvenser för LVU ungdomarna, genom det strängare 

regelverket.84 Olika studier visar således olika/motsatta resultat. Andra studier fokuserar på 

förenandet av en straffrättslig påföljd (LSU) med behandling av ungdomar (LVU) och att 

detta i rapporten anses strida mot det allmänna rättsmedvetandet.85 Förslag har därför lämnats 

                                                 
77Kühlhorn, loc.cit.  
78 Ibid. 
79 Tärnfalk, M. Sluten ungdomsvård år 2002. Stockholm: SiS, Allmän SiS rapport 2001:6., 32. 
80 Ibid., 20. 
81 Persson, C. Sluten ungdomsvård som alternativ till fängelse. Lund: Lunds universitet, juridiska fakulteten, 
2002., 58. 
82 Palm, 37-42. 
83 Tärnfalk, 14. 
84 Ibid.  
85 Persson, 58. 
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på att separata avdelningar bör införas på de särskilda ungdomshemmen där LSU och LVU 

ungdomar kan vårdas var för sig86.  

Teorier och metoder 

Foucaults teorier om att disciplinerande åtgärder används för att skapa ett ordnat samhälle har 

nyttjats av flera forskare. I övrigt kan även uppmärksammas att de ovan nämnda forskarna 

ofta hänvisar till varandra och varandras resultat. Många av de redovisade 

forskningsrapporterna har haft ett induktivt/teoriutvecklande förhållningssätt, det vill säga att 

forskaren har utgått från sin empiri för att konstruera begrepp och teorier.87

 

De metoder som använts i tidigare forskning är av både kvantitativ och kvalitativ karaktär. 

Intervjuer har gjorts med personal på de särskilda ungdomshemmen, ungdomar samt 

socialsekreterare. Enkäter har delats ut till ungdomar på institutioner och fängelse. Andra 

metoder som använts i ovan nämnda rapporter är deltagande observation samt registerstudier.  

5. Resultat 
Frågeställning ett har besvarats genom att LSU och LVU först klargörs separat under fyra 

olika rubriker och därefter jämförts i ett eget stycke. Frågeställningarna två och tre har 

besvarats genom kvalitativa intervjuer. Intervjupersonerna presenteras först i en tabell och 

därefter redovisas intervjupersonernas svar under tre olika rubriker.  

Sluten ungdomsvård 

Bakgrund:  
Från preventionsteorier till straffvärde  

Brottsbalken infördes 1965 och det utmärkande för denna var att straffets egentliga uppgift 

var att bekämpa brottsligheten, snarare än att vedergälla brottet.88 Straffet skulle vara 

preventivt, bland annat genom behandling och brottslingen skulle fostras/behandlas istället för 

att straffas.89 Allmänpreventiva och individualpreventiva skäl skulle vägas mot varandra vid 

valet av påföljd.90 Under 60- och 70-talen uppstod kritik mot den så kallade 

behandlingstanken och dess betydelse vid valet av påföljd.91  

                                                 
86 Ibid. 
87 Peter Esaiasson et al., Metodpraktikan, 2:a uppl. (Stockholm: Nordstedts Juridik AB, 2004), 122. 
88 Ds 1997:32, 61. 
89 Prop. 1997/98:96, 76-77.  
90 Prop. 1987/88:120, 37. 
91 Ds. 1997:32, 62. 
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Som följd av kritiken tillkallades Fängelsestraffkommittén 1979 för att utreda vissa frågor 

gällande straffsystemet. I kommitténs huvudbetänkande gavs omfattande förslag till 

förändringar i straffsystemet.92 Genom införandet av bland annat två nya kapitel i 

Brottsbalken (29 och 30 kap.) införlivades önskemålet om en mer precis reglering som skulle 

ge domstolarna bättre vägledning.93 Propositionen lade grunden för en omarbetning av 

Brottsbalkens regler om påföljdsval och straffmätning. Nya regler infördes 1989 och den 

principiella utgångspunkten för påföljdssystemet blev till viss del en annan än tidigare.94 Dock 

innebar denna påföljdsreform inte någon avgörande förändring av den faktiska hanteringen av 

påföljdsfrågor, eftersom de nya principerna redan tillämpades i praxis.95 Begreppet 

straffvärde introducerades och infördes i Brottsbalken. I gällande rätt idag är brottets 

straffvärde utgångspunkten vid påföljdsbestämningen.96 Begreppet innebär inte någon 

objektiv egenskap hos en gärning, utan är istället ett uttryck för en värdering som är beroende 

av vem som svarar för bedömningen.97 De nya reglerna innebär att domstolens intresse istället 

knyts till brottet och dess straffvärde.  

 

 Straffrättsliga principer 

I början på 90-talet kritiserades straffsystemets brist på helhetssyn och konsekvens och 

Straffsystemskommittén tillsattes för att utreda detta.98 Kommittén ville skapa ett 

sammanhållet system med olika former av straff, där domstolarna alltid skall använda samma 

slags kriterier i varje enskilt fall. Utgångspunkten för dessa kriterier skall vara brottets 

straffvärde och de övriga kriterier som gäller vid utdömande av fängelse. Detta betyder att 

prognostiska kriterier eller behandlingsskäl inte skall få något inflytande vid domstolens 

bestämmande av straff.99 Straffsystemkommittén presenterade vissa allmänna principer som 

bör gälla för ett straffsystem. Dessa principer är proportionalitet, rättvisa, klarhet, 

förutsebarhet och konsekvens.100 Det reformarbete som skett på området sedan 70-talet har 

alltså gått från behandlingstanken mot idéer som istället betonar klassiska principer såsom 

rättvisa, proportionalitet mellan brott och straff, legalitet och förutsebarhet. Införandet av 

begreppet straffvärde har också spelat en avgörande roll. Reformarbetet har bland annat 

                                                 
92 Prop.1987/88:120, 30. 
93 Ibid., 35. 
94 Ds 1997:32, 63. 
95 Prop. 1987/88:120, 38 och Ds 1997:32, 63. 
96 Prop. 1987/88:120, 38. 
97Prop. 1987/88:120, 36. 
98 Ds 1997:32, 64. 
99 Ibid. 
100 Ibid. 
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inneburit att individualpreventiva hänsyn fått en minskad betydelse vid 

påföljdsbestämningen.101

 

Skäl för påföljden sluten ungdomsvård 

De ungdomar som döms till sluten ungdomsvård är de som är mellan 15-17 år och som begått 

ett brott för vilket är stadgat fängelse. Istället för fängelse bör de dömas till sluten 

ungdomsvård i lägst 14 dagar och högst 4 år om det inte med hänsyn till den tilltalades ålder 

vid brottstillfället eller annan omständighet finns särskilda skäl däremot.102 

Syftet/utgångspunkterna med LSU är att det skall vara ett frihetsberövande som skall minska 

skadeverkningar samt avhjälpa orsakerna till den unges kriminalitet under hög säkerhet.103  

Ytterligare en anledning till att LSU införts är att Sverige ratificerat FN:s barnkonvention104 

som bland annat säger att frihetsberövade barn skall hållas åtskiljda från vuxna.105

 

Grunderna för val av påföljd 

Sluten ungdomsvård är en påföljd med straffrättsliga principer och en händelse i det förflutna  

(brottet) spelar därför en avgörande roll för vad som skall ske.106 Den unges behov av vård har 

därför ingen betydelse vid val av påföljd.107 Påföljden måste vara utformad så att det står klart 

att den utgör samhällets reaktion på den dömdes brottslighet och att den uppfyller principerna 

om förutsebarhet och proportionalitet.108 Alla skall vara lika inför lagen och inga individuella 

hänsyn skall tas.109 Till grund för att döma enligt straffvärdesprincipen ligger tre 

grundprinciper: Förutsebarhet, proportionalitet och konsekvens. Förutsebarhet innebär i det 

straffrättsliga hänseendet att en påföljd skall vara utformad på så sätt att man redan på förhand 

skall kunna veta vad den kommer att innebära för den som blir dömd.110 Proportionalitet 

syftar till att det skall finnas en balans mellan brottet och samhällets reaktion på detta, det vill 

säga påföljden. Strängheten på påföljden skall bestämmas utifrån hur svårt brottet är. Ju 

allvarligare brottet är, desto mer ingripande skall påföljden vara. Det gäller såväl till dess 

innehåll som till dess längd.111 För att påföljdssystemet skall vara trovärdigt krävs dessutom 

                                                 
101 Prop. 1997/98:96, 76. 
102 31 kap. 1 a § BrB. 
103 Ds 1997:32, 126. 
104 Prop. 1997/98:96, 157-158. 
105 Konventionen om barnets rättigheter, artikel 37, punkt C. 
106 Ds 1997:32. 67. 
107 Ibid., 120. 
108 Prop. 1997/98:96, 161. 
109 Ds 1997:32, 64. 
110 Prop. 1997/98:96, 145. 
111 Ibid., 147. 
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att samhällets reaktion på brott följer en konsekvent och fast linje så att systemet inte upplevs 

som vagt och innehållslöst. Kravet på konsekvens innebär att den dömde skall rätta sig efter 

de regler som gäller och att ett brott mot dessa skall följas av en reaktion.112  

                                                                                                                                                                               

Insatsens ramar och särskilda befogenheter kring verkställighet 

Sluten ungdomsvård är en straffrättslig påföljd och domstolsförhandlingen sker därför i 

Tingsrätten.113 Verkställigheten av LSU skall ske vid de särskilda ungdomshemmen.114 LSU 

är ett tidsbestämt straff och får bestämmas till lägst 14 dagar och högst 4 år.115 En anledning 

till att påföljden är tidsbestämd är att den skall uppfylla principerna om förutsebarhet och 

konsekvens.116 Det finns en del särskilda befogenheter som gäller vid verkställigheten av 

LSU, bland annat att vistelsen på hemmet alltid skall inledas på låst avdelning samt att rätten 

till permission är klart reglerad.117 Om den unge avtjänar sluten ungdomsvård för ett brott som 

riktat sig mot någons liv, hälsa, frihet eller frid så skall målsäganden tillfrågas om han/hon vill 

bli informerad om vilket ungdomshem den dömde vistas på samt om han/hon förflyttas, vistas 

utanför hemmet eller rymmer.118 Verkställigheten skall präglas av att den unge blir föremål 

för adekvat behandling och denna skall tillmätas stor betydelse.119 Statens institutionsstyrelse 

ansvarar för verkställigheten av LSU men den skall planläggas i nära samarbete med 

socialnämnden i den dömdes hemort.120 Socialnämnden skall alltjämt ha det övergripande 

ansvaret för den unge som följer av Socialtjänstlagen. Att den unge blir frihetsberövad på 

straffrättsliga grunder befriar således inte Socialnämnden från sitt ansvar.121  

Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga 

Bakgrund/ Socialtjänstreformen 

Socialtjänstlagen (SoL) trädde i kraft 1982 och ersatte då de tre tidigare lagarna på området: 

Barnavårdslagen, Nykterhetslagen och Socialhjälpslagen. Den så kallade behandlingstanken 

hade haft en framträdande roll inom socialvården i Sverige innan SoL. På 60-talet utsattes den 

för mycket kritik och socialutredningen tillsattes för att utvärdera arbetssättet.  

                                                 
112 Ibid., 151-152.  
113 49 kap. 1 § Rättegångsbalk. 
114 1 § LSU. 
115 31 kap. 1 a § BrB. 
116 Prop. 1997/98:96, 161. 
117 14 § LSU. 
118 21 § LSU. 
119 Prop. 1997/98:96, 160-161. 
120 3 § LSU. 
121 Prop. 1997/98:96, 159. & Ds 1997:32, 118. 
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Utredningens betänkande låg till grund för en omfattande förändring av det sociala arbetet. 

Det tidigare synsättet där individer kategoriserades i ett ”vi” och ”dom” tänkande, där 

socialarbetaren hade något av en ”fixarroll” ersattes av en socialtjänst som istället skulle 

behandla klienten som en jämställd individ med eget ansvar och även respektera hans/hennes 

åsikter och synpunkter.122 Ett syfte bakom införandet av SoL var just att stärka den enskildes 

förmåga att ta tillvara sina intressen och reda ut sina problem.123 Frivillighet och 

självbestämmande skulle efter införandet av SoL vägleda arbetet. Genom reformen fick 

kommunen det yttersta ansvaret för den enskildes sociala situation.124  Denna förändring 

brukar kallas socialtjänstreformen. De grundläggande förutsättningarna för Socialtjänstens 

arbete skall vara att bedriva insatser i samförstånd och i samarbete med den enskilde. Dock 

ansågs det vara omöjligt för samhället att helt avvara möjligheten till att vårda den enskilde 

utan samtycke. Socialutredningen föreslog därför att de nödvändiga bestämmelserna om vård 

av barn/ungdom utan samtyckte, skulle regleras i en egen lag separerad från SoL, nämligen 

LVU. SoL har reviderats genom prop. 2000/01:80 och kapitelindelats, dock är innehållet i 

lagtexten detsamma. 

 

Skäl för omhändertagande enligt LVU 

LVU är en kompletterande lag till SoL och med stöd av LVU kan undantag göras från SoL:s 

frivillighetsprincip.125 LVU är alltså en tvångslag som kommer ifråga när den unge, eller 

ibland hans vårdnadshavare, inte medverkar genom att lämna sitt samtycke till en föreslagen 

vårdinsats från socialtjänsten.126  De ungdomar som är föremål för denna uppsats är de som 

betecknas de så kallade beteendefallen och som regleras i 3 § LVU. Denna paragraf handlar 

om att vård skall ges om den unge utsätter sin hälsa eller utveckling för en påtaglig risk att 

skadas genom missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller något 

annat socialt nedbrytande beteende. En så allvarlig åtgärd som ett tvångsomhändertagande av 

unga bör inte få vidtas utan tungt vägande skäl. För att ett ingripande enligt LVU skall bli 

aktuellt får det inte vara fråga om en obetydlig, oklar eller avlägsen risk för den unge, utan om 

en klar och konkret risk för skada på den unges utveckling eller hälsa.127  

 

                                                 
122 Ibid., 127-139. 
123 Prop. 1979/80:1, 175. 
124 Ibid., 210. 
125 Ibid. 
126 1 kap. 3 § SoL.  
127 Prop. 1989/90:28, 62. 
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Grunderna för val av insats  

Vid alla åtgärder som rör barn skall barnets bästa komma i främsta rummet.128 Beslut enligt 

LVU bygger på en prognos vid domstolstillfället avseende den unges kommande utveckling. 

Socialrätten ser till den unges förhållanden och behov vid tiden för åtgärden/insatsen.129 För 

socialtjänsten gäller att det som hänt i det förflutna inte får ges mer betydelse än att vara ett 

tecken på att ett aktuellt vårdbehov föreligger.130 Det är alltså den unges behov av vård och 

behandling som sätts i förgrunden. Ungdomen möts alltså av en reaktion på sin person, inte på 

brottet.131

 

Insatsens ramar och särskilda befogenheter kring verkställighet 

Beslut om vård enligt LVU fattas av Länsrätten efter att socialnämnden lämnat in en skriftlig 

ansökan.132 Den ansökan som socialnämnden lämnar in skall innehålla en redogörelse för den 

unges förhållanden, de omständigheter som utgör grund för att den unge behöver beredas 

vård, tidigare vidtagna åtgärder och den vård som socialnämnden avser att anordna.133  Vård 

med stöd av LVU är en tidsobestämd insats och socialnämnden skall inom sex månader från 

den dagen för verkställighet av vårdbeslutet pröva om vård med stöd av LVU skall upphöra. 

Därefter skall den frågan prövas fortlöpande inom sex månader från senaste prövning.134 

Tvångsvård kan även övergå till vård enligt SoL med samtycke av den enskilde.135 

Verkställigheten av LVU styrs av särskilda befogenheter som är aktuella då den unge vistas 

på ett särskilt ungdomshem. Vårdansvaret för den unge som är omhändertagen enligt LVU 

ligger hela tiden hos den placerande socialnämnden. Det är socialnämndens uppgift att noga 

följa vården av den som får vård men stöd av LVU.136  

Jämförelse mellan de två lagstiftningarna 

Efter ovanstående redogörelse av de två olika lagstiftningarna, kommer nu en kortfattad 

jämförelse mellan de båda. Det finns stora skillnader i grunddragen i lagarna men det finns 

också likheter, bland annat i verkställigheten.  

 

                                                 
128  1 kap. 2 § SoL och Konventionen om barnets rättigheter, artikel 3. 
129 Prop. 1989/90, 38. 
130 SOU 1993:35, 156. 
131 Ibid., 105 och 210. 
132 4 § 1 stycket LVU och prop. 1989/90:28, 38.  
133 4 § 2 stycket LVU.  
134 13 § 3 stycket LVU och Prop. 1989/90:28, 76. 
135 Regeringens proposition 1989/90:28, 39. 
136 13 § 1 stycket LVU.  
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Skillnader 

Grunddrag/domstolsförfarandet 

Både LSU och LVU är lagstiftningar som berör ungdomar, dock finns det grundläggande 

skillnader i utgångspunkterna. LSU tillhör straffrätten och utgör samhällets reaktion på brott. 

LVU däremot inlemmas inom socialrätten där en prognos av den unges behov av 

vård/behandling står i centrum. Vid en dom enligt LSU fokuseras en händelse i det förflutna, 

nämligen brottet. Vid ett omhändertagande enlig LVU står istället den unges förhållanden och 

behov vid tiden för åtgärden i fokus. LSU är alltså en påföljd som präglas av tre straffrättsliga 

principer: förutsebarhet, proportionalitet och konsekvens. Vård enligt LVU genomsyras 

däremot av behovsprövade principer. LSU är en tidsbestämd påföljd som bestäms av domstol 

i brottsmål - Tingsrätten. Påföljdens längd vid LSU är beroende av brottets straffvärde. 

Prognostiska kriterier eller behandlingsskäl får inte tillmätas någon betydelse, vilket ju är 

fallet vid ett tvångsomhändertagande. LVU innebär istället ett tidsobestämt 

tvångsomhändertagande som prövas av Länsrätten efter ansökan av Socialnämnden. När 

omhändertagandet skall upphöra beror på den unges behov samt den aktuella situationen. Vid 

omhändertagande enligt LVU skall individuella hänsyn tas, vilket inte sker vid utdömande av 

påföljd enligt LSU. Straffrättens uppgift är att reagera kraftfullt på brott medan socialrättens 

uppgift är att stödja och hjälpa den unge.  

 

Verkställigheten 

Regelverket kring verkställigheten beträffande LSU och LVU ser olika ut på vissa områden, 

bland annat måste LSU alltid inledas på en låsbar enhet och reglerna kring permissioner och 

tid utanför hemmet skiljer sig åt mellan de två lagstiftningarna. Då det gäller ungdomar 

dömda enligt LSU så underrättas målsäganden vid vissa tillfällen, vilket inte tillämpas alls 

gällande ungdomar som vårdas enligt LVU. Inom LVU fästs ingen vikt på vad ungdomen 

eventuellt har begått för brott utan bara på vad ungdomen har för behov och hur dessa bäst 

skall tillgodoses. Därför finns det inte heller med en målsägande i dessa förhandlingar, även 

om ungdomen begått ett brott gentemot någon.  
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Tablå 1 

Kort om skillnaderna: 

LSU:    LVU: 

Straffrätt    Socialrätt 

Brottet i fokus   Den unges bästa i fokus 

Straffrättsliga principer   Behovsprövade principer 

Tingsrätt    Länsrätt 

Tidsbestämt    Tidsobestämt 

Straffpåföljd    Tvångsomhändertagande 

Påföljd relaterat till brott   Insats relaterat till vårdbehov 

 

Likheter 

Verkställigheten 

Både LSU domar och LVU omhändertaganden verkställs på de särskilda ungdomshem som 

SiS ansvarar för. Både LSU och LVU innebär ett frihetsberövande av den enskilde. Mycket 

av regelverket för verkställigheten av LSU och LVU är likvärdiga, dock finns vissa undantag 

(se ovan). Den unges behov av vård under verkställigheten har stor betydelse både för 

ungdomar dömda enligt LSU och för ungdomar som vårdas enligt LVU.  Socialnämnden har 

det yttersta ansvaret för alla ungdomar som befinner sig på de särskilda ungdomshemmen, 

oavsett vilket lagrum som har placerat dem där. Detta betyder att genomförandet av straffet 

och vården skall ske i nära samarbete med Socialtjänsten i den unges hemkommun.  

Intervjuredovisning  
Presentation av intervjupersonerna 

Fyra personer har intervjuats och dessa har fått pseudonymerna Åke, Sara, Åsa och Ulf. 

Tabell 4 
Namn Anställningsår Befattning Typ av avd. Antal ungdomar 

från LSU till LVU 
År för övergången 

Åke 1991 Behandlings 
ansvarig 

Låst/LSU & 
LVU 

3 2002-2004 

Sara 2001 Avdelnings 
föreståndare 

Låst/ LSU 1 2002 

Åsa 2001 Avdelnings 
föreståndare 

Låst/LSU & 
LVU 

1 2003 

Ulf 1990 Arbetsledare 
nattetid 

Olika avd. 2 En ungdom 2003 och 
den andra okänt 

Som synes, utifrån tabellen, har intervjupersonerna olika erfarenheter kring sluten 

ungdomsvård samt arbetar på olika typer av avdelningar. 
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Bakgrund till övergången från LSU till LVU 

Alla intervjupersoner hade kontakt med ungdomarna under hela LSU tiden. Ingen av 

ungdomarna omhändertogs enligt LVU på grund av ett nytt beteende under LSU domen, utan 

omhändertagandet grundades snarare på ett fortsatt vårdbehov. För samtliga ungdomar trädde 

LVU i kraft direkt efter, eller i slutet av, LSU verkställighetens slut.  

 

De ungdomar som Åke haft kontakt med flyttades alla tre från ungdomshemmet då LVU 

trädde i kraft. Verkställighetstiden för dessa ungdomar varierade mellan sex till tolv månader. 

Ungdomarna flyttades alla till vård inom öppnare former, antingen HVB hem eller 

familjehem. Åke uttryckte att LVU användes i en utslussningsfas. Han påpekade också att han 

haft en god kontakt med socialtjänsten, som varit mycket delaktig i LSU ungdomarna. Han 

hade haft diskussioner med socialtjänsten, vilka lett till en ansökan om LVU. 

 

Saras ungdom flyttade till ett annat ungdomshem vid LVU, där vård gavs under friare former. 

Denna ungdom hade ett LSU som varade sex månader. Sara menade liksom Åke att LVU 

användes i en utslussningsfas. Sara har också haft en god kontakt med socialtjänsten och 

ansökan om LVU har föranletts av diskussioner mellan ungdomshemmet och socialtjänsten. 

 

Den ungdom som Åsa hade kontakt med hade redan ett LVU innan denne fick LSU och detta 

låg därför vilande under hans åtta månader långa LSU. LVU trädde dock i kraft igen direkt 

efter LSU-verkställighetens slut. Ungdomen lämnade avdelningen, men ungdomshemmet 

behöll behandlingsansvaret och samma personal som arbetat på ungdomshemmet hade daglig 

kontakt med ungdomen under LVU. Även Åsa pekar på att övergången kan ses som en 

utslussningsfas. I fallet med Åsas ungdom var det socialtjänsten som tog initiativ till LVU 

eftersom ungdomen hade ett LVU innan LSU. Åsa ansåg också att samarbetet med 

socialtjänsten fungerade mycket bra. 

 

De ungdomar som Ulf arbetade med hade båda LSU domar över ett år. Den ena av dessa 

förflyttades till föräldrahemmet där LVU verkställdes. Den andre ungdomen stannade kvar på 

ungdomshemmet, men flyttades till en annan avdelning med bara LVU ungdomar. Ulf tyckte 

att samarbetet med socialtjänsten fungerade dåligt och att de tappade intresset när en ungdom 

dömdes till LSU. Ulf sa att det var kontaktpersonerna på ungdomshemmet som tog initiativet 

till en ansökan om LVU vård.  
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Det faktiska tillvägagångssättet vid övergången 

Åke och Sara var båda med och pratade med ungdomen om det eventuella LVU:et som skulle 

följa efter LSU verkställighetens slut. Varken Åsa eller Ulf var med och informerade 

ungdomen om övergången.  

 

Informationen till ungdomen 

Åke berättade att det oftast är ungdomshemmet som i första skedet pratar med ungdomen om 

LVU och att det är han eller avdelningsföreståndaren som gör det. Åke påtalade att det är 

viktigt att först lyssna på den unge:  

…att man först lämnar ett utrymme till den unge och lyssnar in 
dennes tankegångar utifrån LSU verkställighetstiden och hur hans 
egen önskan är om vad som ska ske tiden efter. Även om jag så att 
säga då formellt har kännedom om den information som 
socialtjänsten, eller de planer som de har, så vill jag ge det här 
utrymmet för det blir alltid bättre att kunna förmedla någonting 
som de flesta, alltså en tvångsåtgärd är ju alltid ett ingrepp i den 
personliga integriteten och för att det ska bli så bra som möjligt så 
måsta man få med sig den unge så att säga i resonerandet. Vad är 
meningen så att säga med att detta ska ske? Syftet med det och det 
brukar faktiskt, det har gått bra. Alltså man föder inte bara ett 
motstånd utan man, min upplevelse är åtminstone den, att det inte 
blir så farligt hotfullt, omöjligt. (Åke) 

 

Åke poängterade att det viktigaste i detta skede är att få ungdomen att förstå meningen med 

ett LVU och att det inte är för att bakbinda ungdomen. Anledningen till att det blev 

tvångsvård och inte vård under frivilliga former enligt SoL, var att ungdomarna tidigare inte 

följt den vårdplan som upprättats tillsammans med socialtjänsten. Åke sa att alla ungdomar 

han haft kontakt med till en början motsatte sig ett LVU men att de förlikade sig med 

faktumet att de skulle vara fortsatt frihetsberövade. Åke sa att han under samtalet pratade med 

ungdomen om att det är mindre bevakning vid LVU än vid LSU.  

 

Sara berättade att socialtjänsten var delaktig under hela processen då ungdomen informerades 

om det kommande LVU:et. De försökte tillsammans peka på de fördelar som fanns med ett 

LVU. Sara uppgav att allmän information gavs till ungdomen, till exempel att LSU är mer 

strikt reglerat än LVU. Ungdomshemmet försökte tillsammans med socialtjänsten motivera 

ungdomen inför det kommande LVU omhändertagandet. 

…däremot pratar man då liksom att, att man har ett LVU så finns det 
ju möjligheten att få, hjälpen som man behöver är ju mycket större än 
om de flyttar hem, så är det ju. (Sara) 
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Sara sa liksom Åke att ungdomen motsatte sig ett LVU omhändertagande initialt. Här pratade 

Sara om att det är viktigt att tillsammans med ungdomarna göra upp en bra vårdplan med en 

tidsram som de kan följa för att de skall se ett slut på frihetsberövandet. Sara berättar att det är 

viktigt att sätta upp ett mål som ungdomen skall nå och därmed friges när detta mål uppnåtts. 

För att detta skall fungera krävs ett bra samarbete med socialtjänsten enligt Sara.  

 

Även Åsa och Ulf uttryckte vikten av att arbeta med motivation med just dessa ungdomar. 

Intervjupersonerna beskrev det som oerhört betydelsefullt att nå fram till de unga och få dem 

att förstå varför ett LVU omhändertagande kommer att bli aktuellt i deras fall. Ulf sa till 

exempel att behandlingsarbete går ut på att motivera och att på så sätt ge ungdomen insikt om 

vad beteendet leder till. Han påpekar även att det är viktigt att i övergången trycka på det 

positiva med LVU som till exempel att man kan få stöd och uppbackning i alla möjliga 

situationer. Samtliga intervjupersoner uppgav att det inte finns några direktiv eller någon 

handlingsplan från SiS huvudkontor beträffande vad som är viktigt att ta upp och förklara för 

ungdomen vid övergången. 

 

Egna åsikter kring övergången samt om de eventuella svårigheterna 

Intervjupersonerna uttryckte både svårigheter och fördelar med möjligheten att omhänderta 

efter LSU. Ulf pekar på att en av svårigheterna är att socialtjänsten inte är så delaktig under 

LSU. Detta får konsekvensen att de därför har svårt att se att ungdomen har ett fortsatt 

vårdbehov samt om de eventuellt behöver agera med till exempel en LVU ansökan. Ulf 

trycker dessutom på motivationsarbetet: Det beror helt och hållet på den enskilde, lyckas man 

med motivationsarbetet så. (Ulf) 

 

Sara tycker att en svårighet är att det är jobbigt för alla ungdomar att vara omhändertagna och 

att få dem att förstå samt acceptera detta faktum:  

Är det så att man har ungdomar som har satt sig emot det helt och 
hållet och du jobbar utifrån tvångstanken så är ju övergången 
mycket, mycket svårare än om du har förberett och man har gjort 
en planering/…/det är viktigt att vara tydlig just i den här 
övergången, varför man ska ha LVU, vad vi ska jobba på under 
tiden, vart vi ska någonstans? (Sara) 

 
Sara sa dock att hon bara haft en ungdom och att övergången kring den fungerat bra och 

därför är det svårt för henne att se problem kring övergången. Emellertid påpekade hon att 

ungdomarna på avdelningarna pratar mellan sig om övergången:  

 30



…det är ju så att de här pojkarna pratar mellan sig och det finns 
ju en grupp på varje avdelning och då pratar alla om att det är ju 
deras stora skräck att dom liksom har ett LSU och skulle få ett 
LVU ovanpå det då, så att dom skulle behöva stanna längre. 
Dom har ju ganska kortsiktigt tänkande om man säger så, dom 
vill ju bara bli fria. (Sara) 

 

Åsa tycker att en svårighet med övergången generellt sett är att ungdomarna blir mycket 

besvikna eftersom de upplever det som ett straff på ett annat: 

…om det har hänt flertalet incidenter inne på institutionen med 
våld och hot och hot om våld, då tror jag den unge kan förstå, 
men har de inte gjort det utan den unge har skött sig, men har ett 
behandlingsbehov ändå så att säga, så tror jag att den skulle se 
den som en fruktansvärd besvikelse. (Åsa) 

 
Åke uppgav som svårighet att de flesta ungdomar till en början har ett motstånd, men att 

detta går att överbrygga:  

En nyckelfråga som jag ser det i all vård och behandling är ju det 
att den unges motivation och djupare insikt till en förändring i 
sitt eget liv, det är liksom en nyckelfråga/…/när man är ung, det 
kan väl tyckas ganska sunt att man har ett motstånd och inte bara 
lägger ned vapnen och då tar jag hellre ett motstånd men i 
motståndet måste det också finnas ett utrymme där man genom 
dialogen tillsammans blir överens om en annan vårdform och där 
ställs ju saker på sin spets va. (Åke) 
 

Sara pekar dessutom på svårigheter för ungdomarna på ungdomshemmet: 

…det som är problemet för ungdomarna som dom känner är 
jättejobbigt och som är det värsta för dem, det är ju att LVU inte är 
tidsbegränsat. Och de tycker dom ju är skönt med LSU för det är 
tidsbegränsat och dom ser ett slut på det, medan LVU innehåller 
mycket större grad av osäkerhet för där är det ju en omprövning 
var sjätte månad. Och det blir ju jättejobbigt för en ungdom för 
dom brukar arbeta upp sig inför varje omprövning./…/ Det blir en 
process där inför varje omprövning och den tär ju ganska hårt på 
ungdomarna/…/ Hur länge ska jag ha det här? Och att då få, då den 
här typen av ungdomar få svaret, så länge du behöver. Det är ju 
jättesvårt för dom att hantera. (Sara) 

 
Samtliga intervjupersoner sa att svårigheterna med övergången inte är större än att de går att 

bemästra. Alla påpekade att det finns skillnader mellan LSU och LVU men att dessa främst 

handlar om restriktionerna kring permissioner samt att LSU är en straffrättslig påföljd. 

Alla har uttryckt att förhållningssättet gentemot ungdomen är det samma oavsett om de har 

LSU eller LVU. Ulf sa: …alltså förhållningssättet till eleverna, detta är orimligt att anpassa 

 31



sig och ha olika förhållningssätt beroende av vilket lagrum som ungdomarna är dömda för, 

man kan inte klara av den där kameleontprofilen. (Ulf) 

 

Åsa säger dessutom att ungdomarna får samma typ av behandling oavsett om de har LVU 

eller LSU. Vi gör ingen skillnad över huvudtaget i behandlingsarbetet. Det jag ser skillnad 

på det är permissionshanteringar, hur man öppnar upp mot åtgången tillbaka till samhället. 

(Åsa) 

 

Sara påpekar dock att tankesättet ser lite annorlunda ut mellan LSU och LVU ungdomar. 

Tankesättet blir ju lite annorlunda då [vid LSU, egen kommentar] eftersom, vad ska man 

säga, det är ju så att säga att man måste ju respektera samhällets rättsväsende då att om 

man har en dom när det gäller sluten ungdomsvård så har man ju ett förtroende från 

allmänheten på ett annat sätt. (Sara) 

 

Ulf och Åsa talade båda även om ekonomiska aspekter kring LVU vården. Ulf menar att fler 

ungdomar döms till LSU eftersom kommunerna avvaktar med att omhänderta enligt LVU:  

jag vill påstå att man är passiv från socialtjänsten, än vad man 
var före 99 när lagen kom. Att man /…/ det är ju inget officiellt 
uttalat men man får ibland intrycket av att kommunerna är 
passiva eftersom de vet att den unge förr eller senare kommer 
att kvalificera sig för LSU vård och då är det ju staten som bär 
kostnaderna snarare än kommunerna. (Ulf) 
 

Åsa pratade om att fler ungdomar förmodligen skulle omhändertas enligt LVU direkt efter 

LSU om kommunernas ekonomi skulle sett annorlunda ut:  

Man vet i många fall att den här ungdomen kommer att gå tillbaka 
till kriminalitet eller missbruk efter LSU:s slut, men socialtjänsten 
går inte in med ett LVU direkt eftersom de vill, av ekonomiska 
skäl, vänta och se om det går. (Åsa) 

 
Åsa sa även att handläggare från socialtjänsten själva påtalat de ekonomiska 
svårigheterna för henne. 

6. Analys och tolkning 
I detta avsnitt kommer samtliga resultat tolkas av författarna och analyseras utifrån valda 

teoretiska utgångspunkter, samt kopplas ihop med tidigare forskning. 
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Michel Foucaults teorier som analytisk utgångspunkt 
Straffsystemet 

Foucault talar om att vi i dagens samhälle använder straff som ett sätt att förbättra och 

förändra individen samt har förskönat det. Det talas alltså inte längre om att straff skall ge 

vedergällning utan istället skall det hjälpa individen till förändring. Detta betyder att vi i 

nuläget förklär straffet, till exempel genom att kalla det vård. Kan det vara detta 

intervjupersonerna gör då de till exempel lyfter fram det positiva med LVU, samt är måna om 

att motivera ungdomarna till fortsatt vård? Intervjupersonerna sa att ungdomarna 

inledningsvis har uttryckt ett motstånd gentemot ett fortsatt frihetsberövande efter LSU. Även 

tidigare forskning har visat att ungdomar kan känna ett motstånd mot tvångsbehandling på 

grund av kombinationen av ett frihetsberövande samt den obestämda behandlingstiden. Dock 

sa intervjupersonerna att ungdomarna så småningom förlikade sig med det faktum att de 

skulle tvångsomhändertas. Några av intervjupersonerna ansåg att detta motstånd var sunt, men 

att det ändå var viktigt att motivera ungdomarna till fortsatt vård för att få dem att förstå 

resonemanget. Kan detta ses som att ungdomens negativa upplevelser av frihetsberövandet 

diskvalificeras och inte tas på allvar? Personalen försökte lyfta fram det positiva samt 

möjligheterna med LVU. Men positivt för vem då? Tidigare studier pekar på vikten av starka 

argument för att kunna övertyga ungdomen om att gå in i en förändringsprocess. Utan 

motivation och samarbetsvilja kan inte behandlingsresultat förväntas uppnås och därför måste 

de långsiktiga vinsterna med en förändring tydliggöras för ungdomen. Resultaten från fråga 

ett har visat att LVU är en lag som används då ungdomen eller dennes föräldrar inte 

samtycker till den föreslagna vården. Så vad innebär det att förlika sig med tanken och att 

ungdomens motstånd försvinner? Det är ju trots allt en tvångslagstiftning. Kan det vara så att 

personalen suddar ut att LVU är en tvångslag? Intervjupersonerna säger vidare att 

ungdomarna tänker kortsiktigt och bara vill bli fria. Men är inte detta, liksom vissa 

intervjupersoner tar upp, normala reaktioner? Kan personalens tänkande istället ses som mera 

långsiktigt? Har de tolkningsföreträde på vad som är bäst för ungdomarna? I detta läge kan 

det ses som att personalen hänvisar till tvånget och att de vet bättre än ungdomarna. Dock 

presenteras övergången på ett annorlunda och mera positivt sätt för ungdomarna där tvånget 

tonas ned. Men om det nu var så att den unge faktiskt insåg att ett LVU var för hans eget 

bästa, varför blev inte en frivillig insats enligt SoL då aktuell? Åke sa att ungdomarna tidigare 

vårdats enlig SoL, men då inte fullföljt den överenskomna vårdplanen och därför 

tvångsomhändertogs de. Är detta en förklaring som gäller för samtliga ungdomar? Låt oss inte 
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glömma att det i grund och botten handlar om ett fortsatt frihetsberövande mot den unges 

egen vilja, men nu i form av vård.   

 

Den juridiska komplexiteten  

Även Foucaults teorier om att det är komplext inom straffsystemet idag på grund av att många 

instanser är inblandade, är relevanta. Många aktörer fattar beslut och dessa kan avbryta det 

straffrättsliga förmyndarskapet, liksom Foucault säger. Det faktum att samma ungdom kan 

både dömas enligt LSU och vårdas enligt LVU kan tyda på komplexiteten kring valet av 

påföljd för unga lagöverträdare. Foucault säger att det straff som domstolen fastslår inte är 

absolut avgjort utan att det kan förändras. Författarna tycker att detta sker de ungdomar som 

döms till LSU och sedan omhändertas enligt LVU. Ett frihetsberövande övergår i ett annat där 

socialrätten griper in och en förvaltningsdomstol fattar beslutet. Resultaten från fråga ett har 

visat på grundläggande skillnader i utgångspunkterna mellan de två lagstiftningarna LSU och 

LVU. Resultaten från intervjuerna har visat att behandlingspersonalen använder sig av samma 

förhållningssätt och behandlingsarbete oavsett om ungdomen har ett LSU eller ett LVU. 

Personalen uttryckte skillnaderna i intervjun, men har de verkligen insett vad dessa innebär? 

Förklarar de till exempel för ungdomarna att LVU inte beslutats av Tingsrätten som en 

förlängning av påföljden LSU, utan att Länsrätten beslutat att ungdomen har ett vårdbehov? 

Förstår ungdomarna att det handlar om två olika aktörer och att systemet är så pass komplext? 

 

Makten utövas gentemot själen 

Resultaten från intervjuerna har visat att det på vissa institutioner finns ett gott samarbete 

mellan behandlingspersonal och socialtjänst. Resultaten visade dessutom att det är 

ungdomarnas största skräck att omhändertas enligt LVU efter LSU. Det är socialtjänsten som 

ansöker om LVU och när de samarbetar med ungdomshemmet får de information om hur 

ungdomen sköter sig. Visar ungdomen upp ett vårdbehov? Panoptikon innebär att individerna 

skall känna sig övervakade och därför disciplinerar sig själva. Känner sig ungdomarna 

övervakade, eftersom de vet att ungdomshemmet har ett samarbete med socialtjänsten och att 

det är de som ansöker om ett LVU? Ungdomarna uttryckte att deras största skräck var att få 

ett LVU, kan detta vara skäl nog för dem att förändra sitt beteende och disciplinera sig själva?  

 

Foucault menar att makten utövas mot själen och att människan skall bli disciplinerad. 

Intervjupersonerna talade om att det saknas direktiv från SiS kring hur övergången skall 

förklaras för ungdomarna. Det är andra aktörer som har beslutat om LVU vård och sedan är 
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det upp till personalen att förklara och förankra övergången. Är detta ett exempel på att även 

personalen utsätts för makt då de tvingas verkställa beslut som de inte själva fattat? 

David Garlands teorier som analytisk utgångspunkt  
Lagbrytaren 

Garlands resonemang om ett paradigmskifte kring synen på lagbrytaren, spelar en central roll 

i hans teorier. När behandlingstanken var central såg rättsväsendet på brottslingen som en 

sämre lottad människa med sämre möjligheter i livet. Här kan finnas en koppling till LVU 

eftersom socialnämnden ansöker om vård enligt LVU hos Länsrätten till följd av den unges 

behov av omsorg, vård och skydd. I nuläget talar Garland om att rättsväsendet istället präglas 

av tankar om att straffa den rationella brottslingen. Detta kan appliceras på ungdomar som 

döms enligt LSU. För dessa ungdomar är det straffrättsliga principer som gäller, vilket 

innebär att det gångna brottet står i centrum och inte förövarens behov. Garland säger att de 

båda olika synsätten (behandlingstanken samt tankar om straff/vedergällning) fungerar var för 

sig, men att det kan vara svårt att kombinera dem. I nuläget vistas ungdomar som vårdas 

enligt LVU tillsammans med ungdomar dömda enligt LSU på samma institution. Detta 

betyder att behandlingstanken tvingas möta strafftanken på samma särskilda ungdomshem. 

Just de ungdomar som fokuserats i uppsatsen är de som först straffas enligt LSU och sedan 

vårdas enligt LVU. För dessa ungdomar innebär detta en övergång från en straffrättslig 

påföljd till behandling. Enligt Garlands teori borde det vara tämligen svårt att genomföra 

detta, eftersom de två olika synsätten kan vara svåra att kombinera. Tidigare forskning pekar 

på komplexiteten i relationen mellan straff och vård. Teoretiskt sett bör det alltså finnas 

problem eftersom det är svårt att förena vård och straff, men intervjuerna pekar inte på så 

stora svårigheter. Vad beror detta på? Resultaten från fråga ett har visat på grundläggande 

skillnader mellan de båda lagstiftningarna och borde inte detta rimligen föranleda svårigheter 

för personalen då övergången skall förklaras och förankras hos ungdomen? Hur kommer det 

sig att personalen inte uttrycker fler svårigheter? Är det faktum att personalen inte ser så stora 

svårigheter, ett sätt för dem att hantera övergången?   

 

Kontroll av brottslingen 

Resultaten från intervjuerna visade att de ungdomar, som omhändertas enligt LVU direkt efter 

LSU verkställighetens slut, inte har begått nya brott utan det har snarare varit ett fortsatt 

vårdbehov som motiverat ett förlängt frihetsberövande. Garland skriver om att rättsväsendet i 

dagsläget vill reagera snabbt på brottsligheten utan att egentligen fundera över vilken påföljd 
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som är bäst lämpad för att motverka fortsatt kriminalitet. Omhändertagandet av en individ 

direkt efter LSU verkställigheten, kan vara ett bevis på detta. Kanske var påföljden inte av 

tillräckligt ingripande karaktär och ett fortsatt frihetsberövande var nödvändigt.  

 

Garland talar även om att det nya idealet inom rättsväsendet är att straffa hårdare samt 

övervaka mera intensivt när brottslingen till sist friges. Visserligen är LSU en straffrättslig 

påföljd, men själva införandet av LSU innebar att vård av den unge skulle ges en mer 

framträdande roll vid verkställigheten och detta tyder på att påföljden inte har blivit hårdare. 

Forskning visar dock att ungdomarna straffas längre i och med LSU än när de tidigare dömdes 

till fängelse, det vill säga strafftiderna har blivit längre genom reformen och detta faktum 

stämmer överens med Garlands resonemang. Även diskussionen om mer intensiv övervakning 

vid frigivning är intressant. Det kan ses som att LVU direkt efter LSU är ett sätt att övervaka 

den unge efter påföljdens slut. Resultaten visade att omhändertagandet enligt LVU ofta 

användes som en form av utslussning och skulle vara en hjälp för den unge att återanpassas i 

samhället, vilket kan ses som en intensiv övervakning under tvång. Enligt intervjupersonerna 

var utslussningsfasen ofta under öppnare former. Det är dock viktigt att komma ihåg att detta 

skedde under tvång. Kan det vara så att personalen talar om att LVU skedde i en 

utslussningsfas för den unges eget bästa, för att tona ned att det var en tvångsåtgärd? 

 

Responsibilization strategy 

Garland redogör för att rättsväsendet vill sprida ansvaret för kontroll av kriminaliteten till 

olika delar av samhället. Författarna anser till exempel att socialrätten har inlemmats i det 

straffande systemet. LSU skall under verkställighetstiden innehålla vård och behandling 

liksom LVU och detta visar även empirin på, eftersom behandlingspersonalen uppgav att de 

behandlar alla ungdomar lika oavsett lagrum. Då verkställigheten är slut kan ungdomen anses 

ha ett vårdbehov som inte har tillgodosetts under LSU, trots att behandling är ett viktigt syfte 

med verkställigheten. Vid intervjuerna har det framkommit att det var just ett fortsatt 

vårdbehov, som var anledningen till ett omhändertagande i de fall som presenterats i studien. 

Detta kan ses som att socialrätten och LVU tar över där LSU och det straffande systemet har 

misslyckats, det vill säga att tillgodose den unges vårdbehov. Detta betyder att domslutet 

fattat av Tingsrätten ej är slutgiltigt utan socialrätten kan träda in och ta över och det som var 

en tidsbestämt straffrättslig påföljd kan övergå i tidsobestämd vård. Vem har egentligen 

ansvar för dessa ungdomar och övergångens förfarande? Vad innebär ett fortsatt vårdbehov 

och vem gör egentligen bedömningen när socialtjänsten endast har sporadisk kontakt med 
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ungdomen? Bestämmanderätten kring dessa ungdomar ligger i nuläget alltså hos olika 

aktörer, dels kriminalvården vid LSU och dels socialtjänsten vid LVU. Det finns inga direktiv 

från SiS kring vad som är viktigt att förklara för ungdomen. Men är det egentligen från SiS 

som direktiven skall komma, eller är det från kriminalvården eller socialtjänsten? De olika 

aktörerna har ansvar och makt, men i själva övergången skall ungdomshemmens personal 

förklara för ungdomarna vad som kommer att ske. Innebär detta att personalen skapar sitt eget 

förhållnings- och arbetssätt eftersom det inte finns några direktiv?   

 

Garlands resonemang om att rättsväsendet vill sprida ansvaret kan dock begränsas utifrån 

exempelvis ekonomiska aspekter. Resultaten från intervjuerna har visat på svårigheter 

eftersom socialtjänsten har en begränsad budget och det är de som betalar kostnaden vid LVU 

vård medan staten betalar kostnaden vid LSU. Intervjupersonerna tog upp detta som en 

försvårande omständighet kring övergången från LSU till LVU. Några intervjupersoner sa att 

socialtjänsten omhändertar färre ungdomar än de skulle behöva, på grund av den dåliga 

ekonomin i kommunerna. En intervjuperson hade hört detta direkt från handläggare inom 

socialtjänsten medan den andra hade en uppfattning av att det var så. Hur denna 

intervjuperson skaffat sig den uppfattningen framkom inte i intervjun. Kan intervjupersonens 

uttalande vara ett tecken på det dåliga samarbetet med socialtjänsten som uttryckts tidigare 

under intervjun? 

 

Rädsla för brott 

Garland hävdar att polisen och rättsväsendet i nuläget ägnar sig åt aktiviteter som har föga 

inverkan på den verkliga brottsligheten, bara för att lugna allmänheten. För att se detta i ett 

annat sammanhang belyses de LSU ungdomar som först dömts och fått ett tidsbestämt straff. 

Under verkställigheten inser berörda parter, såsom socialtjänst och behandlingspersonal, att 

ett fortsatt vårdbehov kan föreligga och därmed tvångsomhändertas den unge. Är det kanske 

så att möjligheten av ett LSU som övergår i ett LVU är ett bevis på att rättsväsendet inte kan 

hantera de unga? Kan systemet kring unga lagöverträdare ses som någon form av 

skenmanöver för att visa sig starka, det vill säga att rättsväsendet vill framstå som att de kan 

ta hand om de unga, men kan de egentligen det? Forskning visar på svårigheterna med 

tvångsvård och att det är svårt att uppnå ett bra behandlingsresultat, men ändå fortsätter 

rättsväsendet med tvångsvård efter LSU verkställighetens slut.  
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7. Slutdiskussion 

Metoddiskussion  

Den övergripande problemställningen har besvarats genom intervjuer samt studier av lagtext, 

förarbeten till denna samt betänkanden. En fördel med vald metod var möjligheten att dels se 

på problemområdet utifrån lagstiftarens uttalade intentioner och dels se hur det fungerar i 

praktiken. Författarna såg det också som mycket intressant att ta detta konkreta problem och 

använda sociologiska utgångspunkter till analysen, för att sätta in det i ett större sammanhang 

och se situation ur ett samhällsperspektiv. De teoretiska utgångspunkter som har använts i 

uppsatsen är snarlika och bygger på varandra till viss del. Det kunde ha varit intressant att 

använda en teori med andra utgångspunkter, vilket kanske hade resulterat i en annan form av 

analys.  

 

En svårighet med vald metod var att göra telefonintervjuer, vilket ändå ansågs vara 

nödvändigt på grund av långt avstånd till ungdomshemmen. Författarna kände sig inte riktigt 

bekväma i den situationen och kände sig stressade då det blev tyst. Detta kan ha påverkat 

resultatet till viss del, till exempel genom att tillräckligt med tid för eftertanke och följdfrågor 

inte gavs. 

 

Valet att använda meningstolkning i analysavsnittet var för författarna ett nytt, men intressant 

arbetssätt vilket skapade en mer ifrågasättande analys. 

Diskussion och slutsatser kring framkomna resultat  

Trots att endast fyra intervjuer har genomförts har ändå författarna fått en god bild av 

problemområdet. Framkomna resultat överensstämmer inte helt med författarnas förförståelse. 

Till exempel har endast en ungdom fysiskt stannat kvar på samma institution då LVU trätt i 

kraft. Författarna trodde att det skulle vara fler som stannar på samma ungdomshem under 

LVU. Vidare har resultaten visat att behandlingstanken finns inom verkställigheten av båda 

lagstiftningarna, vilket författarna inte hade kunskap om tidigare. Dock, som redovisats i 

analysen, undrar författarna hur personalen tänker då de säger att ungdomarna så småningom 

förlikar sig med tanken om LVU vård. LVU är ju en tvångslag som innebär att samtycke 

saknas och huruvida ungdomarna accepterar eller förlikar sig med tanken eller inte, spelar 

juridiskt sett ingen roll. Men vad har personalen egentligen för val? Vad skall de göra? Skulle 

LVU-omhändertagandet bli bättre bara för att de trycker på att det är ett frihetsberövande och 
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allmänt dåligt? Vem skulle vinna på detta förhållningssätt och skulle detta göra det bättre för 

ungdomarna? Varför finns det inga direktiv från SiS kring hur övergången skall förklaras och 

förankras för ungdomen? Är det för få ungdomar som detta gäller eller är övergången inte 

genomtänkt? Istället överlämnas detta till den enskilda behandlingspersonalen och han/hon 

skapar egna sätt att hantera situationen. Detta torde innebära att ungdomarna som hamnar i 

övergången får olika information beroende på vilket hem och vilken personal de möter. 

Personalen kan välja att förhålla sig på olika sätt gentemot ungdomarna, kanske är det här 

direktiv behövs för att skapa ett mer enhetligt förhållningssätt och verksamhet? Författarna 

tycker att personalens främsta uppgift är att skapa en situation där de kan möta ungdomarna i 

en behandlande relation. Hur skulle den relationen se ut om personalen inte försökte ta fram 

det som de ser som positivt med ett LVU omhändertagande?   

 

Resultaten har till viss del visat att övergången från LSU till ett LVU har använts i en 

utslussningsfas till det vanliga samhället. I analysen kopplades Foucaults teorier kring 

panoptikon ihop med att ungdomarna är konstant övervakade i och med att socialtjänsten och 

ungdomshemmet samarbetar och därmed kan det leda till ett fortsatt frihetsberövande. Är 

detta enbart negativt eller kan detta ses som att samhället tar sitt ansvar för dessa ungdomar 

som de anser behöver fortsatt hjälp?  

 

Förförståelsen var också att övergången sker i ett komplicerat system som inte gynnar den 

unge, utan istället straffar denne två gånger. Under arbetets gång har detta synsätt nyanserats 

och istället väckt frågor. Resultaten har visat att olika aktörer är inblandade kring 

ungdomarna, men vilken aktör skall egentligen ta ansvar för övergången från LSU till LVU? 

Detta är inte, efter att studien genomförts, tydligt för författarna. Tidigare forskning har 

kritiserat behandlingstanken samt visat att vård under tvång inte ger bra resultat. Författarna 

anser att det är lätt att vara kritisk och bara se det dåliga, men det kan även finnas positiva 

aspekter kring övergången. Vidare skulle det vara intressant med forskning som ger förslag på 

andra åtgärder istället för att bara kritisera de som redan finns. Eftersom lagstiftningen ser ut 

på detta sätt möjliggörs en kontinuitet i vården av de unga, som också kan förbereda dem på 

ett bättre sätt för att komma tillbaka in i samhället efter avtjänad påföljd. Men behöver 

verkligen garantin för att vården skall präglas av kontinuitet innehålla tvångsåtgärder? Ett 

förslag kan vara att fortsätta utveckla utslussningen från LSU och lyfta fram det som 

intervjupersonerna tryckte på, nämligen motivationen och förståelsen för den unge samt 

samarbetet med socialtjänsten. Om ungdomshemmen och socialtjänsten lyckas med detta, 
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borde det kunna leda till att LVU inte behövs och att frivilliga insatser enligt SoL istället blir 

aktuella i utslussningsfasen. 

Förslag till fortsatt forskning 

Uppsatsarbetet har skapat många tankar och förslag till vidare forskning inom området. Först 

och främst tycker författarna att det skulle var mycket intressant att ställa detta arbetes 

intervjuresultat mot ungdomarnas upplevelser kring övergången. Personalen uppger att inga 

svårigheter är så stora att de inte går att arbeta sig igenom. Men vad tycker ungdomarna? Hur 

ser de egentligen på sin egen rättssäkerhet, känner de sig trygga? Först befinner de sig i det 

straffrättsliga systemet och sedan inom det behovsprövade systemet, men vilken påföljd/insats 

skall kunna hjälpa dem och vem skall bestämma vilken hjälp de behöver? Ungdomar har 

uttryckt till intervjupersonerna att de blir besvikna då de omhändertas efter LSU och att det är 

deras största skräck. Vad sänder vuxensamhället för signaler till dessa ungdomar?  

 

Något annat som väckt funderingar är socialtjänstens delaktighet under LSU. Det kan vara 

intressant att göra en studie med syftet att finna former för ett gott samarbete på alla särskilda 

ungdomshem. Socialtjänstens delaktighet är nödvändig redan under LSU för att de skall 

kunna göra en adekvat prövning av den unges vårdbehov, vilket studien har visat. Är 

socialtjänsten tillräckligt aktiv i dagsläget för att kunna göra denna bedömning?  
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  Bilaga 1 

Intervjuguide 
Inledning 

• Presentera oss 
• Presentera arbetet och intervjuns innehåll 

 
Praktisk information 

• Bandspelare? 
• Tidsram 
• Okej att vi ringer tillbaka vid eventuella frågor? 
• Informera om att vi använder andra namn men deras befattning 
• Frågor till oss? 
• Okej att säga ifrån om du inte vill svara på någon av våra frågor 

 
Bakgrund 

• Hur länge har du jobbat inom SiS verksamhet vid de särskilda ungdomshemmen? 
• Relation till ungdomen som haft LSU som övergått i LVU 
• Hur långt LSU och LVU hade ungdomen? 
• När i tid var det? 
• Var kontakten du hade med ungdomen från början av LSU till slutet av LVU? 
• Befann sig ungdomen på samma avdelning/institution vid LVU? 
• Var det samma personal som jobbade vid LSU och LVU? 

 
Övergången 

• Varför och vem tog initiativ till LVU? Var det ett nytt beteende/situation eller var det 
samma som vid LSU? 

• Trädde LVU i kraft direkt efter LSU? 
• Socialtjänstens delaktighet? 

 
Information till ungdomen 

• Vem pratade först med ungdomen om det eventuella LVU:et? 
• På vilket sätt förklarades situationen/övergången från straff till vård? 
• Var det några speciella förändringar utifrån de olika lagarna som förklarades? 
• Vilka var med och förklarade? (kontaktperson, avdelningschef, socialtjänsten, 

föräldrar) 
• Finns det några direktiv/handlingsplan för hur det ska gå till? 

 
Egna åsikter/tankar 

• Vilka skillnader anser du finns mellan LVU-och LSU verkställigheten?  
• Förändrades ditt tanke- och arbetssätt gentemot ungdomen? 
• Ser du svårigheter med övergången? (Svårt att förändra verkställigheten, svårt att 

förklara/förankra för ungdomen)   
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