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Abstrakt 

Jozsa, N. (2005) ”Straff och Behandling” - En kvantitativ undersökning av socialarbetares och 
polisers attityder och åsikter kring unga lagöverträdare 
 
Denna C-uppsats undersöker socialarbetares och polisers åsikter och attityder kring unga 

lagöverträdare. Avsikten med studien är att öka förståelsen mellan dessa två myndigheter och 

genom det skapa en plattform för bättre samarbete. En annan intention är att genom insikt i 

varandras åsikter bidra till att bemötandet av unga lagöverträdare blir mera samspelt. Urvalet 

begränsas till poliser och socialsekreterare som har arbetat eller arbetar med ungdomar i Stockholm 

City och Stockholms förorter. Studien är en kvantitativ studie som genomfördes med hjälp av 

enkäter. Sammanlagt var det 138 personer som ombads att delta i undersökningen, av dessa var det 

112 personer som valde att besvara enkäten.  

 

Av resultatet går att utläsa att det finns både likheter och skillnader mellan de olika 

yrkesgrupperna. Likheterna visade på att både socialarbetare och poliser anser att det bästa 

redskapet för att minska brottsligheten är genom förebyggande arbete och samarbete. En annan 

likhet var att båda yrkesgrupperna ansåg att de främsta orsakerna till att ungdomar blir kriminella 

är bristande kontroll från föräldrar eller problematiska familjeförhållanden. Skillnader fanns främst 

när enkäten berörde straffmyndighet och påföljder. 54 procent av poliserna och 86 procent av 

socialarbetarna ansåg att 15 årsgräns var en lagom ålder för straffmyndighet, dock ansåg 44 

procent av poliserna att straffmyndighetsåldern borde sänkas. När det gäller påföljder så ses störst 

skillnader på frågor som berör grövre brottslighet. Majoriteten av poliserna ansåg att fängelsestraff 

var den bästa påföljden för mord och bankrån, socialsekreterarna ansåg att behandling på slutet 

ungdomshem var rätt påföljd för dessa brott.   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord; Unga lagöverträdare, polis, socialtjänst, åsikter och attityder, socialkonstruktivism. 
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1. Inledning  

Ungdomsbrottsligheten har under 1900-talet framhållits som ett allvarligt samhällsproblem i 

Sverige, först som stöldbrottslighet och sedan 1980-talet som våldsbrottslighet (Estrada, 1999). 

Efter 1950-talet kan vi se en ökning av ungdomsbrottsligheten, ända fram till 1990-talet finns det 

siffror som visar på en stadig ökning. Under 1990-talet avstannade denna utveckling och siffrorna 

stabiliserades i Sverige (Ekbom, Engström & Göransson, 2002; Estrada, 1999). Det största 

problemet idag är inte att ungdomsbrottsligheten har ökat utan att den har blivit grövre, antalet 

stöldbrott som registreras för denna grupp minskar medan våldsbrotten ökar (Estrada, 1999).  

Varje vecka kan vi läsa i tidningar och se på nyheterna om ungdomar under 18 år som utför 

brottsliga handlingar exempelvis gruppvåldtäkter, misshandel, personrån och knarkbrott. Sedan 

några år tillbaka har vi också hört om ”barn som dödar barn”. Det senaste året kan vi visa på en rad 

händelser som involverar brott och ungdomar. En del har uppmärksammats mer än andra, 

exempelvis händelsen i Sollentuna som drog till sig mycket uppståndelse där 14-åringen James 

Waite blev knivhuggen till döds av en 16-årig yngling. Ett annat uppmärksammat brott som begåtts 

av unga lagöverträdare var dubbelmorden i Hallandsåsen. Två unga kvinnor mördades av två 

ynglingar, 17 och 18 år gamla, för att ynglingarna ville stjäla kvinnornas bil (Expressen, www 

dokument; Sydsvenskan, www dokument). När dessa ungdomar upptäcks är ofta polis eller 

socialtjänst de första myndigheter de kommer i kontakt med. Myndigheternas mål med denna 

klientgrupp är att ungdomarna skall kunna återföras till ett fungerande liv i vårt samhälle. 

När det kommer till denna grupp klienter handlar det ofta om att två myndigheter möts. En 

ungdom som blir tagen av polis för en brottslig handling slussas ofta vidare till socialtjänsten och 

när socialtjänsten kommer i kontakt med ungdomar som utför grova lagöverträdelser har de 

skyldighet att rapportera detta till polisen. I dessa fall är det ytterst viktigt att samarbetet fungerar 

myndigheterna emellan, annars kan det lätt ske att klienten ”ramlar mellan stolarna”. Det är viktigt 

att ungdomarna får någorlunda lika behandling oavsett vilken myndighet han/hon först kommer i 

kontakt med och att mötet följs upp efteråt även om fallet tas över av en annan myndighet.  

För att samarbetet skall fungera så friktionsfritt som möjligt förfaller det vara viktigt att båda dessa 

yrkesgrupper har en insikt i varandras arbete samt har en viss kunskap och förståelse för varandras 

åsikter. Genom insikt i varandras arbete kan en förståelse växa och myndigheterna får mer klarhet i 

varandras arbete och tankegångar. Om det inte finns en förståelse mellan myndigheterna kan det 

bildas oklarheter som i många fall bygger på föreställningar om den andra myndighetens syn på till 

exempel ungas brottslighet. Fördomar kan späs på och samarbete kan inte genomföras på ett 

konstruktivt sätt och den som drabbas av detta i slutändan är ungdomen. Samverkan mellan olika 
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myndigheter har länge varit en viktig del i arbetet med ungdomar på glid, bland annat har olika 

samverkanskurser hållits. Ett exempel på detta var ett antal samverkanskurser som genomfördes 

med polishögskolan, socialhögskolan och lärarhögskolan i mitten av 1990-talet. Syftet med dessa 

kurser var just att skapa förståelse mellan de olika yrkesgrupperna och bygga en gemensam 

kunskapsbas för att göra en meningsfylld allians möjlig. Tanken var att kurserna skulle bidra till att 

kursdeltagarna skulle få förståelse för varandras tankegångar, åsikter och slå hål på de fördomar 

som möjligtvis fanns. En förståelse för andra myndigheter bidrar till att samarbetet kan fungera 

bättre och varje yrkesgrupps perspektiv kompletterar, inte utesluter, de övrigas (Personlig 

kommunikation med Christer Cederlund, den 3 februari, 2005). Jag har valt att i denna C-uppsats 

undersöka socialarbetares och polisers åsikter och attityder kring unga lagöverträdare, påföljd för 

deras brott och det förebyggande arbetet med detta klientel. Undersökningen har genomförts med 

kvantitativ metod och ett socialkonstruktivistiskt perspektiv kommer användas som analysteori i 

denna studie. 

2. Syfte och frågeställningar 
 
2:1 Syfte  
 
Socialtjänstlagen påpekar att det är viktigt med samarbete och att de som arbetar inom 

socialtjänsten skall främja samarbetet mellan olika samhällsorgan;  

 
”Socialnämndens insatser för den enskilde skall utformas och genomföras 

tillsammans med honom eller henne och vid behov i samverkan med andra 

samhällsorgan och med organisationer och andra föreningar.” (SoL, Kap 3 § 

5, Sveriges Lagar, 2002) 

”Socialnämnden skall i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara 

illa samverka med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs […] 

Nämnden skall aktivt verka för att samverkan kommer till stånd.” (SoL, Kap 

5 § 1a, Sveriges Lagar, 2002) 

 
Även tidigare forskning kring socialt arbete och samarbete visar på att samarbete är viktigt för ett 

bra genomfört omsorgsarbete (Lundgren & Persson, 2003; Weinstein, Whittington & Leiba, 2004). 

Det har på senare tid varit aktuellt med olika satsningar för att utarbeta ett bättre samarbete mellan 

polis och socialtjänst, exempelvis har Maria Ungdom i Stockholm inlett ett projekt där polis och 

socialtjänst skall samarbeta kring ungdomar som har problem med narkotikabruk (”Maria Ungdom 

i samarbete med polisen: Unga får vård direkt”, Sveriges Riksdag, www dokument). Ett annat 

exempel är projektet Ung och Trygg i Göteborg som har arbetat fram en metod där tre 
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samhällsorgan kan samarbeta; polis, socialtjänst och åklagarmyndigheten och har på detta sätt tagit 

ett starkare grepp mot ungdomsbrottsligheten (Ung och Trygg i Göteborg, www dokument). 2004 

inkom en motion från folkpartiet till regeringen där bland annat ett bättre samarbete mellan polis 

och socialtjänst förespråkades när det gällde arbetet med ungdomsbrott (”Liberala åtgärder mot 

unga lagöverträdare”, Sveriges Riksdag, www dokument). Studier gjorda av både Lundgren et. al. 

och Weinstein et. al. visar på att en av de viktigaste ingredienserna för att få ett bra samarbete är en 

förståelse mellan iblandade samverkansgrupper, detta för att båda grupperingarna skall ha samma 

mål och syfte i sitt arbete (Lundgren et. al., 2003; Weinstein et. al., 2004).  

I denna uppsats undersöks socialarbetares och polisers åsikter och attityder till unga lagöverträdare. 

Avsikten är att undersökningen möjligen ska kunna ge viss insikt i de båda myndigheternas arbete 

och kanske öka förståelsen mellan yrkesgrupperna. En annan intention med denna uppsats är att 

försöka peka på vissa skillnader och likheter i betraktelsesättet hos de två myndigheterna. Detta 

skulle kunna bidra till att bemötandet av unga lagöverträdare blir samspelt, vilket bidrar till att 

ungdomen kan vända sig till båda myndigheterna och veta att han/hon får en likvärdig behandling. 

 
2:2 Frågeställning 

- Hur ser poliser respektive socialarbetare på unga lagöverträdare? 

- Vad anser poliser respektive socialarbetare att påföljden för unga lagöverträdare bör vara? 

- Finns det skillnader i attityder och åsikter mellan socialarbetare och polis? 

3. Tidigare forskning 
Det är svårt att finna tidigare forskning och litteratur i ämnet, väldigt lite är skrivet om 

socialarbetares och polisers attityder och åsikter kring unga lagöverträdare. Sökorden som har 

använts vid sökning är; samverkan, samarbete, socialkonstruktivism, unga lagöverträdare samt 

åsikter och attityder. Utöver det har forskare i och utanför institutionen för socialt arbete givit 

vägledning kring forskning relaterat till denna undersökning. Forskning som författaren till denna 

studie funnit och som har relevans för studiens syfte kommer att presenteras här nedan. 

En studie som berörde uppsatsens syfte var Karin Borgströms avhandling för filosofie 

doktorsexamen ”Ansvar och vägval - Blivande och erfarna socialpedagogers föreställningar om 

ungdomar med sociala problem” (Borgström, 2001). Övrig forskning som på olika vis kan relateras 

till denna studie är; Lundgren & Perssons forskning för svenska kommunförbundet ”Barn och unga 

i riskzonen – samverkan och förebyggande arbete” (Lundgren et. al., 2003), Weinstein, 

Whittington & Leibas forskning kring samarbete inom det praktiska sociala arbetet ”Collaboration 

in Social Work Practice” (Weinstein et. al., 2004) och Felipe Estradas avhandling för filosofie 
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doktorsexamen ”Ungdomsbrottslighet som samhällsproblem. Utveckling, Uppmärksamhet och 

reaktion” (Estrada, 1999). 

Som författaren till denna uppsats har uppfattat Borgströms avhandling så menar hon att medias 

bild av unga lagöverträdare delar sig i två konkurrerande synsätt, den ena är vård och behandling 

och den andra är fängelsestraff (Borgström, 2001). De som argumenterar för vård och behandling 

som en rimlig påföljd menar att det unge fortfarande är formbar och att behandlingen då kan ta till 

vara på detta och förändra det destruktiva beteendet. För övrigt skulle fängelsestraff ur denna 

synpunkt kunna forma den unge till en farlig person (Ibid.). Det handlar inte främst om att skydda 

samhället från dessa brottslingar utan att skydda brottslingarna från samhället. De som förespråkar 

fängelsestraff menar att den unge redan är en farlig person och att samhället ska skyddas från 

honom/henne och det sker bäst genom fängelsestraff (Ibid.). Borgström undersökte också fyra 

grupper socialpedagoger som var under olika stadier av sin utbildning och karriär. Hon ville 

studera socialpedagogernas bild av ungdomar med sociala problem, i hennes undersökning vänder 

hon sig till de socialpedagoger som precis antagits tills socialhögskolan, de som har varit ute på sin 

första praktik, de som håller på att avsluta sina studier samt de som redan är ute i arbetslivet (Ibid.). 

Borgström kom bland annat fram till att alla fyra grupper delar uppfattningen om att den unge som 

har sociala problem är ett offer, någon som man ska hjälpa, som är utsatt. Dock kan man se vissa 

skillnader mellan de olika grupperna, de som precis börjat utbildningen talar om att ta en 

föräldraroll och på det sättet ”rädda” ungdomen medan de som redan är ute i arbetslivet tar hjälp 

av den unges egna resurser för att skapa en förändring (Ibid.). 

När det gäller forskning som berör samarbete och samverkan mellan myndigheter så är forskarna 

överens om att samverkan mellan myndigheter är viktigt för att utföra ett så bra omsorgsarbete som 

möjligt. Det är viktigt att alla samverkansparter har samma mål och syfte i arbetet. Det talas också 

om olika metoder och modeller till ett lyckat samarbete, dessa kan användas för att överkomma 

möjliga skillnader i åsikter och uppfattningar. Båda studierna talar om att det kan uppstå skillnader, 

olika förförståelse och konflikter myndigheterna emellan men att det bästa sättet att förekomma 

dessa problematiska förhållanden är genom att utse någon/några som kan leda samarbetet och se 

till att de personer som har ansvaret har en bra kontakt med alla parter (Lundgren et. al., 2003; 

Weinstein et. al., 2004).   

Estrada behandlar i sin avhandling ungdomsbrottslighetens utveckling genom tiderna. Han 

behandlar bland annat ungdomsbrottsligheten i Sverige sedan 1975 och kommer fram till att 

ungdomsbrottsligheten har avstannat och eventuellt minskat sen mitten av 1990-talet. Estrada 

undersökte också, precis som Borgström, hur massmedia såg på ungdomsbrottslighet under mitten 

och sista halvan av 1900-talet (Estrada, 1999). Hans forskning visade på att det förekom både 
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kvalitativa och kvantitativa förändringar i massmedia när det gällde beskrivningen av 

ungdomsbrottslighet under den tiden. Dessa förändringar kan också ha bidragit till att individer i 

samhället ser annorlunda på ungdomsbrottsligheten nu än innan då de möjligen blivit påverkade av 

massmedia. För övrigt visade Estradas forskning att antalet anmälningar av brott som begåtts i 

skolor har ökat under och efter 1980-talet, orsaken till denna ökning går att finna i de brott som 

tidigare inte blivit anmälda. Det är alltså inte så att brottsligheten har ökat utan att antalet anmälda 

brott har ökat (Ibid.). Något som uppmärksammades under genomgången av tidigare forskning 

inom och runt det aktuella ämnet var att socialkonstruktivismen användes som teori mer flitigt än 

andra teorier.  

4. Begreppsdefinitioner   
 
4:1 Ungdomsbrottslighet 

Inom kriminologin är ungdomsbrottslighet en benämning på brottslighet som främst begås av 

personer mellan 15-20 år (Hofer et. al., NE, 2000). Under 1900-talet har ungdomsbrottslighet 

framhållits som ett allvarligt samhällsproblem. Traditionell brottslighet där gärningsmännen är 

över 20 år och ungdomsbrottslighet kan i stort jämställas med varandra, båda innehåller olika 

former av stöld, skadegörelse och våld (Ibid.). Brottsligheten börjar ofta i tonåren och brott begås 

oftare av unga lagöverträdare än av vuxna, ändå står de unga endast för cirka 20 % av den 

avslöjade brottsligheten. Statistiken visar tydligt att brott begås i nästan dubbelt så stor omfattning 

av ungdomar med utländsk härkomst som är bosatta i Sverige än av svenska ungdomar. Andra 

generationens invandrare befinner sig någonstans emellan dessa två grupper (Ibid.). För övrigt 

spelar faktorer som till exempel social bakgrund en roll i vem som blir och inte blir en ung 

lagöverträdare. När unga begår brott så arbetar de ofta i grupp, de bildar gäng och begår brott 

tillsammans med andra. Statistiken visar att många av dessa brottslingar inte lagförs igen inom de 

närmaste tre åren, denna brottslighet är ofta övergående (Ibid.). Det är skillnad på hur 

brottsfrekvensen ser ut för de olika brottstyperna, stöldbrott ökade till exempel kraftigt mellan åren 

1920 och 1970, därefter avtog ökningen. Andra brott som exempelvis misshandel har ökat sedan 

mitten av 1980-talet, missbruk däremot har minskat sedan mitten 1970-talet 

(Ungdomsbrottsutredningen, 2004).  

 
4:2 Unga lagöverträdare 

Unga lagöverträdare definieras som en person som ej fyllt 21 år och har begått en brottslig 

handling enligt Brottsbalken. Det som dock skiljer en ung lagöverträdare från en vuxen 

lagöverträdare, förutom åldern, är att ärendet behandlas annorlunda av myndigheter. Till exempel 
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står det uttryckligen i Sveriges Lagar att ett ärende som berör unga lagöverträdare skall behandlas 

skyndsamt och att de berörda skall undvika att målet tilldrar sig uppmärksamhet. Förutom de 

nämnda tillvägagångssätten så gäller olika regler beroende på hur ung gärningsmannen är 

(Brottsbalken [BrB], Sveriges Lagar, 2002). En annan avvikelse från äldre lagöverträdare är att 

unga lagöverträdare ej får dömas till livstid, oavsett av vilken art brottet är (Ekbom et. al., 2002). 

 
4:3 Straffskala för unga lagöverträdare 

Om gärningsmannen är under 15 år så är denne ej straffmyndig och får därför ej dömas till 

fängelse. Den unga lagöverträdaren skall då istället dömas till vård inom socialtjänsten.  

Om förövaren är mellan 15 och 17 år så är han/hon straffmyndig och kan dömas till fängelse. 

Främst ska rätten dock döma den unge till vård inom socialtjänsten, böter samt/eller samhällstjänst. 

Fängelse skall undvikas och ska endast användas om synnerliga skäl1 föreligger (Ekbom et. al., 

2002; BrB, Sveriges Lagar, 2002). Gärningsmän som är fyllda 18 år men ej fyllda 21 år kan i större 

utsträckning dömas till fängelsestraff, men fortfarande gäller synnerliga skäl och hänsyn till 

brottets straffvärde (BrB, Sveriges Lagar, 2002). När unga lagöverträdare skall dömas använder 

rätten sig ofta av något som heter straffnedsättning. Detta innebär att rätten skall utdöma ett 

lindrigare straff än den normala påföljden, det kan handla om kortare fängelsestraff eller en mindre 

summa pengar i böter. Något annat som används av rätten när det gäller unga gärningsmän är så 

kallad åtalsunderlåtelse, detta innebär att åklagaren lägger ner åtalet om socialtjänsten kan erbjuda 

den unge andra åtgärder inom socialtjänstens regi. Det kan till exempel handla om vård, slutet 

ungdomshem eller likvärdiga insatser. Åtalsunderlåtelse används främst på ungdomar som är 17 år 

eller yngre, men kan användas fram till den unge fyllt 21 år (BrB, Sveriges Lagar, 2002). 

 
4:4 Kriminalvård för unga lagöverträdare 

Det finns särskilda regler för unga lagöverträdare som dömts till fängelse. Enligt lagen om 

kriminalvård i anstalt § 8 får en intagen som ej fyllt 18 år inte placeras på en anstalt där han/hon 

har möjlighet att vistas tillsammans med äldre interner. Han/hon skall hållas åtskild från andra 

dömda som kan påverka hans/hennes återanpassning till samhället efter straffets slut. Även interner 

som har fyllt 18 år men ej fyllt 21 år ska hållas avskilda från andra intagna som kan påverka 

hans/hennes återanpassning till samhället efter vistelsen. Dessa interner skall också, i den mån det 

är möjligt, placeras på en anstalt som är anpassad särskilt för yngre lagöverträdare (Lagen om 

kriminalvård i anstalt [KvaL], Sveriges Lagar, 2002). Foucault nämner också detta i sin bok 

                                                 
1 Till exempel så tittar domstolen på brottslighetens straffvärde, brottets art och om den tilltalade tidigare gjort sig 
skyldig till brott (BrB, Sveriges Lagar, 2002). 
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”Övervakning och straff” (Foucault, 1998). Han beskriver att förutom att interner skall delas upp 

efter sin ålder så är det också viktigt att fördelningen sker efter brottets straffvärde (Ibid.). Denna 

uppdelning görs för att fängelsevistelsen annars kan bli som ”en skola i brott” för de som har 

mindre erfarenhet av brott. 

 
4:5 Vård för unga lagöverträdare 

Vård av unga lagöverträdare skiljer sig från vård för brottslingar som är över 21 år. Tidigare har 

unga lagöverträdare dömts till fängelse eller ungdomsvårdsskola men 1999 infördes en ny påföljd 

för unga lagöverträdare; sluten ungdomsvård. Denna vård innebär att dömda ungdomar skall 

genomgå behandling på en institution inom Statens Institutionsstyrelse (Statens Institutionsstyrelse 

[SiS], www dokument)2. Denna reform infördes för att göra samhällets reaktioner mot 

ungdomsbrott mer principfasta och hårdare. Det är domstolen som avgör hur länge den unge ska få 

behandling och brottets grovhet är central i detta beslut. För sluten ungdomsvård är det staten som 

står för kostnaderna (Ekbom et. al., 2002; SiS, www dokument; BrB Sveriges Lagar, 2002). 

Ungdomstjänst är en påföljd för unga lagöverträdare som kan kombineras med vård. 

Ungdomstjänst får pågå lägst 20 timmar och högst 100. Denna påföljd är utformad med 

samhällstjänst som förebild (Ekbom et. al., 2002). 

 
4:6 Vård som straff 

För dömda unga lagöverträdare är idag sluten ungdomsvård en vanligare påföljd istället för 

fängelsevistelse. Tanken med denna påföljd är att ungdomarna ska avtjäna ett straff för brottet de 

begått men samtidigt få behandling för den problematik de kan tänkas ha. Strafftiden som den unge 

döms till avtjänas på ett särskilt ungdomshem som är utformade just för unga lagöverträdare, 

huvudmannen för dessa institutioner är Statens Institutionsstyrelse (SiS, www dokument). SiS och 

socialtjänsten bestämmer tillsammans var den dömde ska placeras samt hur behandlingen skall se 

ut. Tiden som den unge befinner sig på ungdomshemmet används till vård och behandling, 

behandling pågår under hela strafftiden som kan variera mellan 14 dagar upp till fyra år. Det är 

brottet som avgör strafflängden, inte behandlingsbehovet. På SiS hemsida kan man hitta 

forskningsresultat som visar att tonåringar vilka dömts för brott har jämförbar problematik med de 

ungdomar som vårdas enligt LVU (Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga [LVU], Sveriges Lagar, 

2002). Detta innebär att vården ofta utformas lika för båda dessa grupper, det vill säga 

                                                 
2 Statens institutionsstyrelse är en myndighet, inrättad 1993. SiS har ansvar för vård och behandling av de mest utsatta 
ungdomarna och vuxna missbrukare. År 1999 skapade SiS fyra nya institutioner med slutna platser för de ungdomar 
som av domstol dömts till vård för kriminella handlingar (NE, 2000). 
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behandlingsinsatser för missbruk, kriminalitet, relations- och skolproblem (SiS, www dokument). 

Många av de dömda ungdomarna deltar därför i SiS ordinarie verksamheter och kan ta del av SiS 

varierade vårdutbud. Det som skiljer unga lagöverträdare från LVU-ungdomar är att det vid 

placering av unga lagöverträdare måste tas hänsyn till samhällets behov av skydd, brottets art, 

strafftidens längd samt ungdomarnas rymningsbenägenhet. De dömda ungdomarna döms till vård 

enligt LSU (Lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare [LSU], Sveriges Lagar, 

2002) vilket bland annat innebär tidsbegränsad vård. Ungdomarna deltar också i ett 

utslussningsprogram när det närmar sig strafftidens slut, detta för att de ska kunna återanpassa sig 

till samhället så smärtfritt som möjligt (SiS, www dokument). 

5. Teori 

Efter att ha tagit del av tidigare forskning kring unga lagöverträdare framkom det att andra forskare 

använt sig av socialkonstruktivism som grundteori i sin forskning kring unga lagöverträdare, 

exempelvis Felipe Estrada (Estrada, 1999) och Karin Borgström (Borgström, 2001). Teorin 

uppfattades som intressant av författaren till denna uppsats och vidare studier av teorin i bland 

annat Sören Barlebo Wennebergs bok ”Socialkonstruktivism – positioner, problem och perspektiv” 

(Wenneberg, 2001) bidrog till förståelse för denna studie. 

 
5:1 Socialkonstruktivism 

Socialkonstruktivismen har sitt ursprung i den symboliska interaktionismen och det är bland annat 

Berger och Luckmann som utvecklade detta perspektiv (Borgström, 2001). De som förespråkar 

socialkonstruktivismen menar att de handlingar som vi anser är naturliga, exempelvis sociala 

handlingar, endast är äkta i ytlig bemärkelse. Går vi djupare in bakom handlingarna kommer vi att 

finna att de inte är förutbestämda utan att de är konstruerade (Ibid.).  

 
5:1:1 Valet av socialkonstruktivism 

I denna uppsats används tre olika delar av social konstruktivism; det kritiska, det sociala och det 

kunskapsteoretiska perspektivet.  

Det kritiska perspektivet används ofta när forskare studerar och jämför olika kulturer. I olika 

kulturer kan vi tydligt se skillnader i sociala handlingar, händelser som vi menar är naturliga kan se 

helt annorlunda ut i andra kulturer. Wenneberg tar upp sorg och tårar som ett exempel; vi anser att 

det är naturligt att gråta när vi är ledsna. Om vi då vänder blicken utåt i världen och ser till andra 

kulturer så kan vi hitta vissa kulturer där tårar inte är en del av sorgen, där de som sörjer istället 

skriker och gungar fram och tillbaka. När vi ser hur det skiljer sig i olika kulturer kan vi också se 

att något är konstruerat. Förespråkarna för denna teori menar att inget ska tas för givet, vi ska alltid 
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ha i åtanke att saker skulle kunna vara på ett annat sätt under andra omständigheter (Wenneberg, 

2001). Detta perspektiv har valts för att det kan förekomma olika kulturer, normer och regler i de 

två olika yrkesgrupper som undersöks. 

Socialkonstruktivism som en sociologisk teori används främst när sociala situationer studeras. Våra 

handlingar i sociala situationer skulle kunna vara annorlunda och ska inte ses som något naturligt. 

Det är något som skapats av människan och som vi sedan födseln har socialiserats in i (Ibid.). 

Perspektivet har valts för att undersökningen berör attityder och åsikter kring sociala problem, 

unga lagöverträdare. Detta perspektiv ger en möjlig beskrivning av hur vi handlar olika socialt, 

beroende på våra åsikter. 

Den kunskapsteoretiska inriktningen används ofta inom samhällsvetenskap och humanoria. Inom 

den kunskapsteoretiska inriktningen fokuserar man på att analysera kunskap och vetande. 

Perspektivet används till att se på vårt vetande, socialkonstruktivismen hävdar att all vår kunskap 

om verkligheten och om yttervärlden är i förväg strukturerat av vårt språk. Vi har namngett olika 

saker och begrepp och tar sedan dessa namn för något som är naturligt (Ibid.). Vi tänker inte på att 

det är en konstruktion skapad av människan och att det vi kallar för till exempel gräs egentligen 

skulle kunna vara något helt annat. Om människan hade konstruerat språket annorlunda skulle gräs 

kunna betyda bord och så vidare. Detta perspektiv analyserar begrepp och språk och dessa 

fenomen kommer att ingå i analysen av denna undersökning. 

 
5:1:2 Kritik mot socialkonstruktivism 

Det har framförts en del kritik mot den sociala konstruktivismen. Vissa kritiker menar att när 

forskaren lämnar de ”naturliga kategorierna” så finns det inget kvar som kan användas som 

hållpunkt. Ett annat kritiskt argument är att det inte finns något slut på att rekonstruera det 

uppenbara och typiska, börjar vi göra det så kan vi komma på att även vår rekonstruktion behöver 

omkonstrueras och detta kan fortgå till det oändliga utan att vi egentligen kommer fram till vad 

som är verkligt (Estrada, 1999). Vissa menar att de som förespråkar socialkonstruktivismen aldrig 

kommer att kunna vara objektiva i sin forskning eftersom det alltid blir en egen definition av 

sociala händelser när någonting ska rekonstrueras (Ejrnaes & Kristiansen i Meeuwisse & Swärd, 

2003). Ytterligare en kritik som har framförts mot socialkonstruktivismen är att den endast går ut 

på att kritisera och avslöja felaktiga utsagor. Istället för att objektivt forska runt det som är, så 

forskar konstruktivismen kring det som inte är. Denna fokusering på att avslöja falska utsagor kan 

leda till att den viktigaste frågan om problemets verkliga natur glöms bort (Estrada, 1999). 
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6. Metod  
Undersökningen begränsas till endast två yrkesgrupper, då dessa två grupper är oftast de som först 

möter och etablerar någon form av kontakt med unga lagöverträdare. Valet av dessa två 

yrkesgrupper kan förhoppningsvis ge den jämvikt i undersökningen som behövs.  

 
6:1 Validitet, reliabilitet och val av undersökningsmetod 

Begreppet validitet kan delas upp i två avdelningar dels intern validitet3, dels extern validitet4.  

Intern validitet är uppdelad i två underkategorier; begreppsvaliditet och resultatvaliditet. 

 
Begreppsvaliditet innebär att den teoretiska definitionen och operationella indikatorn 

överensstämmer med varandra. Med detta menas att det forskaren beslutar sig för att undersöka 

och diskuterar kring rent teoretiskt (i till exempel syfte och metod) också undersöks rent praktiskt 

(genom intervjuer och/eller enkäter). Det kan vara svårt att följa och kvarhålla den röda tråden 

genom hela arbetet, från den teoretiska definitionen till operationella indikatorn och om detta 

misslyckas kallas det för systematiska fel (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wägnerud, 2004).  

Tidigare forskning runt unga lagöverträdare visar att kvantitativ metod har dominerat studier av 

åtgärder mot unga lagöverträdare, antal brott, åldersgrupper, historisk bakgrund och dylikt (BRÅ, 

2000; SOU 2004:122; Estrada, 1999).  

När det gäller val av syfte ”polisers och socialsekreterares attityder och åsikter kring unga 

lagöverträdare” så finns det skäl att anta att kvalitativa undersökningar möjligen kan vara mer 

givande. Forskning som berör känslor, åsikter och så vidare behandlas bäst genom intervjuer där 

forskaren kan fördjupa sig och analysera resultatet på ett annat sätt än genom statistik. 

Resonemangen kring metodvalet i denna undersökning rörde sig kring å ena sidan den kvalitativa 

metoden som kan fördjupa sig i resonemangen undersökningspersonerna har. Med kvalitativ metod 

kan egentliga tankar framkomma och det finns möjlighet för följdfrågor. Kvalitativ forskning 

skulle kunna ses som en mer individinriktad forskning. Å andra sidan kanske kvantitativ metod ger 

en mer övergripande möjlighet att generalisera, med kvantitativ metod nås fler 

undersökningsobjekt. Som tidigare nämndes (se under rubrik ”3. Tidigare forskning”) så har det 

varit sparsamt med tidigare forskning kring uppsatsens ämne vilket gör att det skulle kunna bli 

svårt att formulera de frågor som skulle ha kunnat användas som en grund för intervjuer. Främst på 

grund av de nämnda skälen valdes en övergripande kvantitativ undersökning, som förhoppningsvis 

                                                 
3 Intern validitet innebär kortfattat att forskaren skall kunna dra riktiga slutsatser inom ramen för de enheter hon/han 
studerar (Esaiasson et. al., 2004). 
4 Med extern validitet menas ”möjligheterna att generalisera resultaten till en större population” (Esaiasson et. al., 
2004, s. 97).  
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kan användas som en grund och lämnas vidare till kommande forskare att utveckla undersökningen 

med djupare intervjuer i kvalitativ anda (en så kallad stafettpinne).  

Hur skulle då enkäterna delas ut rent praktiskt? Fyra alternativ övervägdes; gruppenkäter5, 

postenkäter6, e-postenkäter7 eller en enkätundersökning som genomförs personligen8. 

Gruppenkäter och postenkäter kunde väljas bort relativt fort då gruppenkäter skulle bli alltför 

tidskrävande både för författaren av denna uppsats och för undersökningspersonerna, 

postenkäterna valdes bort av rent ekonomiska skäl. Av de övriga två åstadkoms en blandning, 

några enkäter skickades ut till undersökningspersonerna via e-post. Resterande lämnades 

personligen hos de olika undersökningspersonerna. Hur enkäten utformades och prövades kommer 

det mer om under rubriken ”6:7 Enkäten”. 

I övrigt finns det andra faktorer som kan påverka validiteten som måste tas i beaktande när en 

undersökning genomförs. Att författaren till denna uppsats studerar till socionom kan ha påverkat 

svaren på enkäten exempelvis. Kanske var det så att yrkesgrupperna svarade det som de trodde var 

rätt svar, eller så kanske vissa eventuella fördomar framkom. Något annat som kan ha påverkat 

studiens validitet var att det kan ha funnits en svårighet för författaren av denna uppsats att vara 

objektiv under hela uppsatsprocessen. I och med att författaren till uppsatsen studerar till socionom 

så kan detta ha färgat uppsatsen trots att en neutral grundinställning försökte hållas genom hela 

studien.  

 
Reliabilitet, med reliabilitet menas att den kunskap som kommer fram under studien är framtagen 

på ett tillförlitligt sätt, att det inte finns okontrollerade tillfälliga fel som grumlar 

kunskapsutvecklingen. Inom kvantitativ forskning är reliabilitet lika med reproducerbarhet, något 

som ofta kan skattas och ges ett siffermått (NE, 2000). För att få så hög reliabilitet som möjligt i en 

undersökning krävs det att forskaren är noggrann när hon/han använder sig av sina mätverktyg, att 

det inte görs några så kallade slumpmässiga fel. Esaiasson nämner några exempel på slumpmässiga 

fel som kan göras; att forskaren har gjort slarviga eller oläsbara anteckningar, att det uppstått 

missförstånd i samband med intervjuer, att forskaren är ouppmärksam eller gör skrivfel när det 

insamlade materialet förs över till en datafil med mera (Esaiasson et. al., 2004). Också 

osystematiska fel kan vara en anledning till att reliabiliteten sjunker. Detta kan innebära att 

                                                 
5 Gruppenkät innebär att forskaren bjuder in undersökningspersonerna till en gemensam lokal där de ombeds fylla i 
enkäten (Esaiasson et. al., 2004). 
6 Postenkät innebär att forskaren skickar ut en mängd enkäter till undersökningspersonerna per post och bifogar ett 
svarskuvert så de kan returneras (Esaiasson et. al., 2004). 
7 E-postenkäter innebär att enkäterna distribueras via e-post och returneras på samma sätt (Esaiasson et. al., 2004). 
8 Enkätundersökning som genomförs personligen innebär att forskaren själv tar sig till undersökningspersonerna och 
ber dem fylla i frågeformulären medan hon/han är där för att samla in dem vid samma tillfälle (Esaiasson et. al., 2004). 

  14(55) 



undersökningspersonerna får olika frågor att besvara eller att frågorna är formulerade så de inte går 

att förstå och på grund av det kan fyllas i felaktigt (Ibid.).  

För att undvika slumpmässiga fel dubbelkollades det mesta i denna undersökning, exempelvis 

ringdes företrädare för urvalsenheterna upp ett antal gånger för att ges en möjlighet att lägga till 

något eller fråga om något som de uppfattade som oklart. Vid dessa tillfällen kunde också viss 

information som insamlats till undersökningen dubbelkollas för att se om det var korrekt, 

exempelvis hur många anställda det var på varje enhet. Alla undersökningspersoner har också fått 

telefonnummer så de visste vart de skulle vända sig om någonting var oklart med till exempel 

frågeformulären. Under utformningen av enkäten prövades den på olika kontrollpersoner ett flertal 

gånger för att ta reda på om frågorna var begripliga, stämde överens med syftet och att inga 

osystematiska fel skulle uppstå. Enkäten prövades på personer från olika yrkesgrupper, med olika 

bakgrund, olika kön och i olika åldrar för att se om någon förvirring kring enkäterna skulle uppstå i 

någon av kontrollgrupperna. På detta sätt kunde de osystematiska felen minskas (läs mer om 

tillvägagångssätt under rubrik ”6:7 Enkäten”). 

 
Resultatvaliditet innebär att forskaren verkligen undersöker det han/hon påstår att han/hon 

undersöker (Esaiasson et. al., 2004). För att få god resultatvaliditet i undersökningen bör både 

kraven på god begreppsvaliditet och reliabilitet uppfyllas. Alltså om forskaren har undvikit 

systematiska -, osystematiska - samt slumpmässiga fel har han också det som kallas god 

resultatvaliditet. 

 
6:2 Generaliserbarhet 

Att generalisera betyder att försöka ge en mer allmän giltighet åt någon regel eller utsaga som 

ursprungligen endast gällt ett fåtal fall (NE, 2000). Första steget i att göra studien mer 

generaliserbar var att ta reda på vilka som ingick i hela populationen (se under rubriken ”6:4 

Population”). Nästa steg för att göra forskningen mer generaliserbar var att göra ett urval ur 

populationen och det finns tre huvudalternativ att välja mellan. Det första valmöjligheten är att 

göra en totalundersökning, det vill säga att undersöka samtliga fall i populationen. Det andra 

alternativet är att göra ett slumpmässigt urval av ett stort antal fall och det tredje alternativet är att 

göra ett strategiskt urval på ett fåtal fall (läs mer under rubriken ”6:5 Urval”)(Esaiasson et. al., 

2004). I denna studie gjordes ett slumpmässigt urval (se under rubriken 6:5 Urval), detta urval 

visade sig vara representativt för den totala populationen då en jämförelse gjordes med respektive 

högskola (se under rubriken 8. Analys). Då den populationen klargjordes och urvalet var 

betecknande för denna population så kan det antas att denna undersökning är generaliserbar. 
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6:3 Etik  

Ett av de främsta problemen som kan uppstå rent etiskt är att undersökningspersonerna känner sig 

utpekade och att de tror att deras svar i undersökningen kan bringa dem obehagliga konsekvenser 

(Kvale, 1997) I denna undersökning skulle vissa åsikter kunna uppfattas som chockerande eller 

stötande, särskilt när undersökningen riktade sig till två olika myndigheter. För att undvika vissa 

eventuella konsekvenser för undersökningspersonerna garanterades full anonymitet för de utvalda 

innan undersökningen påbörjades. På detta sätt kan inga enkäter eller kommentarer härledas till en 

särskild person. När en forskare garanterar full anonymitet måste denne tänka igenom vad detta 

innebär, detta löfte medför också ett dilemma; vem ska få ta del av materialet? Om det är en hel 

organisation som deltar i undersökningen, kan forskaren då vägra visa materialet för övriga i 

organisationen? Om undersökaren får höra om något brottsligt, kan hon/han då garantera full 

anonymitet? Allt detta måste gås igenom innan undersökningen påbörjas och sedan måste 

urvalsgruppen delges villkoren för anonymiteten (Ibid.). När det gäller denna studie bestod 

deltagarna av anställda på ett antal barn och/eller ungdomsavdelningar inom socialtjänsten och 

polisen. Ett problem som uppstod var att enkäterna delades ut och samlades in genom en 

kontaktperson på varje avdelning. Denne kontaktperson skulle då få fri tillgång till alla enkäter 

innan de hämtades. Detta problem löste sig dock när kontaktpersonen delade ut enkäterna till 

undersökningspersonerna. Kontaktpersonen upplyste deltagarna om att hon/han också skulle samla 

in enkäterna för överlämning till författaren av denna uppsats. På detta sätt fick alla deltagande 

vetskap om att kontaktpersonen hade tillgång till materialet innan de hämtades. Slutligen för att 

garantera anonymiteten förstördes allt material efter att informationen analyserats och bearbetats. 

Ytterligare ett etiskt problem kan uppstå om urvalsgruppen ej fått information kring 

undersökningens generella syfte, vad den ska användas till, hur den är uppbyggd och framför allt 

att deltagandet är frivilligt (Ibid.). Detta etiska dilemma undveks genom ett bifogat följebrev (se 

bilaga 1 ”Följebrev”) där de nämnda delarna kring undersökningen klargjordes. 

 
6:4 Population 

För att kunna genomföra en undersökning som kan generaliseras (läs mer om generaliserbarhet 

under rubriken ”6:2 Generaliserbarhet”) måste man först fastställa undersökningens population. 

Med population menas den grupp av personer, institutioner och så vidare som undersökningen vill 

uttala sig om (Esaiasson et. al., 2004). När intresset i denna studie var socialarbetares och polisers 

åsikter och attityder kring unga lagöverträdare kunde populationen till att börja med begränsas till 

två yrkesgrupper; polisen och socialtjänsten. Nästa steg i att begränsa populationen var att ta reda 

  16(55) 



på vilka inom dessa yrkesgrupper som möter unga lagöverträdare. Om någon, som ej möter detta 

klientel, skulle fylla i enkäten skulle syftet med forskningen frångås och därmed också validiteten i 

undersökningen (om detta skulle ske skulle problemet kunna kringgås genom att dessa enkäter helt 

enkelt togs bort ur undersökningen, de skulle räknas som en överrepresentation). För att undvika 

att en överrepresentation skedde undersöktes endast de poliser som arbetar inom ungdomsroteln, 

ungdomsgrupper eller liknande. Inom socialtjänsten är populationen begränsad till de 

socialsekreterare som arbetar inom ungdomsgrupper, barn och familj eller liknande. En svårighet 

med att avgränsa den aktuella populationen kan vara att det finns osäkerhet om vilka som 

egentligen skall ingå i undersökningspopulationen (Ibid.). I detta fall avsågs med studien att 

undersöka socialarbetares och polisers attityder och åsikter kring unga lagöverträdare. Innan 

undersökningen inleddes hade ett beslut tagits om att endast undersöka de personer som idag 

arbetar med dessa ungdomar. Redan vid första samtalet fick detta beslut ändras när en av 

kontaktpersonerna berättade att vissa personer på avdelningen inte längre arbetar med denna 

målgrupp men att de har gjort det. Populationen ändrades då från ”personer som idag arbetar med 

ungdomar” till ”personer som idag arbetar med eller någon gång har arbetat med ungdomar”.  

Esaiasson och hans författarkolleger menar att det viktigaste inte är att få fram en detaljerad 

deklaration över analysenheterna utan att forskaren har en uppfattning om vilka fall som hör till 

populationen (Ibid.). Även här uppstod vissa problem då det är osäkert hur många personer som 

ingår i varje avdelning, till slut begränsades populationen till det antal som uppgavs vid första 

samtalet med avdelningen (se under rubrik ”6:8 Undersökningen”). Slutligen begränsades studien 

geografiskt till att endast innefatta personer som arbetar i Stockholm City eller i Stockholms 

förorter. Anledningen till att undersökningen begränsades till Stockholm och dess förorter är att 

ungdomsbrottsligheten är störst i storstäder, 60-70 procent av uppklarade ungdomsbrott begås där 

(Ekbom et. al., 2002). 

 Alltså består studiens population av poliser och socialsekreterare i Stockholmsområdet som 

arbetar eller har arbetat med barn och ungdom. Den totala populationen innefattar sex polisdistrikt 

som i sin tur består av 24 närpolisenheter och 18 socialkontor i Stockholms län.  

 
6:5 Urval 

För att få med så många som möjligt av studiens population och för att ändå få ett representativt 

urval gjordes ett slumpmässigt urval. Det första som ska göras för att kunna göra ett slumpmässigt 

urval är att definiera urvalsramen9. För att få fram en urvalsram undersöktes hur många 

socialkontor respektive närpolisstationer det fanns i Stockholm City samt i Stockholms förorter. 
                                                 
9 Urvalsramen innebär att forskaren gör någon form av förteckning av samtliga analysenheter (Esaiasson et. al., 2004). 
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När dessa var listade gjordes ett slumpmässigt systematiskt urval i varje yrkesgrupp. Det var sen 

tidigare bestämt att undersökningen skulle genomföras på 15 stycken analysenheter. Eftersom det 

första samtalet redan förlöpt med en kontaktperson på varje enhet fanns redan uppgift om hur 

många anställda det fanns på varje enhet. Det visade sig att det var färre socialsekreterare än 

poliser på respektive avdelning. För att få ut ett så jämt antal enkäter som möjligt (fördelat jämt 

mellan poliser och socialsekreterare) valdes fler socialkontor än polisstationer till studien. 

Urvalskvoten för socialkontor blev 9 stycken och för poliser 6 stycken. För att få reda på storleken 

på urvalskvoten ska forskaren dela populationen med urvalsstorleken (Esaiasson et. al., 2004). 

Antalet socialtjänstkontor (18 stycken) delades med urvalsstorleken (9 stycken), alltså 18/9 = 2. 

Sedan räknades det alltså till två och vartannat kontor blev utvald till undersökningen. 

Urvalskvoten till polisen valdes ut på liknande sätt, antalet polisstationer (24 stycken) dividerades 

med urvalsstorleken (6 stycken), alltså 24/6 = 4.  Därefter räknades det till fyra och var fjärde 

polisenhet blev utvald till undersökningen. Kontakt togs med de berörda enheterna och vidare med 

den avdelning som arbetar med barn och ungdom, dessa tillfrågades om de ville delta studien. 

Samtliga enheter valde att delta i undersökningen och i slutändan bestod urvalet av 138 personer, 

75 poliser samt 63 socialsekreterare. Alla de nämnda arbetade eller hade arbetat med barn och 

ungdomar i någon form. För att bevara undersökningspersonernas anonymitet redogörs inte vilka 

enheter som är innefattade i studien.   

 
6:6 Bortfall 

Det anses vara normalt med ett bortfall på 20-35 % av svarspersonerna vid individbaserade 

frågeundersökningar (Esaiasson et. al., 2004). Det skulle innebära 26 – 49 personer i min 

undersökning då mitt urval innefattar 138 personer. Esaiasson och hans medförfattare menar att det 

finns fyra sätt att hantera bortfallet; att definiera om populationen, att minimera skälen för att inte 

vilja delta i undersökningen, att genomföra en bortfallsanalys och att genomföra en 

efterstratifiering (Ibid.). 

 
Nästa steg att minska bortfallet var att minimera skälen för att välja bort att delta i 

undersökningen. Detta gjordes i tre steg; först gjordes så lättförståeliga frågor som möjligt och 

frågorna utformades så de inte skulle anses vara för känsliga. För att minska bortfallet i en 

enkätundersökning bör frågeformuläret vara kort, Esaiasson talar om att risken för att 

undersökningspersonerna väljer att inte svara på enkäten ökar med antalet frågor (Esaiasson et. al., 

2004). Så nästa naturliga steg var att förkorta enkäten. Avsikten med studien från början var att 

behandla såväl samverkan som åsikter och attityder hos socialarbetare och poliser, detta skulle 
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dock göra undersökningen för ”spretig” och den skulle ta för lång tid att fylla i. Därför togs 

beslutet att prioritera frågeställningen om åsikter och attityder och avsnittet om samarbete ströks. 

Ett tredje steg var att garantera anonymiteten för undersökningspersonerna. Det klargjordes för 

urvalet att inget som skrivs kommer att kunna ledas tillbaka till deras enhet eller till dem själva och 

att studien innefattas av tystnadsplikt. Svarsfrekvensen brukar vara större vid 

intervjuundersökningar än när man genomför postenkätundersökningar. Esaiasson och hans 

medförfattare menar att förklaringen till detta är ”att det är lättare att ’glömma av’ eller att slänga 

bort ett opersonligt enkätformulär än att säga nej tack till en trevlig intervjuare som knackar på 

dörren eller tar kontakt via telefon” (Esaiasson et. al., 2004, s. 260). I denna studie försökte 

bortfallet motverkas genom att en personlig kontakt skapades med undersökningspersonerna. Varje 

enkät hade ett bifogat följebrev (se bilaga 1 ”Följebrev”) där de svarande ombads fylla i enkäten 

och där det förklarades hur viktigt det var att samtliga svarspersoner fyllde i den. I samma 

följebrev garanterades anonymiteten och undersökningspersonerna tackades för deras medverkan. 

Ytterligare ett brev bifogades med enkäterna till kontaktpersonen (se bilaga 2 ”Personligt brev”) 

där tillvägagångssättet för insamlandet av enkäterna förklarades, namn och telefonnummer samt e-

postadress till mig och min handledare uppgavs ifall det var något som var oklart, kontaktpersonen 

tackades också för all hjälp. Dessa följebrev var också en del i att skapa en mer personlig kontakt 

med deltagarna och förhoppningsvis minska bortfallet. Efter cirka fyra dagar togs återigen kontakt 

med kontaktpersonerna, detta var främst för att ge dem en möjlighet att komma med frågor men 

också för att påminna dem om enkäten och för att få ett datum då de skulle vara klara. Troligtvis 

har detta tillvägagångssätt minskat bortfallet. Läs mer om enkät, undersökningen och följebrev 

under rubrikerna ”6:7 Enkäten” och ”6:8 Undersökningen” 

 
När alla enkäter var insamlade genomfördes en bortfallsanalys av de inkomna enkäterna. I en 

bortfallsanalys genomförs en jämförelse mellan tillgängliga svarspersoner och tillgänglig statistik 

över populationen, variabler forskaren jämför kan vara allt från kön till ålder (Esaiasson et. al., 

2004). Alla enheter ringdes upp och tillfrågades hur många kvinnor och män som arbetar på varje 

enhet samt hur åldersfördelningen såg ut. När detta hade klargjorts så jämfördes de enkäter som 

hade returnerats. Resultatet av bortfallsanalysen visade att studien hade ett bortfall på 26 personer, 

16 poliser samt 10 socialarbetare. Inom polisen var det ett bortfall på 12 män och 4 kvinnor, 

socialtjänsten hade ett bortfall på 9 kvinnor och 1 man. Sammanlagt var det 112 personer som 

besvarade enkäten, detta innebär att cirka 81 procent av enkäterna återkom. Bortfallsminskningen 

hade lyckats bra och bortfallet låg endast på 19 procent. 
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6:7 Enkäten 

I denna undersökning gjordes en respondentundersökning, vilket innebär man vill studera 

svarspersonernas tankar och åsikter kring ett visst ämne. Syftet med en respondentundersökning är 

att svaren i slutändan kan studeras och jämföras med varandra. På detta sätt kan forskaren urskilja 

vissa mönster, till exempel skillnader och likheter mellan svarspersonerna (Esaiasson et. al., 2004). 

Då denna studie inte begränsas till att undersöka hur åsikter och attityder inom samma yrkesgrupp 

skiljer sig åldersmässigt, könsmässigt och på olika geografiska områden utan också vill jämföra två 

olika yrkesgrupper med varandra så valdes en respondentundersökning.  

Första steget var att skapa en karta där begreppsvaliditeten var högst upp, följt av olika 

dimensioner av begreppen och slutligen gjordes en lista över indikationer (alltså hur man rent 

praktiskt kunde undersöka begreppen). När detta var gjort hade en ungefärlig lista av indikatorer 

framkommit som kunde användas i utformningen av enkäten. Till att börja med fanns det två 

huvudsyften i undersökningen; socialarbetares och polisers åsikter och attityder kring unga 

lagöverträdare och dessa två myndigheters samarbete kring dessa. För att minska bortfallet så 

förkortades enkäten (Se rubriken ”6:6 Bortfall”).  

Tre personer i olika åldrar, olika kön och från olika yrkesgrupper valdes ut och fick utgöra en 

kontrollgrupp för första utkastet av enkäten. När de fyllt i frågeformuläret så diskuterades det kring 

den och vissa delar som vara svåra att förstå och oklara ändrades. Återigen fick dessa tre personer 

fylla i frågeformulären och därefter diskuterades och ändrades delar av enkäten. Slutligen valdes 

tre nya kontrollpersoner ut som fick fylla i enkäten och dessa hade bara ett fåtal saker att anmärka 

på, efter denna sista kontroll ansågs enkäten vara klar för att användas. För att presentera studien, 

materialet och för att minska missförstånd när det gällde ifyllandet av enkäten bifogades ett 

följebrev till alla undersökningspersoner. I denna presenterades vem som utförde undersökningen 

och varför samt när studien skulle bli klar. Också villkoren för anonymiteten klargjordes och det 

förklarades hur viktigt det var att alla deltog, men att det självklart var en frivillig undersökning. 

Slutligen uppgavs både mina samt min handledares telefonnummer och e-postadresser ifall det 

skulle uppstå ytterligare några frågor (se hela följebrevet i Bilaga 1 ”Följebrev”). 

 
6:7:1 Beskrivning av data  

Enkäten är uppbyggd i två delar; del 1 behandlar allmänna fakta såsom kön, ålder, hur länge 

personen varit yrkesverksam och så vidare. I del 2 har frågor formulerats som är relaterade till 

syftet, alltså attityder och åsikter kring unga lagöverträdare (Se hela enkäten i Bilaga 3 ”Enkäten”). 

  20(55) 



 
6:7:2 Problem vid datainsamlingen 

Under datainsamlingen uppstod ett så kallat systematiskt problem (sytematiska fel; se under 

rubriken ”6:1 Validitet, reliabilitet och val av undersökningsmetod”). Efter att ha delat ut alla 

enkäter hörde en av kontaktpersonerna av sig, denne berättade att deras enkäter saknade del 2 (se 

enkäten i Bilaga 3 ”Enkäten”), de innehöll istället del 1 två gånger. Förmodligen hade enkäterna 

kopierats fel. Detta kunde ha dragit ner validiteten ganska mycket om det ej hade upptäckts, men 

nu kunde nya enkäter innehållande både del 1 och del 2 kopieras upp och bytas ut mot de felaktiga 

enkäterna. Ett annat systematiskt fel uppstod efter enkäternas insamling, då hade en av 

undersökningspersonerna anmärkt på att det ej fanns någon term som kallas ”överlagt mord”, 

vilken använts i enkäten på två ställen (se Bilaga 3 ”Enkäten”, Del 2, Fråga 7 a - b). Dock verkade 

det som om denna person förstod vad som menades med denna term ändå och hade besvarat 

frågan. När övriga enkäter sågs över så hade alla besvarat den frågan och det fanns inga fler 

funderingar, så alla verkade ha förstått frågan trots misstaget. 

 
6:8 Undersökningen 

Först ringdes varje undersökningsenhet upp och en personlig kontakt skapades där undersökningen 

skulle genomföras. Personen som först kontaktades ombads att bli kontaktperson som kunde ta på 

sig att ta emot, dela ut och samla in enkäterna. Detta steg i undersökningen gjordes dels för att göra 

undersökningen så personlig som möjlig och på det sättet minska bortfallet, dels för att förenkla 

processen. 

Det vanligaste tillvägagångssättet för att få ut enkäter till svarspersonerna är genom postenkäter, 

alltså att skicka dem med post och bifoga ett frankerat svarskuvert. Dock kan en forskare använda 

sig av andra metoder beroende på resurser, urvalsförfarandet samt de geografiska avstånden 

(Esaiasson et. al., 2004). I denna studie överlämnades de flesta enkäter personligen (ett fåtal 

enheter fick sina enkäter genom posten på grund av att de låg långt bort geografiskt och några fick 

sina genom e-post). Anledningen till det personliga överlämnandet var dels för att det inte fanns 

resurser till att frankera alla kuvert och svarskuvert, dels för att bygga upp en personlig kontakt 

med svarspersonerna.  

Nästa steg togs cirka fyra dagar efter att enkäterna hade delats ut till respektive arbetsplats, återigen 

ringdes kontaktpersonen upp och följande frågor ställdes; Har enkäterna kommit fram? Fanns det 

något otydligt på enkäterna? När kan de hämtas? Detta gjordes främst för att kontaktpersonerna 

skulle få så lite jobb med enkäterna som möjligt, om de hade några frågor skulle de slippa ringa 

utan blev själva kontaktade istället. Men samtalet gjordes också för att på detta sätt kunna följa upp 
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enkäterna och påminna kontaktpersonerna om dem, en tredje anledning till samtalet var att få en 

kontroll över insamlingen och att det inte skulle dra ut på tiden för mycket. En dag veckan efter (14 

dagar efter att enkäten delats ut) föreslogs för insamling. När det var dags för insamling så 

hämtades de flesta enkäter återigen personligen. Resterande enheter erbjöd sig att skicka de ifyllda 

enkäterna via post. Slutligen hade 112 stycken enkäter besvarats av 138. 

 
6:9 Analysmetod 

Studien genomfördes med hjälp av kvantitativ metod och enkäter har använts för datainsamling. 

För att bearbeta dessa har statistikprogrammet SPSS används. Första steget var inmatning av data, 

därefter skapades tabeller, diagram och signifikanstest för att få en överblick av resultatet. I 

presentationen används vissa av tabellerna från SPSS program och övriga tabeller är skapade i 

Word, liksom diagrammet. 
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7. Resultat 

Resultatredovisningen börjar med en kort presentation av urvalsgruppen där yrkesgrupp, ålder, kön 

och erfarenhet presenteras. Därefter har vissa av frågorna i enkäten behandlats och presenterats 

separat. En jämförelse har gjorts mellan yrkesgrupperna på samtliga frågor. I del 1 fråga 1, 2 och 5 

har vissa jämförelser gjorts på faktorer som ålder, kön och erfarenhet. Även i del 2 frågorna 1, 3 

och 7 c - d har ålder, kön och erfarenhet jämförts. Nästintill alla frågor i del 2 har ett öppet 

alternativ eller plats för kommentarer, delar av dessa har redovisats efter respektive fråga. På alla 

frågor kommer signifikansen10 redovisas (– = p < 0,10, x = p < 0,05, xx = p < 0,01, xxx = p < 

0,001). 

 
7:1 Undersökningsgruppens bakgrund 

Totalt skickades det ut 138 stycken frågeformulär och 112 besvarades, detta motsvarar cirka 81 

procent av urvalet. Av de svarande arbetar 59 personer som poliser (ca: 53 procent av det totala 

urvalet) och 53 personer arbetar som socialsekreterare (ca: 47 procent av det totala urvalet). Första 

delen av enkäten behandlade urvalsgruppens yrkesgrupp, ålder, kön samt erfarenhet (se hela 

enkäten i Bilaga 3 ”Enkäten”). 

 
Tabell 1. Svarspersonernas kön, ålder och erfarenhet av arbete med ungdomar. Andel (%) i 
respektive yrkesgrupp. 

  
          Polis                         Socialarbetare                   Diff.              

                                                                                  Sign. Nivå # 
Kön 

Kvinnor 
Män 

                                                                                        ***               
             40                                   83 
             60                                   17 

Ålder 
26-35 år 
36-45 år 
46-55 år 
56- år 

                                                                                          –                 
             17                                   32 
             47                                   36 
             22                                   21 
             14                                   11 

Erfarenhet av arbete 
med ungdomar 

  -1 år 
1-2 år 
2-5 år 
5-10 år 
10-20 år 
20- år 

                                                                                          **                
                                                                                                             
               0                                    4 
               2                                    4 
             10                                  25 
             19                                  27 
             39                                  25 
             30                                  15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

# * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001 

 

                                                 
10 ”Statistisk metod att testa vetenskapliga hypoteser. Dessa förkastas om verkligheten avviker osannolikt mycket från 
vad hypotesen förutsäger” (NE, 2000).  
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Det finns tydliga skillnader mellan poliser och socialarbetare när det gäller kön och erfarenhet av 

arbete med ungdomar. Bland socionomer dominerar kvinnor, medan männen är något 

överrepresenterade bland poliserna. Poliserna i undersökningsgruppen har också i genomsnitt 

arbetat längre med ungdomar än vad socionomerna gjort. Det finns också en tendens till att 

poliserna har något högre medelålder. Främst handlar det här om skillnader mellan de två yngre 

åldersgrupperna. Det är något vanligare att socionomerna finns i åldersgruppen 26-35 år och att 

poliserna finns i åldersgruppen 36-45 år. 

 
7:2 Vanligaste orsaken till att ungdomar begår brott 

Den första frågan i enkätens del 2 var ”Vad tror du är den vanligaste orsaken till att vissa 

ungdomar begår kriminella handlingar?” (Se hela enkäten i Bilaga 3 ”Enkäten”). Det fanns sex 

svarsalternativ till denna fråga och undersökningspersonerna fick kryssa i fler än ett alternativt.  

 
Tabell 2. Vanligaste orsakerna till att en ungdom blir en lagöverträdare. Andel (%) i respektive 
yrkesgrupp. 

 
          Polis                          Socialarbetare        
Bristande kontroll från 
föräldrar och/eller 
samhälle 

                                                                             
                                                                     
                                                                      
           86                                      81 

Problematiska 
familjeförhållanden 

                                                                            
                                                                      
           79                                      77 

Umgänget                                                                             
            74                                      68 

Problematik ej 
uppmärksammats av 
skolan i tid 

                                                                             
            
           53                                      62 

Psykiska problem hos 
ungdomen 

                                                                             
           31                                      28 

Annat                                                                              
           14                                      15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flertalet av båda yrkesgrupperna valde alternativet att ungdomen haft bristande kontroll från 

föräldrar och/eller samhället som främsta orsaken till att ungdomar blir unga lagöverträdare. 

Många ansåg också att det berodde på att ungdomen har/har haft problematiska 

familjeförhållanden. Ungdomens umgänge var den tredje största orsaken till att en ungdom blev en 

ung lagöverträdare enligt de svarande. Som fjärde orsak i rangordningen ansåg svarspersonerna att 

skolan har brustit i att uppmärksamma eventuell problematik hos ungdomen. Lägst svarsfrekvens 

fick det sista alternativet, ”Annat”. När det gällde rangordningen så kunde inga skillnader utläsas 

mellan de olika yrkesgrupperna, både poliser och socionomer valde den nämnda rangordningen. 
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När resultaten bearbetades utifrån faktorer såsom kön, ålder och erfarenhet av arbete med 

ungdomar så kunde inga större skillnader utläsas. Den enda påtagliga skillnaden som kunde utläsas 

var i gruppen som har arbetat med ungdomar i riskzon mellan 5 – 10 år. Inom socialtjänsten ansåg 

denna grupp att den främsta orsaken till att någon blir ung lagöverträdare var problem inom 

familjen, medan poliserna inom denna grupp ansåg att den främsta orsaken var bristande kontroll 

från föräldrar och/eller samhället. 

De som har svarat ”Annat” ombads att utveckla sina tankar, det var tre alternativ som återkom. 

Både män och kvinnor inom båda yrkesgrupperna har angett att en orsak till att en ungdom begår 

brott är drogmissbruk. Ett annat alternativ var kulturella motsättningar. Flera män inom polisen 

uppgav att det trodde att dålig integration av invandrare i vårt samhälle var en av orsakerna till att 

unga börjar begå brott. Både kvinnor och män inom polisen samt några kvinnor inom 

socialtjänsten menade att det inte går att peka på en speciell orsak utan att alla olika alternativ 

spelar in på ett eller annat sätt. 

 
7:3 Begår fler unga män än unga kvinnor brott? 

Urvalspersonerna fick i nästa fråga ta ställning till påståendet ”fler unga män än unga kvinnor 

begår brott”. Här fanns det också en möjlighet för de svarande att lämna kommentarer. 

I denna fråga var de båda yrkesgrupperna överens om att fler unga män begår brott än unga 

kvinnor. Ungefär två tredjedelar ur varje yrkesgrupp höll med fullständigt i det påståendet. Inga 

markanta skillnader kunde påvisas när frågan bearbetades utifrån kön, ålder och erfarenhet av 

arbete med ungdomar. 

Bland kommentarerna till denna fråga gick det att utläsa att både män och kvinnor inom polisen, 

samt en man inom socialtjänsten anser att unga kvinnor begår mindre grova brott såsom snatteri 

och urkundsförfalskning (användning av falsk legitimation) medan unga män mer var inblandade i 

grövre brott såsom misshandel, rån och så vidare. En kvinna inom polisen och en kvinna inom 

socialtjänsten påpekade att unga kvinnor i dag begår grövre brott i större utsträckning än tidigare. 

 
7:4 Har brotten bland ungdomar ökat eller minskat? 

I fråga 3, del 2 i enkäten frågades undersökningspersonerna om de ansåg att brott bland ungdomar 

har ökat eller minskat sedan 1999. 
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Tabell 3. Har brottsligheten bland ungdomar ökat eller minskat sedan 1999? Andel (%) av 
respektive yrkesgrupp. # 

 
         Polis                          Socialarbetare        
Ökat                                                                              

           86                                      81 
Problematiska 
familjeförhållanden 

                                                                             
                                                                      
           79                                      77 

Umgänget                                                                             
            74                                      68 

 

 
 
 
 
 
 

#  p < 0,05 
 

Som vi kan se ovan är det vanligare att poliser (60 procent) anser att ungdomsbrotten har ökat 

sedan 1999 än socialsekreterare (34 procent). Fler inom socialtjänsten (34 procent) än inom polisen 

(17 procent) anser att brotten inte har förändrats sedan 1999. skillnaderna i tabellen ovan är 

signifikanta. När en jämförelse gjordes mellan de båda yrkesgrupperna utifrån erfarenhet av arbete 

med ungdomar visade det sig att vissa skillnader kunde utläsas. Av de poliser som svarat att 

ungdomsbrotten har ökat sedan 1999 utgjordes 45 procent av poliser som arbetat med ungdomar i 

10 år eller mer. Motsvarande siffra för socialtjänsten var 19 procent. En man inom polisen 

påpekade i kommentarerna att brott som hot via sms och data har gjort att brott som begås av 

ungdomar ökat. 

 
7:5 Är straffmyndighetsåldern på 15 år för låg, lagom eller för hög? 

Fråga 4 i del 2 syftade till att undersöka huruvida undersökningspersonerna anser att 15-år var en 

lagom ålder för straffmyndighet. Alla svar i denna fråga är signifikanta.  

86 procent av socialsekreterarna och 54 procent av poliserna anser att 15 årsgräns för 

straffmyndighet är en lagom ålder. Vidare ansåg 8 procent av socialarbetarna att 

straffmyndighetsåldern är för låg och motsvarande siffra hos polisen är 2 procent. Inom 

socialtjänsten har 2 stycken valt att inte svara på frågan. 

Av dem som ansåg att straffmyndighetsåldern borde sänkas så kan vi utläsa tydliga skillnader. 
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Figur 1. Åsikter om straffmyndighetsålder hos poliser respektive socialarbetare. Andel (%) i 
respektive yrkesgrupp. 
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På svarsalternativet ”för hög” straffmyndighetsålder så är det vanligare att poliser (44 procent) 

anser att den borde sänkas än socialsekreterare (6 procent). Av dem som hade svarat att 15-årsålder 

för straffmyndighet var för hög gav flera svarande alternativ till denna lag under kommentarerna. 

En kvinna och en man från polisen menade att 14 årsgräns vore mer rimligt, två män och två 

kvinnor från polisen ansåg att straffmyndigheten borde sänkas till 13 års ålder. En kvinna och två 

män från polisen tyckte att straffmyndigheten borde vara från 12 års ålder. Orsaker till att de 

svarande tyckte som de gjorde var ganska lika varandra; främst ansågs ungdomarna vara medvetna 

om sina brott och att det var olagligt, men också om att de inte var straffmyndiga. 

  
- ”Många börjar sin brottsliga karriär mycket tidigare och hinner fastna i den innan polisen 

kan ’ingripa’ med straffrättsliga åtgärder. Många unga uppger att dom inte bryr sig om soc. 

’Det är ok att begå brott för det händer ändå inget’.” (Kvinna, polisen). 

- ”Ungdomar av idag är väl medvetna om vad de gör.” (Man, Polisen). 

- ”Jag tycker 14 år vore en rimlig gräns. Många allvarliga brott begås av dem som är under 

15 år då de vet att de inte får någon påföljd.” (Man, polisen). 

 
Ett antal personer påstod att unga lagöverträdare vid 15 årsålder redan var härdade brottslingar och 

att straffmyndigheten bör sänkas för att fånga upp dessa ungdomar i tid; 

 
- ”Deras kriminella bana har oftast pågått i 2-3 år då de blir straffmyndiga.” (Man, 

polisen). 

- ”Som tonåring (under 15 år), ev. även yngre personer vet man oftast vad som är lagligt och 

inte. Vid uteblivet straffansvar känner man inget ansvar för sina handlingar.” (Man, polisen). 

  27(55) 



- ”Idag finns det flertalet som vid 15 års ålder är härdade kriminella. Något som inte bör 

begränsas av åldersgräns.” (Man, polisen). 

- ”Många ungdomar idag är under 15 år när de begår brott, t.ex. misshandel.” (Kvinna, 

polisen). 

 
En man inom polisen och två kvinnor från socialtjänsten ansåg att straffmyndighetsåldern ej borde 

sänkas men att vissa åtgärder borde sättas in innan 15 års ålder såsom samtal och samhällstjänst till 

exempel. En man som arbetar hos polisen påpekade att han förstod skälen till att straffmyndigheten 

borde sänkas men att han trodde att en fullständig rättsprocess skulle skada den unge mer. 

 

7:5 Hur kan man bäst minska ungdomsbrottsligheten? 

I fråga fem, del 2 undersöktes de svarandes åsikter om hur man bäst kan minska 

ungdomsbrottsligheten. Svarspersonerna ombads att rangordna minst tre av alternativen; 1 framför 

det alternativet de ansåg vara bäst och 2 framför det som var näst bäst och så vidare.  

 
Tabell 4.  Bästa sättet att minska ungdomsbrottsligheten. Andel (%) som placerat på 1:a eller 2:a 
plats av respektive yrkesgrupp. 

 
          Polis                         Socialarbetare                   Diff.          

                                                                                 Sign. Nivå #  
Förebyggande arbete                                                                                            *            

           68                                     87 
Bättre samarbete 
mellan olika 
samhällsorgan 

                                                                                           –            
                                                                                                 
           71                                     76 

Vård och behandling                                                                                              –           
             31                                    17 

Fängelsestraff                                                                                              –          
              9                                       2 

Annat                                                                                              –          
            15                                       6 

 
 

 

 

 

 

 
 

# p < 0,05 
 

Vi kan här ovan se att socialarbetare och poliser skiljer sig i sina åsikter i denna fråga. 

Socialarbetarna (87 procent) anser att det bästa sättet att minska ungdomsbrottsligheten är genom 

förebyggande arbete medan poliserna (71 procent) anser att samarbete mellan olika myndigheter är 

det bästa sättet. Socialarbetarna (76 procent) har valt samarbete i andra hand och polisen (68 

procent) har valt förebyggande arbete i andra hand. Övriga alternativ rangordnades lika mellan de 

båda yrkesgrupperna; på tredje plats kommer vård och behandling, fjärde plats annat och sist 

fängelsestraff. För övrigt var det två personer som valde ”Annat” som nummer ett, de menade att 

det bästa sättet för att minska ungdomsbrottsligheten var; 
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- ”Tidigt identifiera barn i familjer med sociala och missbruksproblem – stödresurser. Bättre 

styrning och kontroll från föräldrar.” (Kvinna, polisen). 

- ”Bra miljö hemma med föräldrar som har tid att umgås, lyssna och finnas till hands.” 

(Kvinna, polisen). 

 
En person valde ”Annat” som alternativ 3, denna person uppgav; 
 

- ”’Straffpåföljd’; i meningen samhällstjänster, reda upp efter sig, böter, tvingas möta 

eventuella offer.” (Kvinna, socialtjänsten). 

 
En annan åsikt som återkom flitigt under denna punkt av både män och kvinnor inom båda 

yrkesgrupperna var föräldramedverkan. Genom att göra föräldrarna medvetna och delaktiga så 

skulle ungdomsbrottsligheten minska. Samhället måste också ge stöd till tonårsföräldrar och 

invandrare som är föräldrar menade de svarande. En kvinna inom socialtjänsten menade att det 

skulle ges mer resurser till dagis och skola för att de skulle ha resurserna att upptäcka de 

dysfunktionella familjerna i tid. Både män och kvinnor inom socialtjänsten samt en man från 

polisen menade att fängelse var uteslutet istället skulle ungdomen och dennes familj få vård. En 

man från socialtjänsten ansåg att ungdomen skulle låsas in snabbt och kännbart, men att 

inlåsningen skulle vara kortvarig och följas upp med andra åtgärder. 

 
7:6 Påföljder för unga lagöverträdare 

I fråga 7 a - e fick de svarande ta ställning till vilka påföljder som var bäst för ungdomar i åldrar 

mellan 16 – 21 år som begått olika brott. Det fanns sju alternativ på varje fråga och den svarande 

fick endast fylla i en. Förutom de sju alternativen så gavs urvalet en möjlighet att välja någon 

annan åtgärd, det vill säga ”Annat”. Om de valde detta alternativ ombads de utveckla sitt val (se 

hela enkäten i Bilaga 3 ”Enkäten”). 

 
7 a - b) I fråga 7a - b tillfrågades undersökningspersonerna vad de ansåg var rätt åtgärd för en 

person som begått mord och var under 21 år respektive under 18 år.  
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Tabell 5. Påföljd för unga lagöverträdare som begått mord. Andel (%) i respektive yrkesgrupp. 

 

Mord – under 21 år # Mord – under 18 år ##  
 

Polis                          Socialarbetare 
 

Polis                          Socialarbetare 
Fängelse                                                                              

           63                                    32 
                                                                     
          24                                     6 

Vård inom 
socialtjänsten 

                                                                            
  
            2                                       9 

                                                                     
      
           0                                   19 

Samhällstjänst                                                                              
              0                                      2 

                                                                      
            0                                     0 

Böter                                                                             
              0                                      0 

                                                                     
            0                                     0 

Böter och 
samhällstjänst 

                                                                             
              0                                      2 

                                                                     
            0                                     4 

Behandling på ett 
slutet ungdomshem 

                                                                             
            
            30                                    51 

                                                                      
        
          75                                   68 

Annat                                                                             
              7                                      2 

                                                                      
            2                                     2 

# p < 0,01; # # p < 0,001 
 
 
När det gäller en person som begått mord och är under 21 år så anser 63 procent av svarande som 

arbetar hos polisen att denne person skall dömas till fängelse, motsvarande siffra för 

socialsekreterare är 32 procent. Flertalet svarande som arbetar inom socialtjänsten anser främst att 

lagöverträdaren skall dömas till behandling på slutet ungdomshem, 51 procent. Den jämförliga 

siffran för polisen är 30 procent. Alltså kan man utläsa från tabellen ovan att flertalet poliser anser 

att fängelse är rätt påföljd för denne person och flertalet socialsekreterare anser att påföljden borde 

vara slutet ungdomshem. 

 
Om en person begått mord och är under 18 år så ser siffrorna en aning annorlunda ut men 

fortfarande anser fler poliser, 24 procent, än socialsekreterare, 6 procent, att personen ifråga skall 

dömas till fängelse. Här kan vi se att även siffrorna för slutet ungdomshem har ändrat sig, 75 

procent av poliserna och 68 procent av socialsekreterarna anser att personen skall dömas till slutet 

ungdomshem. Om ungdomen är under 18 år när han/hon begår mordet så anser både de flesta 

poliser och de flesta socialarbetare att denne persons skall dömas till slutet ungdomshem.  

I kommentarerna till dessa frågor gick att utläsa att både män och kvinnor inom polisen samt vissa 

kvinnor inom socialtjänsten var överens om att behandling var viktigt, sen om det skedde på ett 

fängelse eller på ett slutet ungdomshem spelade ingen roll. Kvinnor från båda yrkesgrupperna 

påpekade också att kvalitén på vården måste höjas och vården måste bygga på en noggrann 

utredning där en psykiatrisk bedömning ligger som ett underlag för behandling. En man från 
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polisen ansåg att lagöverträdaren borde dömas till livstids fängelse och en kvinna från 

socialtjänsten ansåg att stödsamtal med personen själv och dennes familj räckte som påföljd. 

 
7 c - d) I fråga c – d behandlas ungdomar som är 19 år och som begått ett bankrån respektive har 

snattat. De svarande tillfrågades vad de ansåg var rätt påföljd för denna person. 

 
Tabell 6.  Påföljd om en person är 19 år och rånar en bank respektive snattar. Andel (%) i 
respektive yrkesgrupp. 

 

Bankrån – 19 år # Snatteri – 19 år #  
         

Polis                          Socialarbetare 
 
      Polis                          Socialarbetare 

Fängelse                                                                              
           63                                    23 

                                                                      
            0                                      0 

Vård inom 
socialtjänsten 

                                                                            
  
            0                                     11 

                                                                     
      
           2                                    21 

Samhällstjänst                                                                             
              0                                      4 

                                                                      
            2                                    21 

Böter                                                                             
              0                                      0 

                                                                      
          35                                    32 

Böter och 
samhällstjänst 

                                                                             
              3                                    15 

                                                                      
          59                                    22 

Behandling på ett 
slutet ungdomshem 

                                                                             
            
            32                                    43 

                                                                      
        
            0                                      0 

Annat                                                                              
              2                                      4 

                                                                     
            2                                      4 

# p < 0,001 
 
Även i denna fråga skiljer sig åsikterna markant. Från polisen anser 63 procent att en person som är 

19 år som begått bankrån ska dömas till fängelse, medan endast 23 procent av socialsekreterarna 

anser detsamma. Socialarbetarna anser istället att behandling på ett slutet ungdomshem är den rätta 

påföljden för denne person, 43 procent hade valt detta alternativ mot 32 procent av poliserna. För 

övrigt ansåg 15 procent av socialarbetarna att personen borde betala böter och göra samhällstjänst, 

motsvarande siffra hos polisen var 3 procent. 

När en 19-årig ungdom har snattat så är åsikterna något olika i de båda yrkesgrupperna. Poliser 

anser främst att böter och samhällstjänst (59 procent) är en bra åtgärd för en snattare, följt av 

endast böter (35 procent). Medan socialsekreterare i första hand (32 procent) menar att endast böter 

räcker, i andra hand böter och samhällstjänst (22 procent), följt av endast samhällstjänst eller vård 

inom socialtjänsten (vardera 21 procent). Endast 2 procent av poliserna anser att vård inom 

socialtjänsten för en 19 årig snattare är en adekvat påföljd. 

Det visar sig också att de som har 2 - 10 års erfarenhet av arbete med ungdomar främst förespråkar 

behandling på slutet ungdomshem som åtgärd för den ungdom som begått bankrån. Ur denna 
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kategori svarade 17 procent slutet behandlingshem och 13 procent svarade fängelse. De flesta som 

har arbetat med ungdomar i mer än 10 år anser att fängelse är den rätta påföljden för bankrån, 30 

procent svarade fängelse medan 19 procent ansåg att slutet behandlingshem var rätt påföljd.  

När samma faktorer betraktades utifrån de olika yrkesgrupperna visade det sig att polisen 

övervägande, oavsett deras erfarenhet, anser att fängelse är rätt påföljd för bankrån, 61 procent har 

valt det alternativet. Socialsekreterare som har arbetat med ungdomar i 2-10 år anser att slutet 

behandlingshem vore den bästa lösningen för en ungdom som begått ett bankrån (26 procent).  

Av socialsekreterare, som har arbetat med ungdomar i 10 år eller mer, anser lika många att 

fängelse eller slutet behandlingshem är rätt påföljd, 15 procent har svarat på vartdera alternativet. 

Kommentarerna på frågan om bankrån liknar den föregående frågan. Av dem personer som valde 

att kommentera var det både män och kvinnor från båda yrkesgrupperna överens om att vård och 

behandling i någon form var den bästa påföljden. Representanter från båda könen inom polisen 

ansåg att denna vård skulle fås i fängelse. Ett antal kvinnor och män från båda yrkesgrupperna 

menade att slutet behandlingshem var det rätta platsen för vården. En man från polisen ansåg att 

den unge borde dömas till livstids fängelse och en kvinna från socialtjänsten menade att 

skyddstillsyn och samhällstjänst räckte som påföljd. 

För övrigt ser åsikterna relativt lika ut i båda arbetsgrupperna, båda förefaller tämligen överens om 

att böter eller böter och samhällstjänst är rätt påföljd för en ungdom som dömts för snatteri.  

En del av de svarande valde att kommentera frågan om snatteri och de kommentarer som skrevs 

ner var bland annat från en kvinna inom polisen som menade att den unge skulle bli dömd till böter 

och samhälltjänst som påföljd. En kvinna från socialtjänsten och två män från polisen ansåg att 

någon form av behandling vore den bästa påföljden för den dömde, främst något 

konsekvensbaserat behandlingsprogram så den unge förstår konsekvenserna av sina handlingar. En 

man inom polisen ansåg att den unge skulle få åtalsunderlåtelse om detta var den första gången 

brottet skedde.   

 
7 e) Slutligen tillfrågades urvalspersonerna vad de ansåg vara rätt åtgärd för en ungdom som var 16 

år och körde bil utan körkort. 
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Tabell 7. Påföljd för en ungdom som kört  
bil när han/hon var 16 år. Andel (%) i respektive yrkesgrupp. 
 

   
Polis                          Socialarbetare 

Fängelse                                                                       
            0                                      0 

Vård inom 
socialtjänsten 

                                                                     
      
           9                                    44 

Samhällstjänst                                                                       
            5                                    15 

Böter                                                                       
          17                                      6 

Böter och 
samhällstjänst 

                                                                     
          66                                    21 

Behandling på ett 
slutet ungdomshem 

                                                                      
        
            2                                      4 

Annat                                                                       
            2                                    10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

# p < 0,001 
 
När det gäller ungdomar som kört bil utan körkort vi 16 års ålder så skiljer sig åsikter återigen åt. 

De flesta socialsekreterarna, 44 procent, anser att vård inom socialtjänsten räcker som åtgärd 

medan de flesta poliser, 66 procent, anser att ungdomen borde betala böter och arbeta för samhället 

i någon form. Av socialsekreterarna anser 21 procent att böter och samhällstjänst är rätt påföljd och 

9 procent av poliserna anser att vård inom socialtjänsten är den rätta åtgärden.  

 

De flesta män och kvinnor från polisen som skrev kommentarer på denna fråga menade att den 

bästa påföljden var att den unge inte fick ta körkort på några år. Representanter från båda könen 

hos socialtjänsten samt en man från polisen ansåg att den bästa påföljden var någon form av 

behandling, till exempel konsekvensprogram, samtal eller beteendeterapi. En kvinna inom polisen 

ansåg att den unge skulle få böter och åtalsunderlåtelse med samtal hos åklagaren om det var första 

gången brottet skedde. 
 
7:7 Övriga kommentarer 

Enkäten avslutades med en helt öppen fråga där alla svarande kunde lämna kommentarer och 

tankar de hade kring frågorna och så vidare. Det var vanligare att poliser lämnade kommentarer än 

socialsekreterare, två tredjedelar av kommentarerna var från poliser mot endast en tredjedel av 

socionomerna. Här nedan redovisas en del av de kommentarer som lämnades av de svarande. En 

del av de svarande gav alternativ till de påföljder som redan finns i samhället, två poliser menade 

  33(55) 



att ökad empati och förståelse skulle vara en bra konsekvens för ungdomar. Detta kunde 

genomföras genom samhällstjänst, exempelvis på en akutmottagning. 

 
- ”Tror inte att fängelsestraff hjälper på tidigt begångna brott. En form av medling mellan 

brottsoffret och gärningsmannen som en del i ’vården’ tror jag mycket på! Öka deras empati 

och förståelse för vad de har gjort samt böter och samhällstjänst för att det ska ’kännas’!!” 

(Kvinna, polisen). 

- ”Vid personrån alternativt misshandel, inled ’praktik’ vid en av sjukhusens 

akutmottagningar ett antal fredags och lördagskvällar och nätter.” (Man, polisen). 

- ”Samhället skall reagera aktivt och snabbt visavi unga lagöverträdare så att de får en 

respons och konsekvens på sitt negativa beteende.” (Man, socialtjänsten). 

 

Andra menade att det viktigaste var att samhället skulle reagera snabbt och att ungdomen skulle få 

sitt straff så fort som möjligt. Ett förslag var att genomföra detta genom till exempel jourdomstolar. 

Det påpekades också att påföljden skulle vara relaterat till gärningens grovhet och art. 

 
- ”Ungdomar måste få känna att man inte ostraffat begår brott. Vad straffet blir varieras av 

grovhetsgrad på brottet och på ålder.” (Kvinna, polisen). 

- ”Ungdomen skall få ett straff så fort som möjligt. En tydlig signal från samhället. 

Jourdomstolar för ungdomar.” (Man, polisen). 

- ”Brott bör rendera i snabba påföljder, snabbare än idag. Konsekvenser för dåden blir 

således relaterade till gärningarna. Påföljden bör också ha realism till dådet t.ex. klotter = 

sanering, misshandel = praktikplats vid akuten.” (Man, polisen). 

 

Övriga reflektioner som framkom var att det görs för lite för brottsoffrena och att det borde ändras, 

andra menade att behandling och vård för detta klientel måste bli bättre och för det behövs det 

bland annat mer resurser. 

 
- ”Jag tycker för övrigt att det jobbas för lite för de drabbade, vittnen m.m. Blir fler och fler 

målsäganden och vittnen som inte vill gå vidare med ärenden till rättegång. Fler övergrepp i 

rättssak! Var finns skyddet för dessa?” (Man, polisen). 

- ”Privatisera socialtjänsten och se till att ingen överlåts i deras händer utan att de kan visa 

tidigare resultat. Ta bort alla naiva från socialkontoren.” (Man, polisen). 

- ”Bra vård och behandling inom socialtjänsten hjälper. Det måste få kosta dock. Mer 

pengar till barnomsorg, skola och socialtjänst.” (Kvinna, polisen). 
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8. Analys 

Enligt Sahlin så är sociala institutioner å ena sidan konstruerade av oss människor, det är inte något 

som har existerat före oss som har skapats av en gud eller växer upp ur jorden. Å andra sidan kan 

de tillskrivas en vis oberoende existens då de har existerat innan vår födsel och konfronterar oss 

med social fakta, de uppfattas som naturgivna och existerande oavsett av den enskilda människans 

vilja (Meeuwisse, 2003). För att förklara vissa skeenden, attityder och åsikter måste vi anta att båda 

yrkesgrupperna är något som har en oberoende existens och vi fördjupar oss inte mer i detta 

fenomen. Istället vänder vi blickarna till att analysera varför arbetsplatserna ser ut som de gör och 

vad som påverkat de arbetande att tänka på ett visst sätt. 

 
I resultatet av undersökningen framkom en del uppgifter som kan vara av intresse. Redan i 

bakgrundsfrågorna kan vissa mönster urskiljas, exempelvis är könsfördelningen ojämn i de båda 

yrkesgrupperna. Det arbetar betydligt fler kvinnor än män inom socialtjänsten, inom polisen kan vi 

se ett liknande mönster men där är det istället fler män än kvinnor som arbetar. Detta är dock inte 

så förvånande om man ser till siffrorna på antalet kvinnor och män som går på respektive högskola. 

Till polishögskolan antas cirka 35 procent kvinnor och 65 procent män (Polisens hemsida, www 

dokument). I denna undersökning är det cirka 40 procent kvinnor och 60 procent män som har 

svarat, vilket tyder på att denna enkätundersökning är tämligen representativ för den polisiära delen 

av undersökningspopulationen. Inom socialhögskolan antas 87 procent kvinnor och 13 procent 

män (Socialhögskolans hemsida, www dokument). I denna kvantitativa undersökning är det 83 

procent kvinnor och 17 procent män som har besvarat frågeformuläret från socialtjänsten, vilket 

också är representativt för den totala populationen inom socialtjänsten. Varför ser det då ut på detta 

sätt?  

Genom tiderna har det varit kvinnan som har setts som den vårdande parten i en familj, medan 

mannen setts som den beskyddande. Axelsson beskriver i nationalencyklopedin att det under 1930-

talet inleddes en så kallad hemmafruepok och den nådde sin kulmen under 1950-talet. Det innebar 

att en gift kvinna arbetade i hemmet med uppfostran, vård och omsorg och försörjdes av sin man 

(Axelsson, NE, 2000). När kvinnor började komma in på arbetsmarknaden var det som lärarinnor, 

barnsköterskor och sjukvårdsbiträden, fortfarande vårdande. 

 
 ”1985 hade kvinnorna fortfarande sin särskilda arbetsmarknad. 42 % av 

kvinnorna återfanns inom de åtta vanligaste kvinnoyrkena: kontorist, 

sjukvårdsbiträde, affärsbiträde, lokalvårdare, barnsköterska, hemvårdare, 

sekreterare och restaurangbiträde” (Sökord; ”Jämställdhet”, NE, 2000). 
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Under rubriken teori presenterades olika former av socialkonstruktivism, bland annat den 

sociologiska teorin (se under rubriken ”5:1:1 Valet av socialkonstruktivism”). Förespråkarna för 

denna teori menar att våra handlingar är något som har skapats av människan och ska inte ses som 

något naturligt. Att vi människor sedan födseln har socialiserats in i dessa handlingar behöver inte 

betyda att det inte skulle kunna se annorlunda ut (Wenneberg, 2001). 

De ovan nämnda könsrollerna skulle kunna uppfattas som konstruktioner som har skapats genom 

tiderna och är svåra att bryta, för många anses kanske dessa könsroller som något naturligt. I 

dagens yrken kan vi fortfarande se spåren av denna konstruktion, det är flest kvinnor som arbetar 

inom vårdande yrken och flest män som arbetar med hantverk och beskyddande yrken och så 

vidare. Om vi då ser till socialhögskolan och polishögskolan så kan vi se att det är samma 

konstruktion där som i övriga samhället. Flest kvinnor går på socialhögskolan då socionom är ett 

vårdande yrke, och det är flest män på polishögskolan då det är ett beskyddande yrke som ofta 

innefattar viss fysisk aktivitet. Man kan alltså se denna könsfördelning som en följd av en 

konstruktion. 

 
I fråga 3, del 2 i enkäten tillfrågades de svarande om de trodde att ungdomsbrotten hade ökat eller 

minskat sedan 1999. När vi ser till tidigare forskning ser vi att ungdomsbrottsligheten i stort varit 

oförändrad sedan 1990-talet (Estrada, 1999). Endast 17 procent av poliserna och 34 procent av 

socialarbetarna ansåg att ungdomsbrotten var oförändrad. Vad beror det då på att så få av de 

svarande ansåg detsamma?  

Både Borgström och Estrada talar om medias tillvägagångssätt att behandla ungdomsbrottslighet 

(Borgström, 2001; Estrada, 1999). Estrada påpekar att medias benämning av brottsligheten har 

förändrats både innehållsmässigt och när det gäller mängden. Denna förändring kan också ha 

bidragit till att invånare i samhället ser annorlunda på ungdomsbrottsligheten nu än förr (Estrada, 

1999). Borgström talar i sin forskning om att innehållet har förändrats i media, hon menar att 

media oftast tar upp den riktigt grova brottsligheten. Att endast en viss del av brottsligheten nämns 

beror bland annat på tidningarnas ursprungssyfte, underhållningsvärde; ”Tidningarna skapar 

spännande vinklingar för att få publikens uppmärksamhet” (Borgström, 2001, s. 103).  Av samma 

anledning vill media beskriva ungdomsbrottsligheten som något som ökar och som blir grövre i allt 

yngre åldrar (Ibid.). Deltagarnas svar på denna fråga kan möjligen bero på att media har skapat en 

bild av att ungdomsbrottsligheten ökar och att detta har påverkat de svarande till att anta det som 

en sanning.  
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60 procent av poliserna ansåg att ungdomsbrotten hade ökat medan endast 34 procent av 

socialsekreterarna ansåg detsamma. Vad beror denna skillnad i åsikterna på? De arbetar med 

samma klientel och möter ofta samma brott.  

Det kritiska perspektivet används ofta när forskare studerar och jämför olika kulturer (se under 

rubriken ”5:1:1 Valet av socialkonstruktivism”). Wenneberg menar att de sociala reglerna är något 

som uppfattas som något naturligt, något vi inte reflekterar eller styr över. Inte förrän vi ser till 

andra kulturer kan vi se att vår egen kultur är konstruerad (Wenneberg, 2001). En arbetsplats 

definieras på ett visst sätt av de anställda och allt som oftast stämmer den preciseringen inte 

överens med omgivningens åsikt. Det bildas så kallade interna kulturer11 på arbetsplatser, vilket 

medför egna språk, normer och egna interna åsikter. Ofta innebär en subkultur gemensamma 

referensramar och förväntningar för gruppen, vilka gör att en grupp människor inom samma yrke 

till exempel förstår varandra och sin omvärld (NE, 2000). Den sociala interaktionen på en 

arbetsplats blir en social konstruktion som är skapad på arbetsplatsen av de anställda, många 

gånger uppfattas detta inte som något skapat av de anställda utan som något naturligt.  

En möjlig orsak till att poliser i större utsträckning anser att brotten har ökat kan vara att det är 

allmänt vedertaget hos polisen att tala om att ungdomsbrotten har ökat och så vidare tills det har 

blivit en allmän sanning för de anställda. Om vi ser till resultaten i denna fråga kan vi utläsa att 60 

procent av poliserna ansåg att brotten har ökat, av dessa utgjorde 45 procentenheter poliser som 

arbetat med ungdomar i 10 år eller mer. Kan det vara så att de anställda som har mer erfarenhet är 

de som anbringar synsättet för övriga anställda? Eventuellt är det så att dessa 45 procent av 

poliserna har skapat en föreställning om att ungdomsbrotten har ökat. Denna konstruktion kanske 

uppfattas som något naturligt hos de övriga anställda, ingenting som de reflekterar över. Möjligen 

kan det vara så att majoriteten av poliserna anser att brotten har ökat på grund av denna 

konstruktion och kanske skulle siffrorna ha sett annorlunda ut om de som hade högre erfarenhet av 

arbete med ungdomar hade ansett något annat.  

 
Sahlin talar om att konstruktioner av problem ofta kan leda till just de konsekvenser de varnar för 

(Meeuwisse, 2003). En orsak till att det ser ut som det gör mellan myndigheterna kan vara att 

polisens funktion är att arbeta preventivt och repressivt, polisen skall upptäcka och förhindra brott. 

Detta kan bidra till att polisen främst möter de ungdomar som på något sätt redan har brutit mot 

lagen. I och med att polisen i sitt yrke dagligen möter kriminella ungdomar kan det bildas en 

socialkonstruktion, en vardag fylld av brott och lagöverträdare som av polisen uppfattas som en 
                                                 
11 En så kallad subkultur som innefattar idé- och handlingsmönster som tillhör en viss grupp inom en större samhällelig 
enhet, till exempel yrkeskulturer, ungdomskulturer och så vidare (NE, 2000). 
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naturlig del i vardagen. Om det är på detta sätt kan det bidra till att konsekvenserna blir just att 

polisen uppfattar det som om ungdomsbrottsligheten har ökat på grund av att de flesta de möter i 

sitt arbete har begått brott av något slag.  

Socialtjänsten däremot har en annan huvuduppgift, de ska arbeta med att utreda den sociala 

prognosen vilket bidrar till att de möter ungdomar i ett annat skede än polisen gör. De möter ofta 

ungdomar antingen i ett förebyggande syfte, alltså före brottet har skett, eller i ett senare skede, när 

brottet redan har skett. Socialtjänsten möter kanske inte de brottsaktiva ungdomarna i samma 

utsträckning som polisen. De som arbetar inom socialtjänsten följer ofta de ungdomar de möter en 

längre tid och får se en förändring. Kanske kan detta bidra till att den ”verklighet” de bildar skiljer 

sig från polisens, de möter både det positiva och det negativa och kan då finna en balans i detta, 

vilket leder till att de inte uppfattar det som om brotten ökat på samma sätt som poliserna. 

 
I resultatet av fråga 4, del 2 kom det fram att fler poliser, 44 procent, anser att 

straffmyndighetsåldern borde sänkas, hos socialtjänsten är motsvarande siffra 6 procent. Varför 

anser då nästan hälften av alla poliser att straffmyndigheten borde sänkas?  

Det kan ha olika grunder men en orsak kan vi möjligtvis finna i våra lagar. Poliser arbetar efter 

brottsbalken och socialtjänsten arbetar efter socialtjänstlagen. Brottsbalken är inriktad på brott och 

straff mer generellt, ett speciellt brott ska ha en lämplig åtgärd. Och trots att det finns utrymme i 

BrB för individuell bedömning12, särkilt när det gäller unga lagöverträdare så präglas ändå lagen av 

brott och påföljd.  

Socialtjänstlagen fokuserar på att se individen och bedöma varje ingripande individuellt (SoL, 

Sveriges Lagar, 2002). Socialtjänsten har sekretess, men är skyldiga att anmäla de brott som kan ge 

mer än 2 år i fängelse (SekrL, Sveriges Lagar, 2002). Detta innebär att vissa brott som 

framkommer inom socialtjänstens verksamheter inte anmäls till polisen. Hur påverkar det då 

myndigheterna att följa olika lagar?  

När SoL och BrB skiljer sig som de gör påverkar det sannolikt också arbetssättet. Poliserna har 

sedan polishögskolan lärt sig lagarna i BrB och socialarbetarna har fördjupat sig i SoL.  

För polisen är ett brott mot lagarna något som ska ha en lämplig påföljd enligt brottsbalken, även 

om brottet begås av en person som är under 15 år. Om vi ser till dessa faktorer så ter det sig inte så 

konstigt att de flesta poliser gett uttryck för att straffmyndigheten skall sänkas, många av 

kommentarerna som gavs på denna fråga berörde just diskussionen om att ungdomar under 15 år är 

medvetna om vad de gör;  

                                                 
12 Exempelvis finns det ett utrymme för individuell bedömning, om brottslingen till exempel är en 
förstagångsförbrytare eller om han/hon är yngre än 21 år (BrB, Sveriges Lagar, 2002). 
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- ”Deras kriminella bana har oftast pågått i 2-3 år då de blir straffmyndiga.” (Man, 

polisen). 

- ”Som tonåring (under 15 år), ev. även yngre personer vet man oftast vad som är lagligt och 

inte. Vid uteblivet straffansvar känner man inget ansvar för sina handlingar.” (Man, polisen). 

- ”Idag finns det flertalet som vid 15 års ålder är härdade kriminella. Något som inte bör 

begränsas av åldersgräns.” (Man, polisen). 

- ”Många ungdomar idag är under 15 år när de begår brott, t.ex. misshandel.” (Kvinna, 

polisen). 

 
Som vi kan se ovan så menar vissa poliser att de ungdomar som begår brott är medvetna om det 

och därför borde de få en påföljd för sina handlingar.  

Socialtjänsten däremot menar att straffmyndigheten är lagom som den är och att den varken borde 

sänkas eller höjas, 86 procent valde alternativet lagom på påståendet ”Jag tycker att 15-års ålder för 

straffmyndighet är” (Se hela resultatet i ”7. Resultat”). Enligt SoL så kan socialtjänsten ingripa vid 

tidigare ålder än 15 år.  

 
”Socialnämnden skall […] med särskild uppmärksamhet följa utvecklingen 

hos barn och ungdom som har visat tecken till en ogynnsam utveckling” 

(SoL 1:3, Sveriges lagar, 2002) 

”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” (SoL 1:5, Sveriges Lagar, 2002) 

 
Detta innebär att inom socialtjänsten kan en åtgärd sättas in före ungdomen är straffmyndig. Denna 

åtgärd kan ta form av samtal, terapi och omflyttning av ungdomen om det behövs. Kanske kan det 

vara så att socialarbetarna anser att deras åtgärder räcker tills ungdomen blir straffmyndig. 

Är dessa åsikter då en följd av en samhällelig konstruktion?  

Enligt Wenneberg och ett sociologiskt perspektiv så konstruerar människorna sin sanning. 

Individerna i Sverige har alltså skapat sitt samhälle och sina lagar samt lagarnas definitioner 

(Wenneberg, 2001). Wenneberg använder just Sveriges lagar som exempel när han talar om 

konstruktioner. Han menar att våra lagar inte är naturliga, de är utformade på ett bestämt sätt och 

denna utformning har gjorts medvetet. Våra lagar är inte ett resultat av en naturlig utveckling utan 

de har tillkommit som en följd i sociala processer. De som skrev lagarna hade en medveten och 

konkret grund för att innehållet skulle vara det den är, detta gör våra lagar till en social 
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konstruktion (Ibid.). Detta skulle innebära att då lagarna är konstruerade så är också de åsikter som 

kommer fram i enkäten en konstruktion, om än omedveten. 

Ett annat sätt att se på detta resultat är att se på själva begreppen och på kulturskillnader. Kan det 

vara så att begreppen ungdom, mognad och brott uppfattas olika av olika grupper?  

Representanter för den kunskapsteoretiska inriktningen fokuserar på att analysera kunskap och 

vetande (se under rubriken ”5:1:1 Valet av socialkonstruktivism”). Socialkonstruktivisten som 

förespråkar detta perspektiv hävdar att all vår kunskap om verkligheten och om yttervärlden är i 

förväg strukturerat av vårt språk. Vi har namngett olika saker och begrepp och tar sedan dessa 

namn för något som är naturligt (Wenneberg, 2001.).  

Vi kan ofta uppfatta vissa ord och begrepp som självklara, men om vi tänker efter mer än en gång 

kanske vi inser att de inte är så naturliga som vi tror. För att ta ett exempel så kan vi undersöka 

begreppet brott, för många är det självklart att brott är en gärning som strider mot Sveriges lagar 

och att det är ett begrepp som har funnits genom alla tider med samma betydelse. Skulle vi då 

stanna upp och rota lite djupare i detta begrepp skulle vi se att begreppet brott lika gärna skulle 

kunna betyda stol eller varför inte hund. Det är vi, människorna, som genom vår användning av 

språket har bestämt vad brott ska betyda. Det är vi som har gjort att brott refererar till det vi vet att 

det är (Ibid.). Ur ett kunskapsteoretiskt perspektiv tar man detta i beaktande och tydliggör att vårt 

språk och med den våra begreppsförklaringar är en social konstruktion, samhället definierar utifrån 

sina egna intressen vad som kan och skall betraktas som till exempel brott (Foucault, 1998). Om vi 

har detta i åtanke när vi analyserar resultaten av enkätundersökningen så kan vi diskutera kring de 

olika begreppen och dess betydelse för de olika kulturerna inom polisen och socialtjänsten.  

Kan det vara så att polisen vill sänka straffmyndigheten för att han/hon relaterar vissa uttryck och 

begrepp till en sak och socialarbetaren inte vill sänka straffmyndigheten på grund av att han/hon 

relaterar begrepp till en annan sak? Exempelvis så kanske polisen tänker på den senaste 

misshandeln han/hon bevittnade vid uttalandet av begreppet brott. Kanske minns han/hon, vid 

yttrandet av begreppet mognad, 13-åringen som efter att ha knivstuckit sin kompis gör klart för 

polisen att han faktiskt inte är straffmyndig och därför inte kan åka fast. 

Kanske tänker socialarbetaren vid yttrandet av ordet brott på att misshandlaren också har varit ett 

offer eller på vilka problematiska familjeförhållanden 13-åringen kommer ifrån när ordet mognad 

uttalas.  

Trots att vi ser våra uppfattningar om vissa begrepp som en sanning som vi inte ens behöver 

reflektera över så är de en produkt av olika sociala konstruktioner och föreställningar som påverkar 

våra åsikter åt ett håll eller ett annat. 
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Som nämndes i den sociologiska teorin så är det inte förrän vi ser till andra kulturer vi kan se att vår 

egen kultur är konstruerad (Wenneberg, 2001). 

 
Fråga 5, del 2 behandlade frågan om hur de svarande trodde att man kunde minska 

ungdomsbrottsligheten. De svarande fick rangordna de olika alternativen och på de första två 

platserna kom förebyggande arbete och samarbete. Både polisen och socialtjänsten ansåg att dessa 

två alternativ var de viktigaste redskapen för att minska ungdomsbrottsligheten. Forskning har visat 

detsamma, både Lundgren et. al. och Weinstein et. al. pekar på att samarbete är det viktigaste 

redskapet i lyckad omsorg. Dock påpekade båda två att vissa skiljaktigheter kan uppstå när det 

gäller åsikter, organisation och tillvägagångssätt (Lundgren et. al., 2003; Weinstein et. al., 2004). 

Om vi ser på resultaten av denna enkätundersökning kan vi se vissa markanta skillnader mellan de 

två olika yrkesgrupperna när det gällde vissa åsikter. Detta är naturligt då arbetsgrupperna arbetar 

under olika kulturer och inte hanterar problem på samma sätt. Dock är det bästa sättet att lyckas med 

ett gott samarbete att samordna och organisera samarbetet. Bland annat genom att någon tar på sig 

att vara samordnare för de olika parterna och skapar förståelse grupperna emellan (Weinstein et. al., 

2004).  

 
För att förstå skillnaderna i fråga 7, del 2 måste vi återigen ta till oss socialkonstruktivistens 

argument om att begrepp är konstruerade och att de kan uppfattas på olika sätt. 

I Iran kan en minderårig snattare få handen avhuggen, i Sverige kan denne ungdom på sin höjd få 

betala böter och kanske gå på ett samtal eller två hos socialtjänsten. Enligt Wenneberg och den 

sociologiska teorin så är det inte så konstig att innebörden av dessa begrepp skiljer sig så mycket 

som de gör. De menar att människorna utformar sin sanning, sitt samhälle och lagarna 

(Wenneberg, 2001). Begreppet straff är en social konstruktion, detta är något vi har skapat. 

Människan ville skydda allmänheten från brottslingar och också hämnas den gärning som den 

dömde gjort sig skyldig till. Vi ”uppfann” frihetsberövning som ett straff och vi ser detta som 

något naturligt, det är inget vi reflekterar över. Men straffet för en gärning skulle lika gärna kunna 

vara att ”äta 10 jordgubbstårtor” eller så skulle vi kunna följa andra kulturers utveckling där en 

snattare får handen avhuggen. Dessa resonemang visar att både begreppen brott och straff är något 

som är socialt konstruerat (Ibid.). 

I fråga 7, del 2 behandlas möjliga påföljder för unga lagöverträdare. Många gånger skiljer sig de 

olika yrkesgruppernas åsikter åt när det gäller vilken påföljd som de anser vara bäst för ett speciellt 

brott. Exempelvis anser flertalet socialarbetare att den rätta påföljden för mord är behandling på ett 

slutet ungdomshem, medan polisen främst anser att fängelse är rätt påföljd. I nästan alla frågor ser 
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svaren likadana ut, när det gäller bankrån förespråkar flertalet poliser fängelse och flertalet 

socialarbetare behandling på slutet ungdomshem. När det gäller brott som enligt Sveriges Lagar 

inte klassas som lika grova, till exempel snatteri och att köra bil utan körkort, så kan vi utläsa 

samma tendenser; polisen förespråkar böter och samhällstjänst medan socialarbetarna förespråkar 

vård inom socialtjänsten. 

Om vi åter tar till den sociologiska teorin inom socialkonstruktivismen så kan en tolkning vara att 

polisen och representanterna för socialtjänsten har olika uppfattningar om de olika begreppen? 

Kanske betyder mord av en ungdom under 21 år en sak för socialsekreteraren och en helt annan 

sak för polisen?  

Socialsekreteraren kanske ser en ungdom som har haft en svår uppväxt, psykiska problem eller ett 

dåligt umgänge bakom denna mördare. Eventuellt tänker socialtjänsten att det bästa sättet att få 

bukt med problemen är genom behandling. En annan orsak till att socialtjänsten förespråkar 

behandling istället för straff kan ha med deras utbildning att göra. I socialhögskolan läggs stor vikt 

av undervisningen på förståelse och möjlighet att se saker ur olika perspektiv. Kanhända är det så 

att socialsekreteraren ser saken utifrån ungdomens perspektiv och därför förespråkar behandling. 

Polisen i sin tur förespråkar möjligtvis straff och fängelse på grund av sin begreppsuppfattning. 

Återigen vill jag anknyta till brottsbalken; 

 
”Brott är en gärning som är beskriven i denna balk eller i annan lag eller 

författning och för vilken straff som sägs nedan är föreskrivet.” 

(BrB, Sveriges Lagar, 2002) 

”Med påföljd för brott förstås i denna balk straffen böter och fängelse samt 

villkorlig dom, skyddstillsyn och överlämnande till särskild vård.” (BrB, 

Sveriges Lagar, 2002) 

 
Poliser som arbetar utefter denna lag anser självklart att ett brott är det som bryter mot lagen och 

straff är det som innefattas av lagen. För mord och bankrån föreskrivs fängelsestraff i BrB, alltså är 

det en naturlig åtgärd att förespråka för polisen. Även i Borgströms forskning påpekas att olika 

aspekter av ungdomarna kommer att framträda olika beroende på vilket erfarenhetsområde som de 

unga betraktas ifrån (Borgström, 2001). 

Om vi fortsätter att koppla resultaten från fråga 7, del 2 till Borgströms forskning kring medias 

framställning av ungdomsbrott så kan vi se att hennes undersökning visar på att de flesta 

diskussioner som förs i media handlar om just straff och lämpliga påföljder (Ibid.). Hon fortsätter 

med att förklara att media är uppdelat i två synsätt; den ena förespråkar fängelse och den andra 

rekommenderar behandling som påföljd. De olika betraktelsesättens argument kring dessa 
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påföljder är bland annat mognad. De som förespråkar behandling menar att den unge fortfarande är 

omogen och formbar medan den andra sidan tvärtemot detta menar att den unge redan är en härdad 

brottsling (Ibid.). Samma uppdelning kan avläsas ovan i de resultat som redovisats. Socialtjänstens 

respondenter förespråkar behandling och vård oftare än poliserna som oftast talar om 

fängelsestraff. I kommentarerna efter denna fråga gav vissa poliser uttryck för att unga 

lagöverträdare vid 15 årsålder redan var härdade brottslingar och att straffmyndigheten bör sänkas 

för att fånga upp dessa ungdomar i tid. Här kan vi se att argumenten liknar de argument som 

Borgström presenterar (Borgström, 2001). Vi kan avläsa just inställningen av att ungdomen ofta 

redan är en härdad brottsling som samhället behöver skydda sig mot.  

 
Ytterligare en intressant aspekt som framkom i resultaten av dessa frågor var att man kunde se en 

relativt stor förändring hos båda yrkesgrupperna när det gällde påföljd för mord som utförts av en 

ungdom under 21 år respektive under 18 år. Det är 45 procentenheter fler poliser som förespråkar 

behandling på slutet ungdomshem för en ungdom som begått mord och är under 18 år än en 

ungdom som är begått mord och är under 21 år. Motsvarande siffra hos socialsekreterarna är 17 

procent. 

Varför är det så att fler inom båda yrkesgrupperna förespråkar behandling för en ungdom som 

begått mord och är under 18 år än en ungdom som begått mord och är under 21 år? I både 

brottsbalken och socialtjänstlagen kan vi finna definitioner som pekar på att barn upphör vara barn 

när de fyllt 18 år. Efter denna ålder räknas de till ungdom eller vuxen, ett exempel på denna 

definition återfinns i SoL; ”När åtgärder rör barn skall det särskilt beaktas vad hänsynen till barnets 

bästa kräver. Med barn avses varje människa under 18 år” (SoL 1:2, Sveriges Lagar, 2000).  

Som nämndes tidigare så anses våra lagar vara en konstruktion enligt vissa förespråkare av den 

sociologiska teorin (Wenneberg, 2001). Kan det då vara så att det är denna konstruktion som 

påverkar de svarande? Möjligtvis anser de svarande att en ung lagöverträdare är ett barn fram tills 

han/hon fyllt 18 år och efter det så definieras han/hon som vuxen. Detta skulle kunna betyda att 

både socialtjänsten och polisen anser att ett barn kan ”räddas” men att det är svårare att uppnå en 

förändring hos en vuxen. Möjligtvis innebär det att myndigheterna ger upp när det gäller en ung 

lagöverträdare som är över 18 år, att de anser att för denna person är det fängelse som är det bästa. 

Medan en person under 18 år placeras på ungdomshem för att myndigheterna tror på att ”barnet” 

kan förändras genom behandling. 
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I några kommentarer framkom det att vissa poliser ansåg att vården inom socialtjänsten inte räckte 

till; ”Privatisera socialtjänsten och se till att ingen överlåts i deras händer utan att de kan visa 

tidigare resultat. Ta bort alla naiva från socialkontoren.” (Man, polisen). 

Vad är det som gör att vissa poliser ser på socialtjänsten på detta sätt? Media har under lång tid på 

olika sätt tagit upp så kallade misstag från socialtjänstens sida. Kanske kan det också vara så att 

media skapar en föreställning som påverkar de åsikter och attityder som framkommer i denna 

uppsats. Många gånger skapar media en bild av att myndigheterna inte gör något trots att det är ett 

brott som begåtts. I SVT: s Uppdrag Granskning var det ett reportage som behandlade just detta;  

”Polisen utreder ungdomsbrotten - men sen händer ofta ingenting. Uppdrag Granskning kan 

avslöja ett utbrett slarv hos de sociala myndigheterna när det gäller brottsmisstänkta ungdomar” 

(SVT: s hemsida, www dokument). Sahlin talar om att ett problem i sig är något skapat, det skulle 

inte finnas om inte individerna definierar det som ett problem (Meeuwisse, 2003). I detta fall skulle 

problemet vara att socialtjänsten inte sköter sitt jobb och media är dem som skapar problemet. 

Många människor reflekterade förmodligen inte ens över huruvida socialtjänsten sköter sitt jobb 

eller inte före media började uppmärksamma detta ämne. Sahlin fortsätter med att förklara att när 

ett problem (som inte fanns ifrån början) konstrueras så blir konsekvenserna verkliga (Ibid.). I detta 

fall att fler människor som har tagit del av reportaget anser att socialtjänsten inte sköter sitt arbete. 

Kanske också polisen har påverkats av detta fenomen och det skulle då kunna vara en orsak till att 

vissa poliser anmärker på att socialtjänsten inte räcker till eller sköter sitt arbete. Dock måste det 

tilläggas att även socialsekreterare kan styras av medier och de ovan nämnda reportagen med flera 

kan ha påverkat även socialtjänsten till att få en negativ syn på sitt arbete som de sedan 

vidareförmedlar till övriga myndigheter. Det kan då vara så att socialarbetarna själva skapar en 

socialkonstruktion som sedan vidareförmedlas till samhället. 
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9. Diskussion 

Ungdomsbrottsligheten har under hela 1900-talet varit ett samhällsproblem i Sverige. 

Ungdomsbrotten har idag inte ökat, men blivit grövre och sjunkit i åldrarna (Estrada, 1999). När de 

ungas brott uppdagas så är det två myndigheter som blir inblandade framför andra, polisen och 

socialtjänsten. Båda dessa myndigheter har enskilda enheter som fokuserar på ungdomar, båda 

yrkesgrupperna har gemensamma mål när det gäller unga lagöverträdare; att hjälpa dem tillbaka till 

ett fungerande liv i samhället. Dessa två myndigheters vägar korsas ofta när det gäller denna grupp 

av brottslingar; en ungdom som blir tagen av polis för en brottslig handling slussas ofta vidare till 

socialtjänsten och när socialtjänsten kommer i kontakt med ungdomar som utför grova 

lagöverträdelser har de skyldighet att rapportera detta till polisen. Det är alltså viktigt att 

samarbetet fungerar friktionsfritt annars kan det bli ungdomen som blir lidande i slutändan. Det är 

viktigt att ungdomen får lika behandling vilken myndighet han/hon än kommer i kontakt med och 

att mötet följs upp efteråt även om fallet tas över av en annan myndighet.  

Ett sätt att få ett gott samarbete är genom att ha insikt i varandras tankegångar och förståelse för 

varandras åsikter. Syftet med denna uppsats är att öka de nämnda myndigheternas insikt i 

varandras arbete och öka deras förståelse för varandra genom att undersöka deras åsikter och 

attityder kring unga lagöverträdare. Förhoppningen är att genom denna undersökning skapa en 

gemensam plattform för ett bättre samarbete mellan yrkesgrupperna. En annan föresats som denna 

studie har är att undersöka om det finns likheter och skillnader i betraktelsesätt hos de två 

myndigheterna. En kunskap om överensstämmelser och olikheter kan bidra till att bemötandet av 

unga lagöverträdare blir mera samspelt, vilket bidrar till att ungdomen kan vända sig till båda 

myndigheterna och veta att han/hon får en likvärdig behandling. 

Studien har genomförts på socialarbetare och poliser som arbetar eller har arbetat med unga 

lagöverträdare, två myndigheter har valts ut för studien för att få en rimlig utgångspunkt. En 

kvantitativ undersökning i enkätform genomfördes i Stockholm City och Stockholms förorter.  

 
En del mönster kan utläsas där myndigheternas åsikter skiljer sig åt. Tydligast kan det utläsas på 

vissa av frågorna i del 2 av enkäten, exempelvis de frågor som berör ungdomens 

straffmyndighetsålder och vilka påföljder en ung lagöverträdare skall ha. Främst kan vi se att 

poliserna har en något hårdare attityd gentemot ungdomarna, nästan hälften av poliserna anser att 

straffmyndighetsåldern idag är för hög. Många anser att den borde sänkas till 13 eller 14 år. De 

skäl man anger är att ungdomen redan är en härdad brottsling vid 15 års ålder och är fullt medveten 

om vad han/hon gör och att han/hon inte är straffmyndig än. De flesta socialsekreterare ansåg att 
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15 års ålder var en bra ålder för straffmyndighet och av kommentarerna går att utläsa att de ansåg 

att det innan den åldern räcker med samtal hos socialtjänsten. Det är intressant att se hur denna 

åsikt skiljer sig mellan de två yrkesgrupperna, då båda delvis arbetar med samma klientel och båda 

möter samma ungdomar. Kanske påverkar det deras bemötande med dessa ungdomar, kanske kan 

det vara så att ungdomen får ett hårdare bemötande av polisen än av socialtjänsten? Eller att 

ungdomen förespråkar socialtjänsten istället för polis för att de anser att de lättare kommer undan 

om socialtjänsten handhar deras ärende? Hur som helst så kan det bli svårt att samarbeta under 

dessa premisser, när yrkernas åsikter skiljer så mycket när det gäller en så grundläggande fråga 

som straffmyndigheten och det finns risk att ungdomen bemötts olika beroende på vart han/hon 

vänder sig. 

En annan fråga som de svarandes åsikter och attityder skilde sig på var frågan om påföljder. 

Polisen ansåg främst att fängelse var rätt påföljd för ungdomar som begått grövre brott såsom mord 

och bankrån. Socialtjänsten ansåg att slutet ungdomshem var den bästa påföljden. Återigen måste 

jag ställa mig frågande till dessa skiljaktigheter, hur påverkar detta samarbetet för de olika 

grupperna? Och hur påverkar detta bemötandet av en ung lagöverträdare? Kanske kan det vara så 

att poliserna anser att socialtjänsten visar överdriven mildhet för ungdomarna när de förespråkar 

vård istället för fängelse. En av poliserna gav i kommentarerna uttryck för att socialtjänsten 

behöver få bort alla ”naiva”, kan det tyda på att vissa poliser anser att socialtjänsten inte riktigt vet 

vad de gör. Socialtjänsten i sin tur kanske anser att poliser har blivit för härdade i sitt arbete och 

endast ser brottslingen och inte individen bakom brotten. Detta kan bidra till att samarbete präglas 

av fördomar och missförstånd, en bättre förståelse för varandra kan ge insikt i hur den andra 

myndigheten tänker. Ungdomarna som möter dessa myndigheter kanske blir påverkade av de 

skilda åsikterna, kanske ungdomen möter en person som verkar ha mindre förståelse för dennes 

behov när han/hon möter polisen. Och inom socialtjänsten kanske han/ hon inte anser att det är värt 

att förändras för att socialtjänsten anses vara mesig och okunnig. 

Av resultatet att döma så anser båda yrkesgrupperna att förebyggande arbete och samarbete var det 

viktigaste redskapet för att minska brottsligheten. Dessa resultat visar att båda grupperna 

förespråkar samarbete och att de anser det som ett viktigt steg i att minska ungdomsbrottsligheten. 

Möjligtvis skulle några gemensamma kurser eller samverkanstillfällen förespråkas, tillfällen då 

yrkesgrupperna skulle kunna lära känna varandra bättre och ta del av varandras arbetssätt och 

åsikter. Kanske skulle ett sådant tillfälle utveckla denna uppsats ansats för en ökad förståelse. Både 

Lundgren et. al. och Weinstein et. al. har forskat kring detta fenomen och menar att samarbete är A 

och O för att få till ett lyckat omsorgsarbete (Lundgren et. al., 2003; Weinstein et. al., 2004). Ett 

steg för att skapa en bred plattform för samarbete är genom förståelse yrkesgrupperna emellan, om 
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polisen vet varför socialtjänsten agerar på ett visst sätt eller vice versa så kan också bemötandet av 

klienten bli bättre och de olika myndigheterna kan finna stöd i varandra. Även de nämnda 

forskarna påpekar att förståelse mellan samarbetsparterna är viktigt för bra samverkan (Lundgren 

et. al., 2003; Weinstein et. al., 2004). Att åsikterna skiljer sig åt som de gör är intressant men inte 

förvånande, det handlar om två olika myndigheter som arbetar på olika sätt, inom olika kulturer 

och olika utbildningar har präglat dem. Dock, tror jag, att skiljaktigheterna kan överbyggas genom 

att vissa fördomar elimineras och viss förståelse samt insikt för varandras arbete förespråkas. 

Kanske skulle det bidra till en gemensam satsning på en ny nivå som skulle kunna vara lönsam.  

De nämnda argumenten måste vändas och vridas på lite, kanske är det så att de olika åsikterna är 

något som är bra. Polisen och socialtjänsten kompletterar varandra möjligtvis, det är kanske detta 

som skulle göra att samarbetet fungerade bra. När det gäller samarbete så är det just de olika 

åsikterna som utökar erfarenheten och vidgar den yta som mötena med klienterna sker på. 

 
Att en kvantitativ metod har valts till denna undersökning har varit både en fördel och en nackdel. 

Fördelarna har varit att jag har fått en övergripande blick av hur åsikter och attityder ser ut. En 

annan fördel har varit att studien har nått ut till många fler och att resultaten därmed var mer 

generaliserbara. Nackdelen har varit att vissa frågor inte kunde fördjupas eller utvecklas, där skulle 

en kvalitativ satsning kunnat vara en möjlighet. Ytterligare en nackdel har varit att inga följdfrågor 

kunde ställas till svarspersonerna, vilket det finns utrymme för inom kvalitativa intervjuer. 

 
Det skulle vara intressant att gå vidare med forskningen och göra vissa djupintervjuer där bland 

annat samarbetet mellan myndigheterna diskuteras. Det skulle också vara intressant att forska kring 

fördomar myndigheter emellan. En annan möjlig forskningsansats skulle vara att intervjua unga 

lagöverträdare som varit i kontakt med båda myndigheterna och ta reda på om det finns några 

skillnader i bemötandet.  
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Bilaga 1 – Följebrev 
 
Hej, mitt namn är Nicki Jozsa och jag studerar till socionom vid Socialhögskolan i Stockholm. 
Utbildningen avslutas med en C-uppsats omfattande 10 poäng där mitt undersökningsämne är 
”socialarbetares och polisers attityder och åsikter kring unga lagöverträdare” och nu skulle jag 
behöva Din hjälp i mitt arbete. 
 
Jag skickar ut denna enkät till både socialarbetare och poliser som arbetar med ungdomar i 
Stockholms län och jag bedömer att enkäten tar cirka 10-15 minuter att besvara. Överst på enkäten 
finns ett identifikationsnummer, detta nummer är till för att kunna se svarsfrekvensen och kommer 
inte att påverka anonymiteten. Givetvis kommer alla svarsenkäter att behandlas konfidentiellt och 
om Du har några frågor angående detta brev eller den medföljande enkäten är Du välkommen att 
kontakta mig eller min handledare. 
 
Jag vore tacksam om Du ville fylla i formuläret så snart som möjligt för att därigenom ge mig så 
mycket tid som möjligt att sammanställa svaren. Jag kommer att samla in enkäterna ungefär en 
vecka efter utskicken. För att undersökningen ska få så hög kvalitet som möjligt är det viktigt att 
just Du deltar och Du kommer inte att kunna ersättas med någon annan. Resultaten av 
undersökningen kommer att redovisas i min C-uppsats i maj-juni 2005. Om Du vill ta del av 
resultaten så skriv en rad om det så skickar jag ut den till Dig så fort den är klar. 
 
Tack för Din tid! 
 
Nicki Jozsa 
 
Tfn: +46 (0)8- xxx xxx xx 
Mobil: +46 (0)70 – xxx xx xx 
E-post: xxxxx@hotmail.com eller xxxxx@bredband.net  
 
Handledare: 
Christer Cederlund, Universitetsadjunkt 
Tfn: +46 (0)8 – xxx xx xx 
E-post: xxxxx@socarb.su.se
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Bilaga 2 – Personligt brev 
 
Hej, 
 
Här kommer enkäterna som Du och jag talade om. Jag vill passa på och tacka Dig för all Din hjälp, 
det uppskattas verkligen. Jag skulle vara jättetacksam om enkäterna fylldes i så fort som möjligt så 
jag hinner bearbeta dem. Jag planerar att komma personligen och hämta dem hos Er mellan den 
11- 13 april. Om Du inte är tillgänglig då så skulle jag uppskatta om formulärena lämnades hos en 
kollega som är tillgänglig så jag kan få tag på dem. Har Du några frågor så är du välkommen att 
höra av Dig till mig. Tack än en gång! 
 
Nicki Jozsa 
xxxxvägen xx 
xxxxx  xxxxx 
 
Tfn: +46 (0)8-xxx xxx xx 
Mobil: +46 (0)70 – xxx xx xx 
E-post: xxxxx@hotmail.com eller xxxxx@bredband.net
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Bilaga 3 – Enkäten 
Del 1 
 
1. Ditt kön: 

  
 Kvinna  
 Man  

 
2. Din ålder: 
 
 Yngre än 25 
 26-35 
 36-45 
 46-55 
 Äldre än 56 

 
3. Du arbetar just nu inom: 

 
 Polisen 
 Socialtjänsten 

 
4. Hur många år har du arbetat 

inom polisen/socialtjänsten? 
 
 Mindre än 1 
 1-2 
 2-5 
 5-10 
 10-20 
 Mer än 20 

 
5. Hur många år har du i ditt yrke 

kommit i kontakt med ungdomar 
som begått kriminella handlingar 
eller befunnit sig i riskzon för detta? 

 
 Mindre än 1 
 1-2 
 2-5 
 5-10 
 10-20 
 Mer än 20 

 
Del 2  
 
Definition av ung lagöverträdare: en 
person mellan 15 – 21 år som blivit dömd 
för brott mot någon eller flera av Sveriges 
lagar. 

 
1. Vad tror du är den vanligaste 

orsaken till att vissa ungdomar begår 
kriminella handlingar? 
Du får i denna fråga kombinera dina 
svar, alltså kryssa i flera alternativ. 

 
 Att eventuell problematik inte 

uppmärksammats i tid av skolan eller 
liknande verksamheter. 

 Att ungdomen har eller har haft 
problematiska familjeförhållanden. 

 Att ungdomen har eller har haft 
psykiska problem. 

 Att ungdomen har eller har haft ett 
umgänge som påverkat honom/henne 
negativt. 

 Att ungdomen lever eller har levt 
med bristande kontroll från föräldrar 
och/eller samhället. 

 Annat (om du kryssar i detta 
alternativ så var vänlig att utveckla det 
här under). 

 
Om annat, vad? 
__________________________________
__________________________________
__________________________________ 

 
2. Jag tror att fler unga män än 

unga kvinnor begår brott. 
 

 Håller med fullständigt 
 Håller med delvis  
 Håller inte med alls 

 
Kommentarer: 
__________________________________
__________________________________
__________________________________ 
__________________________________ 
 
3. Enligt min uppfattning har 

antalet brott bland ungdomar, sedan 
1999: 

 
 Minskat 
 Varit oförändrad 
 Ökat 
 Ingen uppfattning. 
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4. Jag tycker att 15-års ålder för 

straffmyndighet är: 
 

 För låg 
 Lagom 
 För hög 

 
Kommentarer: 
__________________________________
__________________________________
__________________________________ 
__________________________________ 
 
5. Jag tror att det bästa sättet att 

minska ungdomsbrottsligheten är 
genom:  
Sätt den siffra bredvid det alternativ 
som stämmer bäst överens med din 
åsikt. 1 = det bästa alternativet, 5 = det 
sämsta. Rangordna minst 3 av 
alternativen. 

 
Fängelsestraff. 
Förebyggande arbete. 
Bättre samarbete mellan olika 
samhällsorgan, såsom polis, skola och    
socialtjänst med mera. 
Vård och behandling. 
Annat. (Om du kryssar i detta alternativ 
så var vänlig att utveckla det här 
under). 

 
Om annat, vad? 
__________________________________
__________________________________
__________________________________ 
__________________________________ 

 
6. Tycker du att unga 

lagöverträdare ska ha någon påföljd 
för sina gärningar? 

 
a) 
 Ja (var vänlig fortsätt till nästa 

fråga). 
 Nej (var vänlig och besvara b-

alternativet i denna fråga och fortsätt 
sedan till fråga 8). 

 

b)   Utveckla tankarna bakom varför du 
tycker att en ung lagöverträdare inte 
ska ha någon påföljd: 

__________________________________
__________________________________
__________________________________ 
__________________________________ 

 
7. Vilken påföljd tycker du att en 

ung lagöverträdare ska få om… 
 

a) …han/hon har 
begått ett överlagt mord och är 
under 21 år? 

  
 Fängelse 
 Vård inom socialtjänsten 
 Samhällstjänst 
 Böter 
 Böter och samhällstjänst 
 Behandling på ett slutet ungdomshem 
 Annat (om du kryssar i detta alternativ 

så var vänlig att utveckla det här under) 
 
Om annat, vad? 
__________________________________
__________________________________
__________________________________ 
__________________________________ 
 
b) …han/hon har 

begått ett överlagt mord och är 
under 18 år? 

  
 Fängelse 
 Vård inom socialtjänsten 
 Samhällstjänst 
 Böter 
 Böter och samhällstjänst 
 Behandling på ett slutet ungdomshem 
 Annat (om du kryssar i detta alternativ 

så var vänlig att utveckla det här under) 
 
Om annat, vad? 
__________________________________
__________________________________
__________________________________ 
__________________________________ 
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c) …han/hon är 19 år 
och har dömts för bankrån? 

 
 Fängelse 
 Vård inom socialtjänsten 
 Samhällstjänst 
 Böter 
 Böter och samhällstjänst 
 Behandling på ett slutet ungdomshem 
 Annat (om du kryssar i detta alternativ 

så var vänlig att utveckla det här under) 
 
Om annat, vad? 
__________________________________
__________________________________
__________________________________ 
__________________________________ 

 
d) …han/hon är 19 år 

och blivit dömd för snatteri? 
 

 Fängelse 
 Vård inom socialtjänsten 
 Samhällstjänst 
 Böter 
 Böter och samhällstjänst 
 Behandling på ett slutet ungdomshem 
 Annat (om du kryssar i detta alternativ 

så var vänlig att utveckla det här under) 
 
Om annat, vad? 
__________________________________
__________________________________
__________________________________ 
__________________________________ 
 
e) …om han/hon är 

16 år och dömts för att ha kört bil 
utan körkort? 

 
 Fängelse 
 Vård inom socialtjänsten 
 Samhällstjänst 
 Böter 
 Böter och samhällstjänst 
 Behandling på ett slutet ungdomshem 
 Annat (om du kryssar i detta alternativ 

så var vänlig att utveckla det här under) 

 
Om annat, vad? 
__________________________________
__________________________________
__________________________________ 
__________________________________ 
 
8. Övriga kommentarer: 
 
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________ 
__________________________________
__________________________________
__________________________________ 
__________________________________ 

 
 

Tack för Din medverkan! 
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