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Titel: Socialsekreterares syn på institutionell påverkan i arbetet med unga lagöverträdare 

 

Författare: Fredrik Engström, Peter Karlén 

 

Abstract 

The aim of this study is to increase knowledge and understanding regarding which 

institutional demands can be identified by social welfare secretary’s in their work with 

juvenile offenders. The study uses organizational theory to try and find different institutional 

strategies that social workers use to handle such demands. The study takes a qualitative 

approach and consists of six semi-structural interviews with social welfare secretary’s who 

work with juvenile offenders.The results of the study show how institutional influence comes 

from various organizations and institutions such as media, legislation as well as the police and 

justice system. Results also show that a wide range of strategies are used in coping with these 

demands. The strategies are identified from organizational theory as buffering and bridging 

strategies.The study’s conclusions show a conflict between what should be the social workers 

main focus in their work, welfare or justice. It identifies two separate paths social welfare 

secretary’s take in coping with institutional demands. One leans more towards welfare while 

the other is more justice oriented. It also shows that cooperation with other organizations in 

the same field seems to be a possible solution to the conflict. 

Keywords: Juvenile offenders, Institutional demands, strategies, welfare, justice 
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1 Inledning 

 

Hur man bäst bör handskas med ungdomar som begår brott har historiskt varit ett 

omdiskuterat ämne. Under mitten på 1980-talet och fram till tidigt 90-tal fick diskussionen 

om unga lagöverträdare ett kraftigt uppsving. Bilden av det grova ungdomsvåldet som ett stort 

samhällsproblem fick starkt genomslag i den offentliga debatten och särskilt i media.  Ett 

antal enskilda men grova våldsbrott begångna av företrädesvis unga män betraktas som 

bidragande orsak till denna utveckling. Debatten i sin helhet tenderade att präglas av moralisk 

panik. (Svensson, 1998; 182f). Den allmänna uppfattningen under den här tiden var att 

ungdomsbrottsligheten ökar och att detta utgör ett allvarligt samhällsproblem (SOU 1993:35; 

21). Huruvida ungdomsbrottsligheten i Sverige faktiskt ökat sedan andra världskrigets slut 

råder det dock delade meningar om i forskningssamhället. Vissa forskare hävdar att den ökar 

medan andra menar att den ligger kvar på samma nivå (Hollander och Tärnfalk, 2007; 91).  

Den förstärkta bilden av ungdomsbrottsligheten som ett stort samhällsproblem har medfört 

ökade krav på politiker att hitta fungerande tillvägagångssätt för att komma till bukt med 

fenomenet. Två synsätt eller ideologier har varit centrala i hanteringen av dessa ungdomar, 

vårdtanken och strafftanken. I Sverige hade vårdtanken hittills varit dominerande i synen på 

hur unga lagöverträdare bör hanteras. Kritik riktades mot påföljdssystemets dåvarande 

utformning och behandlingstanken i en statlig offentlig utredning. Utredningen ser dagens ljus 

1993. I utredningen framhålls att det vid utdömande av påföljd bör tas större hänsyn till 

grundläggande juridiska principer om rättvisa, förutsägbarhet, konsekvens och 

proportionalitet (SOU 1993:35). Sedan slutet på 90-talet har en rad lagändringar införts i 

påföljdssystemet avseende unga lagöverträdare (Prop. 1997/98:96, Prop. 2005/06:165). De 

nya regleringarna innebär att ökad hänsyn vid straffutmätning skall tas till brottets straffvärde. 

Domstolen får därmed inte döma till påföljden överlämnande till vård inom socialtjänsten om 

inte socialtjänstens ingripande är tillräckligt omfattande med hänsyn till brottets straffvärde, 

art och den unges tidigare brottslighet (Prop. 1997/98:96). Det ligger dock inte i 

socialtjänstens uppgift att ta hänsyn till straffrättsliga principer, då vårdbehovet som stadgas i 

socialtjänstlagen (SoL), skall vara centralt (SFS 2001:453, 1 kap. 1§). Lagändringarna rörande 

unga lagöverträdare kan dock skapa en otydlighet runt de vårdande och straffande principerna 

i socialtjänstens arbete. Vilket får genomslag i synen på hur socialtjänsten skall utföra sitt 

uppdrag. Socialtjänsten har huvudansvaret för vården av unga lagöverträdare men har även 

pålagts att administrera insatser utan tydlig vårdtanke, såsom ungdomstjänst. Det kan innebära 

att socialtjänsten i sina yttranden till domstolen riskerar att sätta brottet snarare än 

vårdbehovet i fokus, något som till viss del stöds av tidigare forskning (se Tärnfalk, 2007, 

Nordlöf, 2005).  

Socialtjänsten betraktas av lagstiftaren som bäst lämpad för att hantera unga lagöverträdare. 

Men andra myndigheter såsom exempelvis polis och rättsväsendet bär också ett tungt ansvar. 

De olika myndigheternas har en delvis skiljd syn på unga lagöverträdare och hur man skall 

komma till rätta med dem. Genom samverkan försöker de dock arbeta tillsammans, vilket får 
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återverkningar i den enskilda socialsekreterarens praktik.  

 

1.1 Problemformulering 

Den enskilde socialsekreteraren behöver hantera en mängd krav från olika institutioner i sitt 

arbete med unga lagöverträdare. Kraven kommer från lagstiftaren, det civila samhället och 

andra myndigheter som agerar på samma fält. Dessutom tvingas man att samverka med 

myndigheter vars mål och medel inte nödvändigtvis korrelerar med socialtjänstens. 

Socialsekreteraren riskerar därmed att hamna i en otydlig roll i sitt arbete, något som kan 

skapa förvirring hos klienten.  I förlängningen kan detta riskera att få återverkningar på 

trovärdigheten för socialtjänsten som vårdande och hjälpande organisation.  

Tidigare studier inom ämnesområdet ungdomsbrottslighet, både i Sverige och internationellt, 

är väldigt extensiv. Det finns även en del forskning kring skiftande motstridiga krav i 

socialtjänstens arbete.  Det vi inte funnit är studier som behandlar kombinationen motstridiga 

krav och unga lagöverträdare. De mest närliggande studier vi funnit är en tidigare svensk 

studie som studerat motstridiga krav på tvångslagstiftningens område med kvalitativ metod 

(Ponnert 2007) och en studie där rättsprocessen studerats utifrån socialtjänstens yttranden 

(Tärnfalk 2007). Ytterligare studier avseende motstridiga krav som socialarbetare ställs inför, 

fokuserar på konflikter mellan klient och organisation, samt tar utgångspunkt i maktaspekter 

(Johansson 1997). Vi anser att det är av intresse att studera hur socialsekreterarna som arbetar 

med unga lagöverträdare själva uppfattar de motstridiga kraven och hanterar dem.   

Denna studie applicerar ett organisationsteoretiskt perspektiv för att få en djupare förståelse 

för hur institutioner i samhället ställer krav och påverkar socialsekreterarnas arbete.  

 

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att genom intervjuer öka förståelsen av och kunskapen om vilka 

institutionella krav ett mindre urval socialsekreterare på tjänstemannanivå beskriver att de 

möter i sitt arbete med unga lagöverträdare. Utifrån ett organisationsteoretiskt perspektiv 

försöker vi identifiera olika strategier som socialsekreterarna använder för att hantera sådana 

krav.  
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1.3 Frågeställningar 

 Hur resonerar en mindre grupp socialsekreterare, kring vård och straff, i sitt arbete 

med unga lagöverträdare?  

 Hur beskriver de samverkan med polis och åklagare? 

 Vilka yttre påverkansmekanismer framstår i deras berättelser som viktiga och hur 

förhåller de sig till dem?  

 Kan olika strategier för att hantera institutionella krav tolkas ur deras beskrivningar? 

 

 1.4 Disposition 

Studien är indelad i åtta kapitel. I första kapitlet beskrivs uppsatsens problemområde och 

syfte. I det andra kapitlet redovisas bakgrundsinformation inför studiens fortsättning. I kapitel 

tre redogör vi för den tidigare forskning som varit relevant för studien. I kapitel fyra 

pressenteras våra metodologiska ställningstaganden och redogörs för studiens genomförande. 

Kapitel fem redovisas studiens teoretiska utgångspunkter. Kapitel sex pressenterar de 

insamlade resultaten och i kapitel sju analyseras de. Studien avslutas med en diskussion av 

resultat och metodval som återfinns i kapitel åtta. Efter det följer i ordning litteraturreferenser 

och bilagor. 

 

1.5 Avgränsningar 

Socialtjänsten påverkar ofrånkomligen andra organisationer. Beskrivning av denna 

institutionella påverkan ligger dock utanför studiens syfte och är därför ingenting vi kommer 

att beröra inom ramen för uppsatsen. 

 

Förhållandet mellan frivillighet och tvång har länge varit en omdiskuterad fråga inom socialt 

arbete. Detta är förvisso något som tangerar vår forskningsfråga men är inte relevant utifrån 

angivet syfte och frågeställningar. Den diskussionen kommer därför i vår uppsats att lämnas 

därhän. 

 

 En diskussion i det sociala arbetet inriktar sig på krav uppifrån i form av organisation och 

chefer, samt nedifrån i form av de krav som klienten ställer på socialarbetaren. Då vi inte 

intresserar oss för klienten och dennes roll i hanteringen av unga lagöverträdare kommer det 

inte att ges utrymme i studien. 
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1.6 Begreppsdefinitioner  

Yttrande – Ett yttrande skrivs av socialtjänsten på uppdrag av åklagare då en person under 18 

år begått brott och åklagaren överväger att väcka åtal. Detta regleras i 11 § i Lag om särskilda 

bestämmelser om unga lagöverträdare (LuL). Där stadgas vad ett yttrande skall innehålla. 

 

Ett yttrande enligt första stycket skall innehålla en redogörelse för vilka åtgärder som nämnden tidigare 

har vidtagit i fråga om den unge samt en plan för de åtgärder som nämnden avser att vidta, varvid arten, 

omfattningen och varaktigheten av åtgärderna skall framgå. Yttrandet skall, om åklagaren begär det 

eller om nämnden finner det nödvändigt, även innehålla en redogörelse för den unges personliga 

utveckling och hans levnadsomständigheter i övrigt. (SFS 1964:167 11§ 2 st.) 

 

Unga lagöverträdare – Definieras som ungdomar som begår brott och är yngre än 21 år.  

 

Rättsystem – I studien definieras det som ett samlingsbegrepp för de delar av påföljdssystemet 

som är ansvariga för brottsutredning och straffutmätning, såsom polis, åklagare och domstol.  

 

Värmdömodellen- Här menas ”Utredningscentrum för unga lagöverträdare” – en samverkan 

mellan Värmdö närpolis, Åklagarmyndigheten i City och Socialkontoret i Värmdö kommun 

(www2.varmdo.se) 
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2 Bakgrund 

 

2.1 Påföljdssystemets utveckling 

Lagstiftningen runt unga lagöverträdare har genomgått ett antal reformeringar sedan sent 90-

tal. 1993 kommer en utredning som menar att den ökande ungdomsbrottsligheten utgör ett 

allvarligt samhällsproblem samt att samhällets ingripanden hittills inte visat sig verkningsfulla 

(SOU 1993:35; 21). Tidigare har behandlingstanken varit central i samhällets insatser mot 

unga lagöverträdare, vilket särskiljer ungdomars påföljder från vuxna lagöverträdares. Den 

vanligaste påföljden har varit överlämnande till vård inom socialtjänsten. I utredningen riktas 

kritik mot detta synsätt och man menar att behandlingstanken inte längre skall vara central 

utan att principer om rättvisa, förutsägbarhet, konsekvens och proportionalitet skall ges större 

utrymme. I utredningen föreslås dels att påföljden överlämnande till vård inom socialtjänsten 

avskaffas och förslag ges på en rad nya påföljder, med både repressivt och reparativt fokus, 

såsom elektronisk övervakning, samhällstjänst för unga och medling. (SOU 1993:35). 

 

I kölvattnet av utredningen (SOU 1993:35; 21) sker lagändringar 1999 kring unga 

lagöverträdare. I propositionen (Prop, 1997/98:96) utpekas brister i lagstiftningen och 

hanteringen av unga lagöverträdare. Det gällande systemet betraktas som otydligt ur 

rättsäkerhetssynpunkt. Till skillnad från tidigare utrednings ståndpunkter så menas i 

propositionen att påföljden överlämnande till vård inom socialtjänsten borde finnas kvar. 

Dock framhålls tydligare krav på konsekvens, förutsägbarhet och proportionalitet. Kraven på 

proportionalitet innebär att domstolen inte får döma den unge till ungdomsvård om ”… inte 

socialtjänstens föreslagna åtgärder är tillräckligt ingripande med hänsyn till brottets 

straffvärde och art samt den unges tidigare brottslighet” (Nordlöf, 2005; 225). I de fall 

åtgärderna inte anses vara tillräckligt ingripande kan inte denna påföljd utdelas eller måste 

kombineras med tilläggspåföljder som böter eller ungdomstjänst. 

 

En ytterligare reformering av påföljdssystemet genomförs 2007 och har sin bakgrund i 

proposition Ingripanden mot unga lagöverträdare (2005/06:165). För att särskilja påföljderna 

överlämnande till vård inom socialtjänsten med överlämnande till rättpsykiatrisk vård så 

beslutas härom ett namnbyte och den förra påföljden kallas numera ungdomsvård. Namnet 

ungdomsvård valdes istället för föreslagna socialtjänstpåföljd då det ansågs kunna blanda ihop 

socialtjänsten med bestraffande verksamhet och skada dess goda rykte. (Prop. 2005/06:165; 

53). Samtidigt införs ungdomstjänst som en ny fristående påföljd vilken numer kan utdömas 

även till ungdomar som saknar ett vårdbehov och görs obligatorisk för kommunerna att 

erbjuda. Med reformen åläggs kommunerna bistå med medling för alla gärningsmän under 21 

år. 
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2.2 Införande av ungdomstjänst 

Den nya lagstiftningen har förändrat socialtjänstens arbete. Socialtjänsten får ansvar för 

verkställighet av ungdomstjänst. Precis som tidigare skall socialtjänsten vara ansvarig för att 

vården genomförs men även vara utförare av påföljder utan tydliga vårdande inslag såsom 

ovan nämnda ungdomstjänst (Prop. 2005/06:165). I propositionen möter förslaget kritik från 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som menar att ”… det väcker frågor kring 

socialtjänstens roll i rättssystemet då socialtjänsten åläggs uppgifter som ansvarsmässigt 

kommer att ännu tydligare än tidigare vara en del av det straffrättsliga systemet” (Prop. 

2005/06:165; 63). Kritik kommer även från socialstyrelsens håll. I sitt remissvar anför de att 

reformen kan ge otydliga signaler när socialtjänsten utför påföljder som inte innehåller stöd, 

vård eller behandlande delar. Det finns klara risker att det leder till att socialtjänsten uppfattas 

som en straffande instans. Socialstyrelsen utrycker rädsla för en ökad förskjutning av 

socialtjänstens arbete från en vårdande till en mer straffande praktik (Socialstyrelsen 2005, 

Dnr 60-675/2005; 1, 7). 

 

2.3 BRÅ-Rapport om aktörernas syn 

Brottsförebyggande rådet släpper år 2002 en rapport, Åklagares, domares och socialtjänstens 

syn på påföljdssystemet för unga (BRÅ, 2002). Här tas synen på påföljdssystemet efter 

reformen 1999 upp. Man påpekar att det på många håll inom rättsväsendet anses att kvaliteten 

på socialtjänstens yttranden är låg (a.a.; 6). Åklagare och domare menar att socialtjänstens 

yttranden med tillhörande vårdplan i många fall är alltför vaga och innehållslösa för att 

domstolen ska kunna få en klar bild av vad ett överlämnande egentligen kommer att innebära 

för den unge. Det saknas ofta en genomgång av specifikt vad vården ska innehålla och hur 

länge den ska fortgå (BRÅ, 2002; 15). Åklagarna uttrycker att den kanske främsta orsaken till 

yttrandenas skiftande kvalitet är att socialtjänsten i många fall saknar kunskap om de 

lagstadgade kraven på yttrandena och vilken information domsstolen behöver för att kunna 

döma till överlämnandepåföljden. En övervägande del av åklagarna menar att det trots allt 

åligger socialtjänsten att skaffa sig erforderlig kunskap om yttrandeskrivning, men det råder 

bland dem delade meningar om i vilken utsträckning man borde hjälpas åt. Vissa hävdar att en 

dialog är viktig för att möjliggöra en förbättring (a.a.; 16ff). Socialtjänsten å sin sida pekar på 

tidspress som en viktig orsak. De hävdar även att det är svårt för dem att när yttrandet ska 

skrivas veta vilket vårdbehov som kommer föreligga när dom faller. Socialtjänsten menar i 

motsats till domstolen att kunskapsbrist inte är en framträdande orsak till problemen (a.a.; 16). 

Det visade sig dock att i de tillfrågade kommunerna hade man i ungefär en tredjedel inte fått 

någon utbildning eller information om lagens krav på yttrandeskrivning (a.a.; 26). 

 

Det framkommer att det bland åklagare och domare förekommer delade meningar gällande 

vilken organisation som har ansvar för att proportionalitetsprincipen beaktas. Somliga anser 

att det är socialtjänstens ansvar medan andra menar att det ansvaret bör falla helt på 

domstolens axlar (BRÅ, 2002; 7). Undersökningen visar att 84 procent av de tillfrågade 

åklagarna svarade att socialtjänsten bör sträva efter att de insatser som föreslås står i 
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proportionalitet till brottets grovhet medan övriga 16 procent menade att de inte bör det (a,a.; 

20) Bland domarna ansåg 14 procent att socialtjänsten har en skyldighet att se till att 

insatserna står i proportion till brottets grovhet, medan 52 procent ansåg att de bör sträva efter 

det. De övriga 35 procenten ansåg att det ligger helt på domstolens ansvar (a.a.; 20f). 

Intressant i denna rapport är också att det verkar råda meningsskiljaktigheter från 

rättssystemet ;a angående påföljder. Domare och åklagare får här ge sin syn på påföljder de 

tycker saknas i det nuvarande systemet. Bland det som framkommer finns både reparativa 

åtgärder såsom klottersanering, medan andra föreslår mer repressiva åtgärder som 

ungdomstjänst utan samtycke eller att socialtjänsten ska ges större möjligheter att vidta 

åtgärder med tvång. På förslag finns också rent frihetsberövande insatser som fotboja och 

ungdomsfängelse (a.a.; 8 och 30). Både från åklagarna och socialtjänst framhålls att 

samarbetet dem emellan fungerar mycket bra. De eventuella brister som togs upp av 

socialtjänsten handlade främst om ett ointresse från åklagarnas sida eller brist på dialog (a.a.; 

29). 
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3 Tidigare forskning 

 

I detta kapitel presenteras för den tidigare forskningen på ämnet unga lagöverträdare och 

motstridiga krav som bedömts relevant för denna studies syfte. Här redogörs även för hur 

sökning och urval av litteratur har gått till.  

 

3.1 Litteratursökning 

Den litteratursökning som genomförts har främst skett genom bibliotekskatalogen Libris samt 

olika databaser såsom, Social Sciences Citation Index, CSA och PSYC Info. De sökord som 

använts har varit konflikt, social*, motsättning, krav, vård, straff, brott, ungdom*, unga 

lagöverträdare, mandatory, voluntary, compulsory, coercive, intervention, offender, criminal,  

control, comparison, welfare, justice, juvenile, law och children i olika kombinationer. Den 

forskning som vi valt att använda har utgivningsår 1992 och framåt. Forskningen som hittades 

inriktades i första hand på hanteringen av unga brottslingar, utvärdering av åtgärdsprogram 

och vad som visat sig fungera och inte. I våra sökningar har vi inte lyckats finna forskning 

som relaterar till motstridiga krav i det sociala arbetet. Endast ett fåtal forskningsverk 

tangerade på något sätt vårt ämne. Genom dessa studiers litteraturlistor sökte vi oss då vidare, 

främst genom referenser som återkom på ett flertal ställen. På så sätt skapade vi oss en mer 

täckande bild av forskningsläget. Två studier som redovisas motiveras inte av deras ämnesval 

utan av att de har ett en teoretisk ansats som delvis överrensstämmer med vår (Ponnert 2007, 

Johansson, 1997). 

 

3.2 Från vård till straff 

Tidigare forskning visar på att en glidning skett från vårdande till mer straffande insatser i 

hanteringen av unga lagöverträdare (se exempelvis Tärnfalk, 2007). Även andra författare 

pekar på en sådan utveckling (Nordlöf, 2005, Hollander och Tärnfalk, 2007). Socialtjänsten 

uppfattas i hög utsträckning genomsyras av tankar om att den unge brottslingen skall få vad 

den förtjänar vilket får till följd att straffvärdet får en mer central roll. Vårdbehovet kommer 

således i andra hand (Hollander och Tärnfalk, 2007; 93, 101). Fokus hamnar därför först på 

den unge som förövare och i andra hand som barn eller barn med ett vårdbehov. Denna typ av 

strafftänkande gentemot barn innebär att man går emot FN:s deklaration om mänskliga 

rättigheter (a.a.; 90). Nordlöf (2005) beskriver att det skett en förskjutning till att man 

prioriterar straffrättsliga intressen före de socialrättsliga. Hon menar också att en sådan 

förskjutning undergräver möjligheten att basera en socialtjänstinsats på frivillighet vilket står i 

mottsättning med socialtjänstlagens mål. Nordlöf argumenterar för att det även går emot den 

fastlagda principen om att unga lagöverträdare ska tas hand om av socialtjänsten snarare än 

kriminalvården (a.a.; 248).  
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Även Tärnfalk (2007) visar i sin avhandling på en sådan förskjutning. Han drar slutsatsen att 

det efter reformeringen av påföljdssystemet 1999, där de rättsliga principerna om främst 

proportionallitet fick en mer framträdande roll, skett en betydande glidning från vård till straff 

i socialtjänstens yttranden (a.a.;147ff). En förändring i yttrandena kan skönjas i och med att 

socialtjänsten i större utsträckning har brottet i fokus och att vårdbehovets vikt minskat. Hans 

resultat visar således att en glidning skett i socialtjänstens arbete där det begångna brottet har 

getts en tydligare roll och där socialtjänsten i sina yttranden i allt större hänseenden tar hänsyn 

till proportionalitetsprincipen (a.a.; 174ff, 249, 261). Tärnfalks (2007) slutsatser utgörs bland 

annat av att reformeringen 1999 skapat svårigheter i socialtjänsten arbete med unga 

lagöverträdare. Han pekar på konflikten mellan vård och straff. Tärnfalk använder sig av ett 

maktperspektiv för att visa att socialtjänsten på många vis närmar sig en mer repressiv 

position i sitt arbete, något som skapar stor komplexitet. Han pekar på en ideologisk 

svängning i samhället gällande unga som begår brott och att denna i sin tur färgat av sig på 

socialtjänsten och att deras fokus rört sig från att ha barnet och dess vårdbehov i första 

rummet till att mer och mer likna det straffrättsliga (a.a.; 204, 256ff). 

 

3.3 Juridifiering 

En sådan glidning mellan vård och strafftänkande benämner King och Trowell (1992) 

refererade i Ponnert, 2007 som juridifiering. De anser att när det sociala och det juridiska 

fälten ska mötas och samarbeta, finns en risk att det ena fältet ges större genomslag i 

förhållande till det andra. Juridifieringen innebär att socialsekreterare i sitt arbete tar för stor 

hänsyn till rättsystemets krav i sina bedömningar. Det innebär att de istället för att utgå från 

sin egen praktik rättar sig efter den juridiska praktiken och de principer som är viktiga där. 

Detta sker i många fall för att undvika en legitimitetskris i den egna praktiken. En grund till 

juridifieringen är att det i det rättsliga systemet finns en diskurs och en övertro till att lagen 

kan erbjuda lösningar på i många fall väldigt komplexa sociala problem, som exempelvis 

unga lagöverträdare. Detta menar dock King och Trowell att lagen inte är kapabel till och att 

det vore ett misstag för socialarbetaren att anpassa sig för mycket utifrån det rättsliga. (King 

och Trowell, 1992 refererade i Ponnert, 2007;11, 31ff). 

I Lina Ponnerts (2007) avhandling ”Mellan klient och rättssystem – Tvångsvård av barn och 

unga ur socialsekreterares perspektiv” identifierar hon en ökad juridifiering i den svenska 

barnavården. Hon menar att det skett en sammanblandning mellan välfärd och rättvisa och 

motiverar det med hur begreppet barns behov och barns bästa inom socialtjänsten blandats 

ihop med det juridiska begreppet barns rättigheter. Hon menar också att man inom 

socialtjänsten ofta väntar med att ta beslut om tvångsvård till man med hennes term har 

”tillräckliga bevis” (Ponnert, 2007; 201f, 261).  
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3.4 Svårigheter med tvångsvårdsbeslut 

I Ponnert (2007) intervjuas socialsekreterare om deras syn på LVU-processen. Förutom 

slutsatserna om juridifiering som redovisas ovan identifierar hon ett antal dilemman kopplade 

till hanteringen av LVU. 

- Ansökan om tvångsvård innebär ett avsteg från principen om frivillighet som uttrycks 

i lagstiftningen  

- Ansökan betraktas som ett misslyckande då socialtjänsten inte lyckats motivera 

ungdomen till frivillig insats 

- Ansökan innebär en risk för dubbelt misslyckande om länsrätten avslår ansökan 

- Osäkerhet kring effekter av vården 

- Den rättsliga prövningen anses av socialsekreterarna vara godtycklig eftersom 

länsrätten saknar tillräcklig kunskap 

- En ansökan kan innebära minskat förtroende hos klienten för socialsekreterarna, vilket 

medför förlust av kontroll i ärendet (Ponnert, 2007; 227) 

 

3.5 Forskning om socialtjänsten som system och organisation 

Enligt King och Trowell (1992) refererade i Ponnert, 2007 är rättssystemet viktigt för att 

behålla trovärdigheten för det sociala systemet i stort, och för att skydda klienten från 

godtyckliga tjänstemannabeslut. Problemet ligger främst i att det finns en syn på att 

rättssystemet ska kunna erbjuda fullständig rättvisa och optimala lösningar. De menar att det 

är viktigt att komplexiteten i social problematik behålls och att man undviker att ta till sig de 

enklaste juridiska sanningarna för att de negativa aspekterna av rättssystemet inte ska ges för 

stort genomslag (King och Trowell, 1992 refererade i Ponnert, 2007;33). 

En väg som Sverige har tagit för att lösa den tidigare nämnda konflikten mellan vård och 

straff är genom så kallad harmonisering. Detta kan enligt King och Piper (1995) uppnås 

genom reformer som låter båda ideologier verka inom samma system eller institution (a.a.; 7). 

Ett problem med att ta en sådan väg kan vara att som King och Piper nämner, att då det 

sociala arbetet anses ha en svag och otydlig kunskapsbas, är det lätt att det sociala arbetet 

riskerar att ge efter för rättssystemets krav till för stor del. Det kan leda till en legitimitetskris 

hos både det sociala och rättsliga systemet, eftersom de riskerar att betraktas som 

motsägelsefulla och godtyckliga verksamheter (a.a.; 64ff). Tärnfalk visar i sin avhandling att 

detta är ett reellt problem. Han pekar på att en legitimitetskris riskerar att skapas i 

socialtjänstens arbete (Tärnfalk, 2007; 257). Enligt Tärnfalk är kunskapsbasen i många fall 

otydlig på det sociala fältet, avseende vad som kan bedömas som vårdbehov, då 

sociallagstiftningen är diffus i sin konstruktion. Den metodologiska förankringen i det sociala 

arbetet är att betrakta som svag och det råder osäkerhet rörande vad som bedöms som en 

lyckad behandling för ungdomar.  Detta sammantaget gör att socialtjänsten får en svår och 

komplex roll (Tärnfalk, 2007; 257). Tärnfalk drar slutsatsen att socialtjänsten i förhållande till 
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rättssystemet upplever en legitimitetskris i sin praktik. Ett sätt att överbygga detta förefaller 

vara att i stor utsträckning närma sig det straffrättsliga systemet och dess arbetssätt. Med det 

menas att socialtjänstens arbete påverkas och anpassas till rättsliga principer (Tärnfalk, 2007; 

257). Se Ponnert (2007) för liknande resonemang (a.a.; 261f). 

Roine Johansson (1997) har i sin avhandling ”Vid byråkratins gränser” studerat 

offentliganställda tjänstemäns handlingsutrymme och begränsningar i klientmötet. Studien 

utgår från ett organisationsteoretiskt perspektiv. Johansson beskriver hur organisationens krav 

krockar med människomötet i tjänstemannens arbete. Bland annat så diskuterar Johansson hur 

en klient behöver skapas för att passa in i organisationens struktur. Genom att förvandla 

socialt handlande till rationellt organisatoriskt handlande blir klienten en organisatorisk 

konstruktion. Detta för att organisationen inte har möjlighet att ta hand om hela människan, 

utan behöver omvandla denne till en form som passar organisationen (a.a.; 43, 51). 
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4 Teori 

 

Under rubriken teori redogörs för de teoretiska utgångspunkter vi använder i analysen av vårt 

insamlade empiriska material samt på vilket sätt den används. Vi har valt att applicera ett 

organisatoriskt perspektiv i vår analys. Teorin ger oss en möjlighet att förstå hur olika former 

av påverkan kan tolkas som institutioner. Samt att förstå hur socialsekreterarnas agerande i 

mötet med sådana kan förstås som institutionella strategier snarare än slumpmässigt 

handlande. 

Vi redovisar här en syn på institutioner som bestående av tre element och visar på hur de 

skiljda elementen samverkar i uppkomsten av institutioner. Vidare redogörs för institutionella 

strategier för att möta påverkan från institutionerna. Här delas de in i bridging och 

bufferingstrategier som både är olika sätt att hantera institutionell påverkan. 

 

4.1 Institutioner och organisationer 

Med institutioner menar vi de regler, rutiner och normer i samhället som inkorporerats i dess 

individer och utgör spelregler för hur saker är och bör vara (Stern 1999; 77, Scott, 2001; 49). 

Stern (1999) skriver att institutionella teorier betonar samspelet mellan institutioner och 

organisationer eller andra aktörer (a.a.; 78). Studiens fokus kommer in på de andra aktörerna, 

vilka är de socialsekreterare som i sitt arbete hanterar unga lagöverträdare. De agerar på ett 

organisatoriskt fält som med en definition lånad från Stern betyder att ”de organisatoriska 

fälten innefattar organisationer av olika form som tillhör samma segment av en marknad” 

(a.a.; 80). Vi tänker oss att påföljdssystemet för unga lagöverträdare är en sådan marknad, där 

flera organisationer och aktörer med varierande målsättning interagerar med varandra (a.a.; 

81). Vi menar utöver detta att både socialtjänst och rättssystem vid behandling av unga 

lagöverträdare levererar produkter som är svåra att mäta vare sig kvalitativt eller kvantitativt 

vilket är kännetecknande för att de agerar på ett institutionellt fält (a.a.; 81). 

 

4.2 Institutioners tre pelare 

Scott (2001) identifierar tre grundläggande element som utgör institutioner och talar om dem 

som institutionernas tre pelare eller system som tillsammans formar och omformar 

institutioner och skapar stabilitet och mening i det sociala livet. Det sker i en samverkan och 

de olika tre elementen kan i varierande grad vara framträdande i en specifik institution. De tre 

benämns som regulativa, normativa och kulturellt- kognitiva (a.a.;48, 51).  

De regulativa elementen kan i första hand tolkas som lagar eller regleringar och den främsta 

skaparen av institutioner blir då staten (Scott, 2001; 51ff). Den lagstiftning som socialtjänsten 

har att förhålla sig till, men även exempelvis kommunala riktlinjer kan betraktas utgöra 
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institutioner som påverkar socialtjänstens arbete utifrån regulativa element. Viktigt att påpeka 

är dock att lagstiftningen inte bara är tvingande utan också kan bestå av normativa och 

kognitiva dimensioner vilket gör den otydlig och fri för tolkning som exempelvis 

socialtjänstlagen och dess ramlagskonstruktion (a.a.;54f). Socialtjänstlagens fokus på 

måluppfyllelse och önskvärt handlande menar vi är tecken på att den även innefattar 

normativa och kognitiva element. 

De normativa elementen sätter upp målen men även hur man ska gå tillväga för att uppnå dem 

och i många fall är det kopplat till speciella roller inom vissa platser. Somliga normer 

appliceras på samtliga individer i samhället medan några är kopplade till specifika roller. 

Sådana roller kan tilldelas formellt som på socialtjänsten och då kopplas till vissa rättigheter 

och skyldigheter samt materiella resurser (Scott, 2001;55). Vår utgångspunkt är att 

socialtjänsten är kopplad till sådana normativa mål och att socialtjänstemannens roll mer 

specifikt är det samt att det där läggs normativa förväntningar på hur man bör bete sig och 

utföra sitt arbete. Detta är något som främst är styrt från kommun och socialstyrelse som vi 

ser som viktiga aktörer i rollfördelningen. 

De kognitivt-kulturella elementen kan ses som förgivet tagna och gemensamt bestämda men 

ändock informella övertygelser om hur saker är och bör vara och hur människor bör agera 

utifrån det (Scott, 2001; 57). De blir självklara att följa då det tas för givet, utifrån att så har 

man alltid gjort och att agera på ett motsatt sätt skulle förefalla obegripligt. Den tangerar en 

socialkonstruktivistisk tanke och pekar på tankarnas påverkan på verkligheten. Symboler och 

ord skapar mening som tillskrivs objekt och företeelser vilket sker i interaktion mellan 

människor (Scott, 2001; 57, Stern, 1999; 82). Bilden av unga lagöverträdare och hur de bör 

hanteras menar vi är i viss mån gemensamt skapad och omskapad i en växelverkan i 

samhället. Här blir då samhällsopinion, politisk påverkan och media starka bärare av de 

kognitivt-kulturella element som utgör de institutioner som socialtjänst har att förhålla sig till 

i sitt arbete.  

 

4.3 Institutionella strategier 

Scott (1998) identifierar olika strategier som en profession eller organisation tenderar att 

använda sig av vid mötet med olika institutionella krav i sitt arbete. Han identifierar två 

huvudtyper som buffering och bridging strategier (a.a.; 211). Det som skiljer de båda åt i vår 

tolkning är att konflikter och problem som hanteras med bufferingstrategier neutraliseras. 

Använder man sig däremot av bridgingstartegier handlar det om en överbyggnad av 

problemet för att lösa det. Vi menar att de är överförbara och relevanta strategier även i den 

enskilde socialsekreterarens arbete. 

4.3.1 Bufferingstrategier 

En tydlig bufferingstrategi benämns som isärkoppling. Med det menas att man vid mötet med 

institutionella krav tenderar att koppla isär den normativa strukturen från den operationella. 
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Eller om man så vill, vad man säger att man gör och vad man faktiskt gör (Meyer och Rowan, 

1977; 357ff, Scott, 1998; 212, Stern, 1999; 81). Vi tolkar det som att, om det i socialtjänstens 

arbete finns arbetsuppgifter som inte stämmer överens med den övergripande bilden av hur 

socialtjänsten som organisation ska se ut och hur de ska arbeta, skiljs dessa från 

huvuduppgifterna. Man kan här tänka att man säger sig övergripande arbeta vårdande och 

isärkopplar de delar som inte passar in för att kunna behålla autonomin i sitt arbete utan att 

förlora legitimitet (Scott, 1998; 212).  

Andra buffrande strategier som Scott (1998) tar upp är olika typer av försvarsstrategier. Bland 

dem innefattas accepterande, kompromissande, undvikande, trots eller manipulation. Sådana 

strategier menar Scott är mer vanligt förekommande när man möter regulativa snarare än 

normativa krav och vanligare i normativa än kognitivt-kulturella. Han skriver att sådana 

strategiska reaktioner är vanligare när de institutionella kraven är konfliktfyllda och tvetydiga 

och menar att man anser sig ha större handlingsutrymme och val när de institutionella 

systemen är odefinierade (a.a.; 212).  Vi tänker oss att socialtjänsten är en sådan organisation 

som på många sätt är konfliktfylld och tvetydig. Den tidigare nämnda vård och straff 

konflikten är ett sådant exempel. Likväl tenderar lagstiftningens otydliga ramlagsutformning 

att skapa en osäkerhet i socialtjänstens arbete, varför vi ser dem som mycket relevanta i 

förståelsen av nämnda arbete. 

4.3.2 Bridgingstrategier 

Den viktigaste och mest övergripande bridgingstrategin är likriktning eller isomorfism. Med 

det menas att organisationer inom tid tenderar att bli mer och mer lika. Det sker inom 

organisationer som agerar på samma organisatoriska eller institutionella fält (Scott 1998; 

212f). Detta fält menar vi är det rättsliga fältet som hanterar unga lagöverträdare och 

innefattar organisationer som socialtjänst, domstolsväsende och polisväsende.  Powell och 

Dimaggio (1991) visar på tre mekanismer utifrån hur den institutionella isomorfismen sker, 

tvingande, mimetisk och kognitiv. 

Tvingande isomorfism innebär att en likriktning sker på grund av tvång. Det kan exempelvis 

vara lagstiftning eller regler och riktlinjer som en organisation och dess anställda blir tvingade 

att anpassa sig till. Det sker utifrån att en dominerande aktör på fältet vilket vanligtvis är en 

stat, påverkar och begränsar dess handlingsramar (Powell och Dimaggio, 1991; 67f, Scott, 

1998; 213). Stat, kommun och socialstyrelse är de vi identifierar som de främsta 

producenterna av sådana lagar, regleringar och riktlinjer som socialtjänsten har att hantera.  

Mimetisk isomorfism innebär att en organisation likriktar sig genom att man kopierar eller 

härmar en annan framgångsrik organisation utifrån institutionell påverkan. Det innebär att 

institutioner i en organisations närhet pressar den att arbeta på ett specifikt sätt eller göra 

specifika saker. Pressen kan komma utifrån samtliga tre institutionella element och kraven kan 

exempelvis vara regulativa som ny lagstiftning eller kommunala riktlinjer. De kan ha 

normativ eller kognitiv påverkan såsom exempelvis politisk påverkan, utifrån media eller en 

samhällsuppfattning om hur man bör arbeta. Även utbildningssystem som universitet kan vara 
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en del av en sådan press (Scott, 1998; 214, Meyer och Rowan, 1977; 343). Mimetisk 

isomorfism är något som tenderar ske vid osäkerhet, när målen är vaga och oklara i 

organisationen (Powell och DiMaggio, 1991; 69f). Ofta grundar det sig i att det finns en 

osäkerhet i organisationen om vad som är bästa arbetssätt och organisering varpå 

organisationen ofta tar in förändringarna av egen vilja. Men det kan också förekomma att de 

tvingas att anpassa sig, som är fallet vid exempelvis ny lagstiftning. (Scott, 1998; 214). Vi ser 

socialtjänsten som en organisation med i många fall en oklar kunskapsbas och oklarheter 

kring vad som är rätt arbetssätt, det gäller även insatser för unga lagöverträdare. Dessutom 

verkar socialtjänsten på ett organisatoriskt fält med flera aktörer som anses ha högre status 

såsom polis och domstol vilka anses vara experter med tydligare insatser för att hantera brott 

och brottslingar. Därav menar vi att en institutionell påverkan på socialtjänsten från andra 

aktörer torde vara omfattande och påverka arbetet. 

Den normativa isomorfismen innebär att en likriktning sker utifrån samhällets 

professionalisering. Med det menas att man i organisationer tenderar att anställa personer med 

likvärdig utbildning och därigenom skapas utifrån formella utbildningar på lärosäten en 

gemensam kognitiv bas för arbetet (Powell och DiMaggio, 1991; 69f, Stern, 1999; 85f).  Det 

handlar om att man skapar en likriktning inom en organisation genom att man ställer upp 

bestämda krav på vilken typ av utbildning som krävs för att utföra arbetet och genom att man 

bara anställer de med en sådan (Scott, 1998; 215f, Powell och DiMaggio, 1991; 69f). Vår 

utgångspunkt är att socialtjänst, men även övriga aktörer som hanterar unga lagöverträdare, är 

organisationer som präglas av en sådan professionalisering. Alla aktörer på det fältet har 

specifika men samtidigt olika utbildningar vilket i sin tur skapar olika bilder och arbetssätt. 

Detta tänker vi oss kan skapa konflikter och motstridiga krav i arbetet när dessa 

organisationer ska samarbeta på samma institutionella fält. 

 

 

 

  



16 

 

5 Metod  

 

I metodkapitlet redovisas de olika metodologiska delar som varit relevanta för studien. Först 

redogörs för hur förförståelsen såg ut. Under forskningsdesign så förklaras vårt val av 

kvalitativ metod samt fördelarna med den semistrukturerade intervjun. Sedan redovisas hur 

urvalet gått till. Kapitlet fortsätter med en redovisning av intervjuernas genomförande. En 

frågeguide med breda frågeställningar användes. Efter detta redogörs för hur resultaten och 

analysen genomförts. I kapitlet förs också en validitets- och reliabilitetsdiskussion, där tar vi 

upp styrkor och svagheter med den valda metoden. Efter detta följer våra etiska överväganden 

och kapitlet avslutas sedan med att redogöra för metodens avgränsningar. 

 

5.1 Förförståelse 

Vår förförståelse gällande våra forskningsfrågor innebar att vi hade en uppfattning om att det 

existerar en motsättning avseende hur unga lagöverträdare skall bemötas inom socialtjänsten. 

Vi tänkte oss även att det på ett teoretiskt plan finns oklarheter i hur straffrätt och socialrätt 

förhåller sig till varandra. Hur det ser ut i praktiken saknar vi dock helt kunskap om, även om 

vi tror att detta påverkar socialsekreterarnas arbete. En viss förståelse för att lagstiftningen är 

otydlig på det här området hade vi också. Att polis, åklagare och socialtjänst agerar 

tillsammans intresserade oss då vi ser dem som olika aktörer med en i många fall olika syn på 

unga lagöverträdare. Vi tänker oss även att aktörerna har oklara roller i processen. Utifrån 

detta så ser vi att det borde finnas tydliga problem kopplat till hur hanteringen av unga 

lagöverträdare ser ut. Vi tror att det förmodligen färgat vår inställning till uppsatsen i stort 

vilket kan ha påverkat, men vi förstår samtidigt att det inte är säkert att våra intervjupersoner 

har samma inställning. 

 

5.2 Forskningsdesign 

Studien tar sin ansats i en kvalitativ forskningstradition och bygger på sex semistrukturerade 

intervjuer (Kvale, 1997; 117). Semistrukturerade intervjuer har fördelen att ge respondenterna 

möjlighet att ge uttryck för sina tankar utan en för stor styrning från intervjuaren. Samtidigt 

som det ger oss en möjlighet att styra samtalet in på för vårt forskningsproblem viktiga teman. 

Genom detta angreppssätt får vi kunskap utifrån intervjupersonernas egna upplevelser och når 

således en djup förståelse av vårt studerade fenomen (a.a.; 34f). Anledningen till att vi valt 

just den kvalitativa ansatsen är att vi därigenom kan fånga ett komplext problem och beskriva 

detta ingående. 

 

Studien tar avstamp i organisationsteori, vilket styrt hur frågeställningarna utformats och hur 

dataanalysen genomförts. Det är alltså den teoretiska ramen som avgjort vad som är relevant 

att undersöka. Metodstrategin är därför tydligt deduktiv. 
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5.3 Urval 

Urvalet som använts är ett syftesbestämt bekvämlighetsurval av intervjupersoner (Bryman, 

2001; 114ff). Först skickades ett e-mail med en intresseförfrågan ut till ett stort antal 

kommuner och stadsdelar i Stockholmsområdet. Vi försökte även komma i kontakt med 

lämpliga respondenter genom att ringa direkt till ungdomsgrupper. Vi upplevde inledningsvis 

svårigheter med att få tag i respondenter vilket ledde till att de som först kunde tänka sig att 

ställa upp blev de som fick delta i studien. Respondenterna fick innan intervjuns 

genomförande ett introduktionsmail, där vi förklarade vår problemställning, syfte och 

frågeställningar. 

 

Urvalskriterier för respondenterna har utgjorts av att de skall vara anställda av socialtjänsten 

och arbeta med utredningar av ungdomar som begår brott. Respondenterna förutsätts därmed 

ha kunskap om hur den praktiska arbetsgången ser ut samt skapat sig en bild av hur 

socialtjänsten som organisation fungerar. De har därför möjlighet att reflektera över 

socialtjänstens arbete med unga som begår brott. 

 

5.4 Intervjuernas genomförande 

Intervjun genomfördes i båda författarnas närvaro. Vi turades om att intervjua och ledde 

således tre intervjuer var. Den person som inte ledde intervjun, skötte inspelningen men hade 

även möjlighet att ställa kompletterande frågor. Intervjun var kopplad till en frågeguide som i 

sin tur byggde på uppsatsens forskningsfrågor (bilaga 1). Intervjufrågorna var breda och 

öppna i utformningen. Följdfrågor ställdes i de situationer intervjupersonernas resonemang 

upplevdes otydligt eller fördjupade beskrivningar önskades. Intervjupersonerna gavs 

möjligheten att tillägga information vid intervjuns slut om de tyckte att detta behövdes. 

Intervjuerna varade i mellan 30- 60 minuter och spelades in med en diktafon. Samtliga 

intervjuer genomfördes mellan den 14 - 23 april 2010 på respektive intervjupersons 

arbetsplats. 

 

5.5 Resultatredovisning 

Intervjumaterialet har transkriberats ordagrant. Vi läste båda igenom samtliga intervjuer för att 

på så sätt skapa oss ett helhetsintryck. Efter transkribering påbörjades tematiseringen där olika 

delar i intervjuerna placerades in i under olika teman. De teman som valdes baserades på våra 

forskningsfrågor och utgörs av:  

 

 Vård och straff 

 Samverkan  

 Yttre påverkan  
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Resultatet redovisas i huvudsak genom att intervjupersonernas egna ord får tala genom citat. 

Långa citat har genom meningskoncentrering förkortats så att bara den viktigaste 

informationen består (Kvale, 1997; 174). De utvalda citaten har sedan sparsamt kompletterats 

med sammanfattande beskrivningar för att återskapa den kontext som intervjupersonerna 

beskriver (Patton, 2002; 115). Intervjupersonerna har namngivits med en siffra (IP 1-6) vilket 

gör det möjligt att följa enskilda individer genom hela resultatdelen. 

 

5.6 Dataanalys 

I analysfasen har nya teman skapats som därmed skiljer sig från de i presentationen av 

intervjuerna.  Dessa nya teman är indelade efter den teoretiska ramen där olika delar i teorin 

separerats. Detta för att materialet bättre skulle korrelera med den valda teorin och på så sätt 

göra analysen tydlig och logisk att följa. Analysens teman utgörs av:  

 

 Institutionell påverkan  

 Påverkan på arbetet  

 Strategi i arbetet 

 

Genom den hermeneutiska spiralen har vi i dataanalysfasen växlat fokus mellan materialets 

delar och helhet (Kvale, 1997; 50f). Därigenom har vi försökt att skapa oss en djupare 

förståelse för vad intervjupersonerna menar med sina uttalanden. Delanalyser av varje tema 

utifrån den valda teorin presenteras efter intervjuerna. I helhetsanalysen sammanlänkas 

delanalyserna för att skapa en större bild av det undersökta fenomenet. Helhetsanalysen och 

studiens slutsatser presenteras i tabellform.  
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5.7 Validitet  

Studiens validitet bedöms främst utifrån om det finns en samstämmighet mellan 

intervjupersonernas uppgifter, uppsatsens teorier och i viss mån den tidigare forskningen. 

Genom beskrivningen av hur uppsatsens syfte skall uppnås, hur tidigare forskning valts ut 

samt på vilket sätt teorierna är relevanta, så finns incitament för ett stärkande av den interna 

validiteten. Då intervjuresultaten kopplas ihop med teori samt även i viss mån den tidigare 

forskningen så har studiens frågeställningar besvarats. Detta påverkar validiteten avseende 

studiens tematisering (Kvale, 1997; 214). De detaljrika och täta beskrivningarna av 

intervjumaterialet som redovisas genom citat är också något som påverkar studiens interna 

validitet (Patton, 2002; 245). 

 

Något som utifrån validitetssynpunkt kan vara problematiskt är att vissa frågor i intervjuerna 

skulle kunna upplevas vara av känslig natur. Det kan vara så att intervjupersonerna inte vill 

kritisera sin egen eller andra organisationer som de ofta samarbetar med. Huruvida så 

verkligen är fallet är svårt att svara på men vår uppfattning är att respondenterna varit öppna i 

sina intervjusvar och såväl kritiserat som problematiserat både sitt arbete samt sina 

samarbetspartners.  

 

5.8 Extern validitet  

Kvalitativ forskning syftar till att genom täta beskrivningar skapa en fördjupad förståelse för 

ett ämne. Följaktligen är målsättningen inte att kunna generalisera resultaten till större 

populationer. De täta beskrivningar som återfinns i studien kan dock vara en del i 

kunskapsutvecklingen för ämnet. Således kan studiens material innehålla överförbara resultat 

som är giltiga i ett större sammanhang. Resultatredovisningens utformning gör att andra 

forskare i sådant fall kan bedöma detta (Bryman, 2001; 260).  

 

5.9 Reliabilitet 

För att komma åt problemet med att intervjuaren påverkar intervjupersonen så har 

intervjufrågorna utformats på ett öppet sätt. Därigenom har den intervjuade möjligheten att 

relativt fritt utveckla sina resonemang. Frågorna har endast varit ledande i den mån att de 

syftar till att hålla den intervjuades fokus på studiens teman. Det har dock funnits utrymme att 

fråga intervjupersonen om det är något resonemang som varit oklart. Detta är inte att betrakta 

som något negativt ur reliabilitetssynpunkt utan kan snarare anses öka studiens tillförlitlighet 

(Kvale, 1997; 146). 

 

Andra faktorer som påverkar reliabiliteten är att vi genomfört intervjuerna tillsammans, en 

skötte det praktiska medan den andre skötte själva intervjun. Detta gör att utrymmet för 

missuppfattningar minskar väsentligt (Esaiasson, 2007; 70). När intervjuerna sedan 

transkriberades så skedde det ordagrant. Sedan analyserades materialet av oss båda. Vi 
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minskar då den ensidiga subjektiviteten som en persons tolkning skulle innebära och når även 

kraven på internbedömarreliabilitet (Bryman, 2001; 86). 

 

5.10 Extern reliabilitet 

Studier av det här slaget får alltid problem med möjligheten till replikering. Anledningen är att 

det är omöjligt att återskapa situationen då intervjun genomfördes. Det studien visar är istället 

den verklighet som intervjupersonerna beskriver vid just intervjutillfället. Den externa 

reliabiliteten är därför ett problem. Vi har dock redovisat den frågeguide som använts i 

studien. Detta skapar en blygsam möjlighet till replikering. 

 

5.11 Etiska överväganden 

Inför intervjuerna skickades först ett informationsbrev till intervjupersonerna. I brevet 

förklarades studiens syfte och frågeställningar vilket gav intervjupersonerna möjlighet att 

reflektera runt ämnet. Muntligt förklarades hur informationen som framkom skulle användas 

och att allt inspelat och transkriberat material kommer att användas konfidentiellt och endast 

läsas av oss examinator och eventuella framtida forskare. Därmed anser vi att kraven på 

informerat samtycke är uppfyllda (Kvale, 1997; 107). Vi meddelade även att deras uppgifter 

skulle behandlas konfidentiellt på det sätt som vetenskapliga rådet förespråkar i sina 

forskningsetiska principer (www.vr.se). 

 

Vi reflekterade även innan intervjuerna om vilka eventuellt negativa effekter ett deltagande i 

studien skulle kunna ha för våra respondenter (Kvale, 1997; 110). De konsekvenser vi kan 

identifiera var i de fall som respondenterna uppgav att de inte följde lagstiftningen eller 

kritiserade den egna organisationen. En ytterligare konsekvens med negativa effekter skulle 

kunna vara om respondenterna kritiserade samarbetsorganisationer. Vi beslöt därför att 

erbjuda intervjupersonerna konfidentialitet genom avidentifiering i resultatdelen. 

 

5.12 Begränsningar och avgränsningar med vald metod 

Att använda sig av intervju som metod medför i sig vissa problem. Kommunikationen mellan 

intervjuare och intervjuad är en process där intervjupersonen ger information utan att få 

någonting tillbaka. Dessutom så har intervjuaren rätten att ställa frågor, vilket skapar en 

asymmetrisk maktrelation (Bryman, 2001; 315). För att väga upp för de beslutades att 

intervjupersonerna skulle få välja plats för intervjuerna. På så sätt kunde intervjuerna 

genomföras på en plats där de kände sig trygga.  

 

Eftersom studien tar avstamp i kvalitativ metod kan vi inte uttala oss om i vilken utsträckning 

detta är ett problem för socialtjänsten som helhet. Detta är inte heller studiens ambition. Alla 

uttalanden och slutsatser baseras på en eller ett fåtal personer. 

http://www.vr.se/
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Utifrån vår forskningsfråga ges inte utrymme att studera socialsekreterarna egna känslor runt 

konflikten och hur de hanterar den på ett personligt plan. 
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6 Resultat  

 

Vi har intervjuat sex personer som arbetar med unga lagöverträdare i Stockholm med omnejd. 

Resultaten redovisas i teman, vilka har formats utifrån våra forskningsfrågor. De teman som 

pressenteras är vård och straff, samverkan och yttre påverkan Det som tas upp under temat 

vård och straff är brottets roll i utredningen, förhållande till lagstiftning samt de intervjuades 

syn på ungdomstjänst och tvång i sitt arbete. Under det andra temat redogörs för 

intervjupersonernas bild av samverkan med andra myndigeter. Här tas samverkan och kontakt 

med polis, åklagare och domstol upp samt de konflikter de uppger framkommer i samarbetet 

med dem. I temat yttre påverkan redogörs för intervjupersonernas syn på den yttre påverkan 

de identifierar i arbetet. Här nämns media och samhällsbild, påverkan från socialstyrelse och 

kommun samt ekonomisk påverkan. 

 Redovisningen av empirin består till största del av rena citat. Vi har valt att referera vem som 

har sagt vad för att behålla en stringens i resultaten. Nedan följer en presentation av 

intervjupersonerna. 

 

6.1 Presentation av intervjupersoner 

Intervjuperson 1 (IP 1) 

Arbetar som socialsekreterare i ungdomsgrupp i en stadsdel i centrala Stockholm sedan  

länge. Arbetar med att utreda unga som begått brott och att skriva yttranden. Har även som 

uppgift att administrera ungdomstjänst. 

Intervjuperson 2 (IP 2) 

Arbetar som socialsekreterare i ungdomsgrupp i en kommun i Stockholms närhet. Har arbetat 

ett år i ungdomsgrupp och innan dess inom andra delar av socialtjänsten Arbetar som 

utredande socialsekreterare med unga som begår brott. Har hand om nya ärenden där det inte 

finns en pågående utredning eller insats. Gör utredningar och skriver yttranden samt 

administrerar ungdomstjänst 

Intervjuperson 3 (IP 3) 

Arbetar som utredande socialsekreterare i ungdomsgrupp vid en stadsdel i Stockholm. Har 

arbetat en kortare tid inom socialtjänsten. Utreder och skriver yttranden. På stadsdelen finns 

ett projekt där socialsekreterare, poliser och åklagare arbetar i nära samverkan, IP är dock inte 

en del av det projektet.  

Intervjuperson 4 (IP 4) 

Arbetar som utredande socialsekreterare i ungdomsgrupp vid en stadsdel i Stockholm. Har 

arbetat en längre tid år inom socialtjänsten. Gör utredningar och skriver yttranden och har 
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uppföljande kontakt med ungdomstjänst. 

Intervjuperson 5 (IP 5) 

Arbetar som gruppledare och utredande socialsekreterare. Gruppledare för en avdelning inom 

socialtjänsten som är helt inriktad på unga lagöverträdare. Stationerad i stad i Stockholms 

närhet.  Skriver yttranden och genomför utredningar. Gruppen tar hand om alla unga 

lagöverträdare där det inte finns ett pågående ärende inom socialtjänsten.  

Intervjuperson (IP 6) 

Arbetar som socialsekreterare med inriktning mot unga som begår brott men sitter hos 

polisen. Är verksam i stad i Stockholms närhet. Har arbetet med unga lagöverträdare inom 

socialtjänsten i några år. Skriver yttranden och genomför utredningar. Ungdomstjänsten ligger 

under socialtjänsten lokalt och inte centralt som den gör i Stockholm. 

 

6.2 Tema 1: Vård och straff 

6.2.1 Inställning till brottet 

Intervjupersonerna har olika syn på vilken betydelse brottet bör ha i den sociala utredningen. 

IP 2 säger att  

Alltså ungdomar som begår brott upplever ändå jag har ett visst vårdbehov, det är ju 

någonting i deras beteende, umgänge, eller kanske i familjen som påverkar dom här barnen 

som föranleder att de begår ett visst brott 

Och fortsätter senare i intervjun med  

Ja, går du runt med narkotika till exempel då är det ganska akut, då blir ju brottet, för det är 

ju ett brott, då blir det ganska akut att det leder till insats  

Medan IP 1 säger att  

Skillnaden mot vanliga ungdomar som kommer till socialtjänsten är att man fokuserar mer på 

kriminaliteten, hur man kan bryta mönster, så att han kan göra något annat istället. Men 

egentligen ingen större skillnad i sig 

Dock tycker IP 5 sig se en skillnad i sitt arbete och hur det ser ut i ungdomsgrupperna och 

säger att  

Jag tycker att vi i vår grupp i alla fall är väldigt duktiga på att inte titta så mycket på brottet. 

Där märker jag ju att ungdomsenheterna i övrigt som inte skriver yttranden så ofta, dom kan 

… fastna i det här att, jamen det är ju ett jätteallvarligt brott, och så kan de inte se bortom det 

men alltså vårt uppdrag är ju faktiskt att titta på vårdbehovet, inte att ta ställning till … om en 

insats är tillräckligt stor eller liten i förhållande till brottets storlek, för det är ju inte vårt 

problem, alltså det är ju tingsrättens bedömning. 
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Precis som IP 5 ovan kopplar IP 4 också an till proportionalitetstanken genom att säga  

… vi ska ju se på ungdomens vårdbehov, vi ska ju inte ta ställning överhuvudtaget till om … 

det här brottet borde ju rimligtvis vara så mycket värt i straffskalan … det ligger ju inte alls i 

vår, så ser inte socialtjänstlagen ut … vi ska ju bedöma om de behöver någon form utav stöd 

från vår sida, dom och deras föräldrar eller vårdnadshavare 

IP 5 säger att yttrandeskrivandet blivit tydligare numera  

Nu handlar det om särskilt vårdbehov, så nu betonar man ju ännu mer att det verkligen ska 

handla om ett starkt behov av vård och den vården ska ju då i första hand syfta till att 

förhindra återfall i brott  

6.2.2 Inställning till proportionallitet 

IP 5 tycker att det blir problematiskt då de som arbetar med insatser inte följer den utdömda 

vårdplanen. IP 5 säger att  

Dom tycker att dom äger liksom frågan, att det ska vara helt och hållet upp till dem som 

behandlare att avgöra liksom när, när en ungdom är färdigbehandlad och inte 

Då följs inte proportionalitetstanken, menar IP 5, vilket skapar svårigheter då tingrätten 

kanske skulle dömt till en mer ingripande påföljd, om de vetat detta.  

Även IP 4 är inne på samma spår och säger att  

Vi har ju en annan kategori av ungdomar här som vi kanske haft som vi bedömt haft 

vårdbehov under en lång tid så att de varit omhändertagen med LVU … till slut så begår dom 

ytterligare nått jätteallvarligt brott … han har ett vårdbehov men det kan inte tillgodoses inom 

socialtjänsten och då lämnar man ju över honom på ett vis till rättsväsendet och tänker det får 

bli LSU eller någonting 

6.2.3 Ungdomstjänst 

Inställningen till ungdomstjänst beskriver IP 4 som 

… ja då kan man säga som, sen ska ju vi ta ställning till är han lämplig för ungdomstjänst 

eller inte, det är ju det vi ska ta ställning till ja eller nej, thats it 

men fortsätter senare i intervjun genom att problematisera och säger att  

Åklagaren dömer till det, faktiskt, men sen så är det ju ändå att dom inte riktigt förstår det för 

det dumma är ju att vi, jag är ju med på uppstartsmötet, det är jag som får scheman, det är jag 

som är med på avslutningsmötet, så jag kan fatta hur ungdomen tror att jag är åklagaren, 

alltså det är jätteknäppt 

Både IP 2 och 5 för liknande resonemang avseenden ungdomstjänsten. Dem tycker att det är 

deras jobb att bedöma vårdbehovet och sen är det upp till tingsrätten att döma ut 

ungdomstjänst. IP 5 försöker då betona för ungdomen att  
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… där försöker jag vara väldigt tydlig med att det är inte jag som bestämmer det 

När IP 1 pratar om ungdomstjänst säger den att  

Där uppstår ju den här konflikten … vi ska vara den hjälpande handen och samtidigt ska vi 

verkställa en påföljd så det vart lite tokigt det där  

och fortsätter senare med  

Vi ska ju inte straffa folk vi ska hjälpa folk och det är kanske därför det blev så i sista 

propositionen att ungdomstjänst skulle ligga för sig  

IP 4 fortsätter ett liknande resonemang och tycker att ungdomstjänsten borde  

… läggas på kriminalvården ... Ja det skulle jag tycka var bättre, mycket bättre 

IP 4 pratar också om att  

Förut hade vi ju konsekvensprogrammet, vi hade ju hand om det här själva på stadsdelarna 

och där vet jag att hon som hade hand om det kallade vi ju för straffet, hon var straffet, man 

tycket hon var straffet, då låg straffet i samma korridor, det var helt knäppt 

Men att lägga ungdomstjänsten centralt i Stockholms stad tycker IP 4 är 

… bättre än tidigare i all fall … man får samma straff rent innehållsmässigt om man bor här 

eller om man bor i skärholmen för det är Stockholms ungdomstjänst som håller i det 

Intervjupersonerna 1, 2 och 5 poängterar alla de behandlande effekterna av ungdomstjänsten 

som påföljd. IP 5 tycker att  

… ungdomstjänst … ideologiskt rimmar mer med vårdtanken än med strafftanken 

6.2.4 Tvång 

IP 6 tycker att tvingande lagstiftning kan vara en hjälp för ungdomar då vissa är inte 

mottagliga för frivilligåtgärder, då behövs tvång.  

IP 2 berättar om ett tillfälle där de fått igenom ett LVU (Lag om vård av unga i särskilda fall) 

istället för att ungdomen skulle dömas till LSU (Lag om sluten ungdomsvård) 

Det finns ett ärende som där vi fick igenom att det skulle vara vård istället. Men han hade en 

gedigen bakgrund här på socialförvaltningen med missbruk och kriminalitet, där vi hade 

farhågor om att det skulle kunna eskalera till grov kriminalitet eller om han så olyckligt inte 

skulle lyckas behålla livet 

IP 2 fortsätter senare med  

… Jag tycker att ungdomar har inte i fängelse att göra, men när man börjar bli över 18 så är 

det ett alternativ … men jag tycker inte att så unga människor ska sitta i fängelse 

Även IP 3 är inne på samma linje och säger  
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… det är bättre med en öppenvårdsinsats än att låsa in någon … sen kanske det skiter sig, men 

statistiken talar ju för att det skiter sig betydligt mer om man låser in någon 

IP 2 säger även att  

Våra ungdomar tar nog ett LVU som straff, det är solklart 

 men övergår sen till att prata om sin egen inställning 

… så absolut ja, ett straff är det ju men fint menat så är det ju vård 

IP 4 säger om sitt arbete att  

Jag tycker att vi arbetar vårdande, försöker arbeta vårdande, sen om du skulle fråga våra 

ungdomar så tror jag att de skulle svara straffande, för jag menar att hamna på 

behandlingshem ses ju som ett straff såklart och oftast är det ju kopplat till att dom har begått 

brott  

 IP 4 fortsätter resonemanget med att  

… annars ligger det i min uppgift att försöka förklara det för mina ungar, det är min uppgift 

att försöka förklara saker och ting på så att dem fattar 

6.2.5 Förhållande till lagstiftning 

IP 3 säger att  

Det kan ju funka som ett utpressningsmedel eller hur man nu ska uttrycka det … om en kille 

eller en tjej till exempel går med på nån form av vård som en del i ett ungdomskontrakt så kan 

ju det vara en förmildrande omständighet som leder till att det inte blir LSU istället, … det är 

väl egentligen inte heller tanken men så är det ju. 

IP 5 tycker att det inte skett en förskjutning i socialtjänstens arbete mot en mer straffande 

praktik  

jag känner inte så mycket att det är vi som har ... som har närmat oss rättsystemet, jag tycker 

att det är dom andra som har dragit sig undan  

Även IP 4 är inne på liknande spår och säger  

Nä jag tycker att vi, det är nästan så att man i alla fall här, att man hamnar i att man liksom 

går åt andra hållet, som en motreaktion, för vi har ju med dom här ungarna att göra och vet 

vilka dom är och hur deras familjer ser ut” 

IP 6 välkomnar det nya lagförslaget som innebär att polis kan genomföra urinprov på 

ungdomar som ännu inte fyllt 15 år, utan föräldrars medgivande  

Sen kan jag ibland bli lite frustrerad på dom som ännu inte fyllt 15, fast det kommer ett nytt 

lagförslag som börjar gälla första juli tror jag, att polisen skall få mer ingripande möjligheter 

IP 6 berättar även om hur de arbetar idag med ungdomar under 15 år och säger  
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Jo jag skulle säga att LuL-samtalen alltså samtalen med dom som är under 15 som har 

snattat, det är väl det vanligaste tillsammans med misshandel skoltid och olaga hot, då kallar 

socialtjänsten till ett samtal och det som är nytt från och med i somras är att dom samtalen är 

på polisstation och medverkar gör en polis, för att lägga mer tyngd  

en förändring som enligt IP 6 gett bra effekt.  

 

6.3 Tema 2: Samverkan 

6.3.1 Yttrandenas genomslag 

En bild som tydligt framkommer i intervjuerna är i vilken utsträckning domstol och åklagare 

håller med och rättar sig efter den bild som framträder i utredningar och yttranden. Samtliga 

intervjuade talar om att domstolen i regel ställer upp på och dömer utifrån deras bild. IP 1 

säger 

 

Dom gör som vi säger, för det är vi som har kunskapen om ungdomarna, det är vi som ser det 

som är bäst för dom om man säger så, dom brukar gå efter vad vi skriver 

 

IP 3 i sin tur säger 

 

Ja jag tror det, det är väl vardagsmat för dom så dom lägger nog säkert inte ned alltför mycket 

arbete på det kan jag tänka mig, dom har väl jävligt mycket att göra, det är en hel del utav 

deras, basen i deras yrken skulle jag tro 

De gånger domstolen går emot handlar det enligt IP5 främst om en vägran från ungdomen. 

Det är ju väldigt sällan som dom dömer till ungdomstjänst istället, det har varit nått enstaka  

fall, men då har det ju ofta handlat om att  ungdomarna själva i princip vägrar att gå med på 

de insatser vi har föreslagit 

IP6 berättar om ett tillfälle under tre års arbete när åklagare på ett tydligt sätt inte hållit med 

om den föreslagna vården och försökt påverka. Där ringde åklagaren och försökte övertyga 

IP6 om att ungdomstjänst var en lämpligare påföljd. I övrigt poängterar IP 6, håller åklagaren 

med om deras bedömningar 

…  annars så tycker jag att dom lyssnar på oss eller åtminstone inte försöker påverka, utan det 

är en gång under, ja jag jobbade ju med yttranden och sånt även innan jag hamnade på 

polishuset, så att den åklagaren har jag haft under 3 år och det är en gång som han försökt att 

påverka 

6.3.2 Samverkan med åklagare och domstol 

Utifrån frågor om samverkan med rättsystem framträder en tydlig bild av att de intervjuade 

tycker att det är bra med ett tätare samarbete och att samarbetet med åklagare och domstol i 
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det stora hela fungerar bra. IP1 menar att det är bra då de jobbar åt samma mål. En önskan om 

att arbeta mer som man gör enligt Värmdömodellen förs fram från flera håll. IP 3 säger 

Just nu så har dom, har vi börjat jobba i ett projekt som dom har jobbat med på Värmdö 

tidigare och någon mer kommun också där man jobbar ett visst antal socialsekreterare, ett 

visst antal poliser och sen åklagare i ett team, kanske hårt utryckt men i mer tät samverkan så 

som det är meningen att det ska vara enligt lagstiftningen 

IP5 ger en liknande bild 

Jag tror att det har ju varit en stor fördel för alla att vi bildade den här gruppen, för att vi blir 

ju som en länk kan man säga mellan rättsväsendet och socialtjänsten, från början var ju 

tanken också att vi skulle sitta i polishuset, vår plan från början kan man säga va att fungera 

såsom det här utredningscentrum för unga lagöverträdare gör i Värmdö  

IP 5 menar att det finns stora fördelar med att arbeta så då det blir tydligare och enhetligare 

för ungdomen, konsekvensen kommer försent nu. Rättsprocessen ska bli  

… snabb och hanterbar och väldigt tydlig och överblickbar för ungdomen 

6.3.3 Kontakt med åklagare 

En del i den ökade samverkan förefaller vara en tätare kontakt med åklagarna i arbetet. 

IP 1 beskriver att kontakten med åklagarna har ökat. IP 1 kan ringa dem och prata om det är 

något som är oklart eller om de behöver mer tid till utredning. IP 1 utrycker  

 

För det mesta alltså har vi bra samarbete med åklagare, det har vi, dom är förstående 

allihopa … jag har i alla fall aldrig haft någon konflikt med dom om man säger så. 

 

 

IP 2 säger att de får ett dokument utskickat från åklagaren.  

 

Jag får samma varje gång så det är inte så att det är specifikt uttalat till just det här fallet, 

men där står vad det ska innehålla, och då är det vissa punkter… sen står det lite under varje 

punkt vad man villa veta, det får jag men jag har aldrig fått specifikt att, skriv om det här, 

bara det här utan det är väldigt allmänt. 

IP 4 menar 

Ja men att dels så har man ju dialog med åklagaren, men framför allt har ju våra utredare 

regelbundna möten och så kring yttranden och hur dom nu, hur dom vill att dom ska va och 

sådär 

IP6 säger sig inte ha direktkontakt med åklagaren längre då de precis har bytt till en ny.  IP 6 

har dock telefonnummer och kan ringa och fråga  

… eller att man bara vill diskutera hur dom tänker eller om det är någonting annat som man 

undrar över 
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 IP 6 menar att det underlättar med direktkontakt med åklagare och tycker att det är avgörande 

för om det ska bli ett bra jobb.  

6.3.4 Samverkan med polis 

Många av de intervjuade talar om en betydligt närmre kontakt och ett tätare samarbete med 

polisen. 

 

Vi har ju konferenser en gång om året då vi träffas, socialtjänsten, polisen och Maria ungdom 

och vi får ständig kommunikation och vi får ständig kontakt med dom (IP 1) 

 

… kontaktpersonen mot polisen det är jag som är, sköter samverkan samverkansmöten, var 

tredje vecka hos polisen där vi samtalar om allt från lagar till vad som händer på byn. (IP 2) 

 

Dom har ju jobbat upp ett tätare samarbete med polisen överhuvudtaget de senaste två åren, 

vi har återkommande möten med ungdomsgruppen heter det nog inom polisen tror jag.(IP 3)  

 

IP 6 sitter i sitt dagliga arbete på polishuset och menar att polisen numera ser socialtjänsten 

som en viktig samarbetspartner vilket inte alltid varit fallet tidigare. IP 6 menar att det i sin tur 

är en förutsättning för ett gott samarbete. 

IP 5 berättar att de har tillgång till ett arbetsrum hos polisen som de i gruppen turas om med 

att använda och säger att det alltid är någon där varje morgon och träffar ungdomspolisen för 

att gå igenom vad som hänt och vilka nya ärenden som kommit in  

Så att vi har ju en jäkligt nära kontakt med dom och jag tycker att vi närmar oss mer och mer 

IP 5 berättar om ett exempel på hur deras nära samarbete påverkat. Det var när de hade en 

tillställning hos utredarna på ungdomspolisen och de var bjudna dit men inte 

ungdomspoliserna i yttre tjänst. 

… då hade ungdomsutredarna där sagt att det känns som att vi står närmare dom för att det är 

oss dom träffar oftare och då, bara reflekterade vi över det fenomenet, att det var ganska 

intressant och så tänkte vi själva då att så är det nog för oss också att vi känner oss närmare 

polisens ungdomsutredare än dom andra ungdomsutredarna här på socialtjänsten trots att vi 

faktiskt sitter i samma korridor 

IP 5 säger att samarbetet är sämre med ungdomsutredarna på socialtjänsten och att de har 

svårt att komma överens 

Det blir ju så att det är dom man träffar dagligen som blir ens närmaste samarbetspartner… 

jag menar man tänker, våra gemensamma ärenden, gemensamma ungdomar har vi ju ihop 

med ungdomspolisen., dom andra här dom har ju helt andra klienter som dom jobbar med, 

när vi samarbetar med dom då är det ju bara i en överlämning i så fall. 

Och fortsätter 

Ja är väl mer det här att man har, i och men att vi träffas ofta så får man ju en förståelse 
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också för varandras jobb, ju mer dom vet om hur vi jobbar och ju mer vi vet om hur dom 

jobbar desto mindre störs man ju på varandra, för att man vet rutinerna och ärendegången 

och sånt som man kanske inte förstod innan 

6.3.5 Konflikt med polis  

Många av de intervjuade menar att en konflikt grundar sig i att socialtjänst och polis har olika 

uppdrag och lagstiftning att förhålla sig till 

Vi har ju två helt skiljda lagar som vi följer, socialtjänstlag och polislag … och sen är det 

också att vi har två olika uppdrag jag ska utreda behov, insats och polisen ska utreda brottet 

och där kan vi ibland krocka(IP 2) 

Polisen dem har ju en helt annan uppgift… dom ska ju straffa, dom ser ju till målsägaren så 

där clinchar vi ju med dom och dom ringer och säger bura in, omhänderta. Det ligger ju 

någonstans i deras arbetsuppgift att få bort våra killar från gator och torg, eller få dom lugna 

liksom så det krockar ju där, våra intressen krockar. (IP 4) 

IP 6 som sitter på polishuset menar att det påverkar arbetet i både positiv och negativ riktning 

och att de lärt sig mycket av varandra. 

Jag har lärt mig jättemycket om, alltså kommunikationsteknik, alltså hur man ställer frågor i 

och med att jag suttit med vid så många förhör 

IP 6 säger sig ha en medvetenhet om den påverkan det kan innebära att sitta hos polisen och 

resonerar att  

… jag tycker själv att jag är medveten om det och även om jag sitter på polisstationen till 

exempel så håller jag alla yttrandesamtal här i kommunhuset, så jag särar på det så 

En annan av de intervjuade, IP 4 framför kritik mot tanken att sitta hos polisen 

Därför har jag svårt att se hur en socialsekreterare kan sitta hos polisen utan att på nått sätt 

hamna i deras, det blir ju som en best(avbrutet ord), nä jag förstår inte det 

IP 4 menar att man som socialarbetare då riskerar att hamna i deras tänk med mer fokus på 

straff och omhändertagande och tror att polisen skulle önska att socialsekreterarna var mer 

som poliserna själva. 

Absolut, absolut, det är ju därför de vill ha oss där tror jag, säger jag konspiratoriskt, men det 

är klart att det är 

IP 5 säger att poliserna ställer mycket krav på socialtjänsten, att de inte gör något. IP 5 tror att 

det i de fallen främst handlar om grovt belastade ungdomar som är på gränsen till ett LVU-

omhändertagande och säger att polisen nog där kan ha svårare att se fördelarna med 

öppenvård. 

Något som skapar problem i samarbetet med polis är deras krav på utredningssekretess. IP 5 

säger 



31 

 

Det är ett hinder kan man säga faktiskt, kravet i socialtjänstlagen att vi ska skyndsamt avgöra 

om man ska öppna utredning eller inte, det hamnar ju i kollision ibland med polisen 

Det då polisen hör den unge sist i sin utredning, medan socialsekreterarna måste prata med 

den unge för att skyndsamt kunna inleda utredning. De har haft möten med polisen och 

kommit fram till en lösning. IP 5 säger 

… och där är väl polisen, dom förstår ju det och dom säger att okej men då vill inte vi att ni 

pratar om brottet, då får ni liksom försöka, alltså det går ju inte att hitta på att det inte finns 

någon brottsanmälan men man får lämna den delen åt ;an då och bara försöka fokusera på 

hur är det annars med den här ungdomen, så får man göra en bedömning utifrån det å sen får 

man ju liksom återaktualisera ärendet då i så fall, om det hamnar i ett annat läge sen när man 

sen börjar jobba aktivt med det. Men det är ju en svårighet faktiskt. 

IP 2 beskriver en liknande problematik 

Som när jag började så var det så att, när det var förundersökningssekretess så tog man inte 

kontakt med dom för de fick inte prata om det men jag förstod inte riktigt det där för jag har ju 

fortfarande mitt uppdrag, så då ligger det fortfarande något och väntar på att jag måste ta 

ställning … vi tog även hit en jurist som jobbade med oss, där han sa att det här väger ju 

tyngre, vårt uppdrag väger ju också tyngre  

IP 2 menar att det ledde fram till en förändring i arbetet där 

Det vi gör är att jag pratar ju inte specifikt exakt om vad som har hänt för det är inte mitt 

uppdrag 

De fokuserar istället på den unges övriga problematik och hemsituation. Genom samverkan 

har de fått en bättre arbetsuppdelning. 

Sekretesskraven skapar enligt IP 2 problem för socialtjänsten att skapa en sammansatt bild av 

ungdomarna då man inte kan ta del av polisens information. 

Men ibland i vissa lägen på samverkansmöten så blir det såhär att jag får hintar om namn 

men jag kan inte använda det, så jag tycker sekretesslagen både är fördelar för personen men 

också nackdelar för att vi inte kan samköra information 

 

6.4 Tema 3: Yttre påverkan 

6.4.1 Media 

Fler av de intervjuade nämner media som en stor påverkansmekanism i deras arbete.  

IP 1 säger att de har stor makt, nästan för stor makt. IP 1 tycker det är ett problem att de har så 

stor insyn och det kommer i konflikt med deras tydligt lagstadgade krav på sekretess.  

Media påverkar även enligt IP 2 arbetet genom att de skriver om de unga lagöverträdare som 
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blir dömda. Media kan utifrån en lagkraftsvunnen dom få tag på personlig information om den 

unge utifrån yttrandet, vilket sedan lämnas ut i tidningarna. Detta menar IP 2 har påverkat 

deras arbete i så mån att yttrandena har blivigt mer kortfattat skrivna.  

Det är ganska svårt för oss för samtidigt så vill man ju skriva så att domaren och åklagaren 

verkligen förstår ungdomen och samtidigt vill man skydda ungdomen, båda sidorna är ju att 

skydda ungdomen men det gäller att väga dem 

IP 4 nämner hemsidor på internet där unga lagöverträdare riskerar att hängas ut. Även risken 

för uthängning i media har påverkat yttrandeskrivningen i så mån att de numera är extremt 

kortfattade och mer rensskrapade från känslig information om den unge.  

… då ville man skriva till det här, så dom skulle förstå och det, vi uttalade ju oss också om 

brottet, det var inte med flit ungefär eller, ni vet någonting sånt, det gör vi överhuvudtaget inte 

längre så våra yttranden har ju blivit mycket stramare 

6.4.2 Socialstyrelse och kommun 

IP 1 menar att vid mycket kända ärenden brukar socialstyrelsen dyka upp för att kolla så att 

handläggning och allt runtomkring sköts korrekt och säger 

 Media påverkar ju andra höga instanser som länsstyrelse och socialstyrelse som har koll på 

oss och då är mycket mera noga 

IP 1 tydliggör dock att de överhuvudtaget är noga med just journalföring och handläggning i 

ärenden som kan föranleda en insats. 

… man ska inte, behöver inte tänka nu kommer socialstyrelsen och kollar mig, men man ska ju 

sköta sitt jobb och det blir ju ännu mer förstås i kända ärenden som har medierna på sig hela 

tiden om man säger så  

Att media påverkar högre instanser är något som återkommer i intervjuerna. IP4 beskriver att 

det kan komma väldiga påtryckningar från media vilket tenderar att göra politikerna stressade.  

… där kände man ju nästan att de kunde ringa och göra beställningsjobb på oss. Men det 

gillar inte vi, dom har ingen koll. Men där märker man att man liksom är en politisk styrd 

organisation, att det påverkar, media påverkar 

Detta säger IP 4 var något som skedde då det var oroligheter i området 

Det är klart att dom ringer ju inte till mig utan de ringer till min stadsdelsdirektör, men han 

ringer ju till gruppledaren och så har ni koll på var den och den och den är liksom, så det går 

ju rätt snabbt 

Och fortsätter 

 … så passar ju polisen på att ringa hit också och säga, eller till media och säga att det är den 

och den och den som är dum, så får socialtjänsten bara bort dom, så ser det ut, så är det ju, 

det är klart att det hänger ihop 
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6.4.3 Samhällsbild 

Det pratas i intervjuerna om hur samhällsbilden har förändrats 

Ja när det gäller det så är det ju solklart att det är straff som premieras, så det är ditåt det går 

både när det gäller skolpolitiken, ja politiken i stort liksom (IP3). 

 Det går alltså, om man ser massmedia eller man ser samhället överlag så går det ju tycker 

jag en bild, det kan man väl säga? Att trenden går mer åt att det ska straffas liksom, så ser ju 

trenden ut, men det tycker inte jag, så tänker inte jag, Så tänker inte jag(IP4)  

IP 3 diskuterar runt att den typ av samverkansprojekt som stadsdelen ingår i riskerar och 

skapa en oklarhet i socialtjänstens arbete. 

Där finns ju risken med den här typen av projekt bedrivs här och att det är den första biten 

som liksom uppmärksammas, och har man klarat av det så kan man ju visa samhället att 

konsekvenserna kommer snabbt och så tappar man bort nästa del, att dom socialsekreterare 

då, som jobbar med det inte så mycket arbetar med socialt arbete som dom jobbar inom 

rättsväsendet 

IP 3 menar dock att det inte fått genomslag i arbetet. 

Nej det tycker jag inte, det är det sociala som premieras utöver det här projektet men det vet 

man inte än, det får man väl se om några år i sådana fall, hur det blir med det 

IP 6 berättar om lokala tidningen 

  … så har vi vår egen tidning då, och dom rapporterar ju i notisform via polisen, alltså 

ungdomar som har gripits för brott och sen också vad de blir dömda till och där kan väl jag 

också tycka att dom, vinklingen blir att det är väldigt lindrigt  

IP 6 menar dock samtidigt att  

Så är det väl med alla samhällsbilder av det vi gör, utifrån socialtjänstlagen också… ett LVU 

är ju ofta diskuterat, dom har inte hela bilden, sen kan ju vi sitta i enskilda ärenden och se allt 

från början till slut  

6.4.4 Ekonomiska krav 

IP 3 nämner ekonomiska krav som en stor påverkansmekanism i arbetet. 

Om man har vetskapen om att det inte är särskilt troligt att få igenom någonting som man 

bedömer att en ungdom skulle behöva, så får man ju, det är klart att man kan ju alltid skriva 

det som ett förslag men om sannolikheten är att det blir ett avslag på det så är det ändå till 

nackdel för den ungdomen, då tar det ju längre tid, så det är ju ett stort hinder skulle jag säga. 

IP 4 menar att det är viss skillnad i politiskt styre 

… märker man ju, man märker ju av när det är moderatstyrt eller om det är 

socialdemokratiskt styre, det spelar roll, det är olika budgetar och man tänker på olika vis, det 

är lite irriterande tycker jag 
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7 Analys 

 

Här analyseras resultaten utifrån ett organisationsteoretiskt perspektiv. I resultatdelen utgick 

tematiseringen utifrån studiens frågeställningar medan i analysen utgår tematiseringen istället 

från teorin. Analysen börjar i delanalys 1, där olika institutionella påverkansmekanismerna 

påvisas. Delanalysen delas upp utifrån de olika institutioner som identifieras i empirin och hur 

dessa påverkar arbetet för våra intervjupersoner. I delanalys 2 så redogörs för vilka strategier 

som använts för att bemöta den institutionella påverkan. Även här delas analysen upp efter 

vilka institutioner som identifierats i empirin. Kapitlet avslutas med en helhetsanalys, där 

analysens två teman kopplas samman, hela vägen från institution till hur den påverkar arbetet 

och vilka strategier som används för att möta dem redovisas.  

 

7.1 Delanalys 1: Institutionell påverkan 

 

I denna del kommer den påverkan som intervjupersonerna ger utryck för att, genom vår teori 

tolkas som institutionell påverkan. Vi identifierar i empirin de mest framträdande 

institutionerna utifrån deras regulativa, normativa eller kognitivt-kulturella påverkan. Vi har 

inte tolkat in vilket av de institutionella elementen som är mest framträdande i respektive 

institution. Det då elementen agerar i växelverkan och alla element kan vara mer eller mindre 

framträdande i samtliga institutioner. Samtidigt redovisas en tolkning av vilken påverkan de 

olika institutionerna får på socialtjänstemännens arbete. 

7.1.1 Media  

I intervjupersonernas uttalanden framkommer att media har mycket stor makt, främst genom 

att de tenderar att påverka högre instanser i det sociala fältet såsom politiker i kommun och 

socialstyrelse. Vilket leder till att de utför hårdare kontroller av socialtjänstens arbete och även 

i viss mån försöker styra det. Medias institutionella påverkan påpekas i empirin genom att de 

är med om att skapa en samhällsbild rörande unga lagöverträdare som socialtjänsten har att 

förhålla sig till. I empirin nämns även att tidningar och hemsidor publicerar namn och 

personliga uppgifter om de dömda ungdomarna vilket de menar leder till en förändring i 

yttrandeskrivandet. 

7.1.2 Påverkan ovanifrån 

Institutionell påverkan utifrån empirin som kommer från politiskt eller uppifrånhåll är en bild 

där straff premieras. I empirin framgår att det finns en genomgripande samhällsbild där media 

är en del och politiken är en annan. Den bild som visas i empirin är att utvecklingen går mot 
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att straff premieras framför vård.  Vilket kan skapa en konflikt mellan vård och strafftanke i 

socialtjänstens arbete. I empirin berättas också om ett fall där politiker hört av sig direkt till 

socialtjänsten och försökt påverka deras arbetssätt vilket skedde vid oroligheter i stadsdelen.  

En annan påverkan som nämns är ekonomisk. Ekonomin sätter ramar för arbetet och har sin 

grund i kommunpolitiken. En respondent menar också att en skillnad utifrån politiskt styre 

med tillhörande budgetar påverkar i den mån att det begränsar insatser och förändrar 

arbetssättet. 

7.1.3 Lagstiftning  

En tydlig påverkan som framkommer i empirin är lagstiftning. Den lagstiftning som främst 

nämns som påverkande, är sekretess för polis och socialtjänst. Den tenderar att skapa 

samarbetssvårigheter dem emellan särskilt vid polisens förundersökningssekretess. Att de inte 

kan delge varandra uppgifter gör det svårt att starta utredning.  

Förändringar i lagstiftningen runt ungdomstjänst där socialtjänsten fått ett visst ansvar, har 

enligt empirin lett till en oklarhet i socialtjänsten roll. Något som flera pekar på är att en vård 

och straffkonflikt tenderar att uppstå vid hanteringen av ungdomstjänst, då socialtjänsten har 

en hjälpande roll och samtidigt ska verkställa en påföljd.  Det riskerar att skapa en 

sammanblandning mellan vårdande och straffande praktiker i socialtjänstens arbete  

Lagstiftningen gällande tydligare krav på proportionalitet vid utdömande av straff har enligt 

empirin även påverkat socialtjänsten. Det skapar en osäkerhet i socialtjänstens runt vilken 

aspekt som är viktigast, vårdbehov eller straffrättslig proportionalitet. 

7.1.4 Polis  

Polisens institutionella påverkan ligger utifrån empirin i att de och socialtjänsten har olika 

uppdrag, lagstiftning och intressen att förhålla sig till. Polisen ska utreda brott medan 

socialtjänsten ska utreda vårdbehov. Att de ändå ska samarbeta riskerar att leda till oklarheter i 

bådas respektive roller. Det nämns specifikt att polisen ställer kvar på socialtjänsten. Polisen 

menar att socialtjänsten sällan agerar samt ställer krav på att de bör omhänderta och låsa in 

unga i större utsträckning, när socialtjänsten istället väljer öppenvård. Det riskerar att skapa 

svårigheter i socialtjänstens arbete och grumla dess roll som vårdande organisation. I empirin 

framkommer att några socialsekreterare i sitt dagliga arbete sitter hos polisen och att det i 

många fall är en vilja från polisens sida. Det kan ses som ett problem utifrån att man riskerar 

att anamma polisens mer straffande inställning och fokusering på brottet. 

7.1.5 Åklagare  

Det framgår i empirin att åklagarna skickar ut dokument till socialtjänsten om vad de vill att 

yttrandena ska innehålla. Det hålls även möten med åklagare där samma sak framhålls. Det 

tolkar vi som en institutionell påverkan där åklagaren sätter ramarna för yttrandet och vad det 

ska innehålla vilket riskerar påverka socialtjänstens utredningar.  
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7.2 Delanalys 2: Strategier i arbetet 

  

De olika uttalanden som redovisats i resultatdelen kommer här att delas in i de institutionella 

strategier vi identifierat utifrån vår teoretiska utgångspunkt. Strategierna kommer dessutom att 

delas upp efter hur de kopplas till respektive institution.  

  

7.2.1 Media 

Yttrandeskrivandet har hos socialsekreterarna blivit mer kortfattat för att skydda ungdomarnas 

personliga integritet. Bland annat så framkommer det i empirin att det finns en rädsla för att 

personlig information annars hamnar i tidningar eller på internet. Detta har skapat ett problem 

då man hela tiden behöver göra en avvägning mellan personlig integritet och att domstolen 

skall få tillräcklig information för att kunna ta ställning till lämplig påföljd. Strategierna 

acceptans och eventuellt också kompromiss kan kopplas till denna förändring. 

Socialsekreterarna accepterar att situationen ser ut som den gör och anpassar således sina 

yttranden efter detta. De kompromissande delarna består i själva avvägningen där man 

balanserar mellan informationskravet och den personliga integriteten.  

  

Media kan också påverka genom ett andra led. De sätter genom sin rapportering press på 

andra aktörer högre upp i socialtjänstens hierarki såsom exempelvis socialstyrelsen. Det 

skapar en situation för socialsekreterarna där de känner en press att vara mer noga med hur 

ärendehanteringen sköts. Effekten som nämns i empirin är en ökad noggrannhet i 

journalföringen. Även här är strategin acceptans aktuell. Socialsekreteraren accepterar de 

ökade kraven och blir mer noggranna i sitt arbete.  

  

7.2.2 Påverkan ovanifrån 

Om politiker hör av sig till socialtjänsten och ställer krav på att de skall agera i ärenden, något 

som i empirin framkommer vid oroligheter i området, så blir reaktionen enligt empirin snarast 

det omvända. En känsla av att politikerna inte skall lägga sig i socialtjänstens arbete 

framträder. Strategin blir trots och man sätter sig på tvären för att inte tillmötesgå denna 

påverkan.  

  

De ekonomiska förutsättningarna är också någonting som regleras från politiskt håll. Att 

socialsekreterare ibland anpassar sina förslag på insatser utifrån vad som är rimligt med 

hänsyn till ekonomiska förutsättningar snarare än vårdbehovet är också något som återfinns i 

empirin. Man resonerar som att det inte är någon idé att föreslå en lämplig insats om det ändå 

kommer att bli avslag. Strategin blir således acceptans då man anpassar sig efter sina 

förutsättningar.  
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Att samhället går mot ett ökat strafftänkande och att hårdare tag premieras är något som flera 

intervjupersoner påvisar. De hävdar dock att de inte låter sig påverkas av detta. Snarare så är 

reaktionen tvärtom. De drar sig undan och poängterar i än högre grad behovet av vård hos 

sina klienter. Strategin är följaktligen trots då man går tvärtemot de bilder som förmedlas i 

samhället. 

  

7.2.3 Lagstiftning 

När förundersökningssekretess råder i polisens utredning respekterar socialtjänsten detta. De 

pratar då inte om brottet i sin egen utredning. Man poängterar ändå att det är viktigt att 

socialtjänsten inleder en utredning för att bedöma vårdbehovet. I empirin beskrivs detta som 

att de kompromissar med polisen. En intervjuperson berättar att de tog in en jurist för att 

klargöra hur dem skulle agera för att följa aktuell lagstiftning. Juristen bedömde att 

socialtjänstens uppdrag väger tyngre än polisens. Ändå så arbetar man på den aktuella 

arbetsplatsen på liknande sätt som andra intervjupersoner uppger att dem gör. Man pratar inte 

heller där om brottet. Även om en intervjuperson benämner detta som ett kompromissande så 

är vår tolkning att det handlar om acceptans. Intervjupersonerna anpassar sig till polisens krav 

om förundersökningssekretess vilket är ett accepterande av förutsättningarna utifrån polisens 

definition. 

  

I socialtjänstens uppdrag ingår det att i yttrandet att ha ett utlåtande om ungdomstjänst. 

Socialsekreterarna skall dock endast ta ställning till om en ungdom är lämplig för att 

genomföra ungdomstjänst eller ej. Det framkommer i intervjuerna att det är viktigt att 

poängtera för ungdomen att det inte är socialtjänsten som beslutar om det blir ungdomstjänst 

eller inte. Detta kopplar an till strategin isärkoppling. Socialsekreteraren försöker hålla en 

tydligt vårdande roll och ta avstånd från den straffande delen. En av respondenterna tycker 

också att det skulle vara bättre med en ännu tydligare särkoppling och menar att en annan 

myndighet till exempel kriminalvården skulle kunna administrera ungdomstjänsten istället.  

  

Intervjupersonerna beskriver vid två tillfällen hur de genom strategin manipulation får igenom 

insatser som de tycker är bättre för ungdomen. Vid det ena tillfället lyckas socialtjänsten få 

igenom tvångsvård till förmån för inlåsning. Här kan man skönja en skepsis inför de vårdande 

insatserna som rättsystemet erbjuder. I det andra fallet beskriver en intervjuperson hur man 

kan använda hotet om tvång för att få en ungdom att gå med på de insatser som man författat i 

sitt ungdomskontrakt. Utgångspunkten i bägge fallen är att vård är att föredra framför straff. 

Båda exemplen vittnar om ett manipulationstänkande om än på lite olika sätt. 

 

7.2.4 Polis 

 En av intervjupersonerna sitter i sitt dagliga arbete på polisstationen. När möten sker med en 

ungdom och de skall formulera ett yttrande så utförs det istället på kommunhuset. Här sker ett 
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försök att på så sätt göra det tydligt för ungdomen att detta är en socialtjänstfråga och inte en 

polisfråga. Intervjupersonen isärkopplar de vårdande och straffande delarna genom att rent 

fysiskt förflytta sig. På detta sätt så sker en isärkoppling mellan vårdande och straffande 

aspekter i intervjupersonens arbete.  

  

Att arbeta i tätt samarbete med polisen uppger en respondent vara mycket givande. De har lärt 

sig mycket av varandra. Något konkret som framkommer i empirin är att respondenten lärt sig 

kommunikationsteknik genom sitt deltagande i polisens förhör. Detta kan ses som ett tecken 

på strategin mimetisk isomorfism. Genom att inkorporera polisiära arbetssätt så närmar sig 

respondenten polisen.  

  

Alla respondenter utom en uppger att de har samverkansmöten med polisen. Samarbetet med 

polisen verkar vara ökande och omnämns främst i positiva ordalag. En möjlig utveckling med 

ökad samverkan är att det sker en likriktning (isomorfism) mellan polisens och socialtjänstens 

arbetsätt och att detta får socialtjänsten att bli en mer strafftänkande organisation. Samverkan 

minskar konflikter mellan polis och socialtjänst uppger en respondent. Man får en ökad 

förståelse för varandras arbetssätt vilket gör arbetet mer friktionsfritt. En annan respondent 

uppger att polisen blivit den närmaste samarbetspartnern, snarare än ungdomsgruppen på 

socialtjänsten. Att respondenten blev inbjuden till en fest hos polisens ungdomsgrupp, en fest 

där inte poliser i yttre tjänst blev bjudna gör detta tydligt. Ytterligare en respondent uppger en 

önskan om att arbeta mer som man gör på Värmdö, det vill säga att arbeta i team där 

socialtjänst, polis och åklagare ingår. En ökad samverkan med polisen innebär ofrånkomligt 

att man närmar sig ett polisiärt tänkande vilket i sin tur är ett uttryck för mimetisk isomorfism. 

  

En av respondenterna berättar om att i dennes arbete genomförs samtal med lagöverträdare på 

polisstationen. Även en polis deltar vid samtalen. Något respondenten uppger har haft bra 

effekt. Precis som ovan så är detta ett uttryck för mimetisk isomorfism. Respondenten kopierar 

ett polisiärt arbetssätt i sitt socialtjänstarbete. 

  

7.2.5 Åklagare 

Även när det gäller åklagare så är samverkan något som efterfrågas. En respondent uppger att 

det är bra med direktkontakt och att detta är avgörande för om arbetet ska bli bra. Åklagarna 

påverkar också genom att de har informationsmöten där de berättar om hur de vill att 

yttranden skall se ut samt vilken typ av information som är relevant. Precis som när det gäller 

polis så innebär en ökad samverkan också att strategin mimetisk isomorfism blir aktuell. 

Socialsekreterarna tenderar även här att närma sig en annan organisations arbetssätt.  
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7.3 Helhetsanalys 

Helhetsanalysen presenteras i form utav en tabell där de olika delarna från den tidigare 

analysen sammankopplas. Vi försöker här skapa en rak linje från de institutioner vi identifierat 

i empirin till vilken institutionell strategi som behandlar just den institutionen. Däremellan 

presenteras hur institutionen påverkar, vilka konsekvenser det innebär för socialarbetaren och 

hur strategin ser ut för att hantera detta. I den vänstra spalten placeras institutionen och längst 

till höger den institutionella strategin. 

Tabellen följer nedan 

Tabell 1 

 

 

  

Institution Institutionell påverkan Påverkan på arbetet Strategi i arbetet Institutionell strategi 

Media  Påverkar högre 

instanser 

 Hänger ut dömda 

ungdomar 

 Skapar samhällsbild 

 Har mycket makt  

 Påverkar 

yttrandeskrivning 

 Socialstyrelse och 

politiker ställer 

krav 

 Yttranden blir 

kortfattade 

 Ökad noggrannhet i 

journalföring och 

handläggning 

 Kompromiss 

 Acceptans 

Påverkan 

ovanifrån 

 Straff premieras i 

samhällsbild 

 Ekonomiska ramar 

 Politiskt styre 

 Politiska 

påtryckningar 

 Ekonomi 

begränsar insatser 

 Politiskt styre 

påverkar arbetet 

 Sätter sig på tvären 

 Anpassar insats efter 

ekonomi 

 Poängterar vårdbehov 

 Trots 

 Acceptans 

Lagstiftning  Sekretesslagstiftning 

 Förändringar i 

ungdomstjänst 

 Lagstiftning om 

proportionalitet 

 Sekretess hinder 

för samarbete 

 Ungdomstjänst 

skapar dubbla 

roller 

 Proportionalitet 

 Inleder utredning, 

pratar ej om brottet 

 Ungdomstjänst, ja 

eller nej 

  Inte socialarbetaren 

som avgör påföljd 

 Önskan om 

separering 

 Vård framför straff 

 Isärkoppling 

 Acceptans 

 Kompromiss 

 Manipulation 

Polis  Olika uppdrag, 

lagstiftning och 

intressen 

 Olika syn på hantering, 

vill ha mer 

tvångsåtgärder 

 Sitter hos polisen 

 Samverkan 

 Separerar 

arbetsuppgifter 

 Lär sig av polisen 

 Förståelse för 

arbetssätt 

 Nära samarbete 

 Samverkansmöten 

 Använder polisiära 

metoder 

 Isärkoppling 

 Mimetisk 

isomorfism 

Åklagare  Skickar information om 

yttrandeskrivning 

 Möten om 

yttrandeskrivning 

 Ramar för 

yttranden utifrån 

åklagaren 

 Informationsmöten 

 Direktkontakt 

 Mimetisk 

isomorfism 
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8 Diskussion 

 

Under rubriken ges en diskussion rörande studiens metodologiska val. Här redogörs för 

styrkor och svagheter med den valda metoden och i vilken mån resultaten är användbara. 

Sedan följer en diskussion där de viktigaste resultaten och slutsatserna lyfts fram och relateras 

till den tidigare forskning vi presenterat. Till sist följer ett avsnitt där förslag ges på framtida 

forskning som kan vara intressant utifrån våra framkomna resultat. 

 

8.1 Metoddiskussion 

Studien får ses som en ingång till om vilka institutionella krav och vilka strategier som 

används för att bemöta dessa. Förmodligen finns det en uppsjö av andra krav och även ännu 

fler strategier som de kopplar an till. Dessutom är säkert fler strategier kopplade till de krav vi 

identifierat gällande. Om vi använt en kvantitativ ansats så kanske vi hade haft möjlighet att 

kartlägga en större andel av dessa krav och strategier. Den kvalitativa ansatsen ger dock en 

mer djup beskrivning av fenomenet.  

 

Det finns inga direkta ambitioner att kunna generalisera studiens resultat till ett större 

sammanhang. Det är studiens djupa beskrivningar av olika fenomen som utgör studiens värde. 

Vi har också en förhoppning om att studien bidrar till en ökad kunskapsutveckling på 

området. 

 

8.2 Resultatdiskussion 

Syftet med studien är att genom intervjuer öka förståelsen och kunskapen kring vilka 

institutionella krav en mindre grupp socialsekreterare på tjänstemannanivå beskriver att de 

möter i sitt arbete med unga lagöverträdare. Utifrån organisationsteoretiskt perspektiv 

försöker vi identifiera olika strategier som socialsekreterarna använder för att hantera sådana 

krav. I resultaten framkommer en tydlig bild av motsättningar i socialtjänstens arbete med att 

förhålla sig till vård och straff. Den framträder i större delen av socialtjänstens arbete med 

unga lagöverträdare men verkar starkast i de fall då socialtjänsten ska administrera en påföljd, 

i deras fall ungdomstjänst. Resultaten visar på en varierande flora av institutioner som 

påverkar socialsekreterarna. Där framkommer även en mängd sätt att förhålla sig till och 

hantera varierande institutionella krav och de svårigheter som blir en följd. Vi har visat på 

strategier som de enskilda socialsekreterarna använder sig av. 

 

Den tidigare forskningen talar om en glidning från en vårdande till en mer straffande praktik i 

socialtjänstens arbete. Våra intervjupersoner uttrycker olika åsikter om huruvida de upplever 

en sådan förskjutning. Flera av intervjupersonerna påpekar att deras jobb är att ta hänsyn till 

vårdbehovet och att de straffande delarna skall ligga på rättssystemet. Åsikterna går isär i 

vilken grad eller om man överhuvudtaget skall ta hänsyn till brottet i den sociala utredningen. 
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Samtidigt kan ungdomarna se vården som en del av ett straff. Särskilt i de fall där det handlar 

om tvångsvård eller placeringar. Alla intervjupersoner säger sig dock inte ta hänsyn till 

proportionalitetstanken i sina bedömningar. Men det visar sig att det hänt att man fått igenom 

vård i fall där det annars hade blivit sluten ungdomsvård. I Tärnfalks (2007) avhandling så 

poängterar han just denna glidning och säger att socialtjänsten i högre grad tar hänsyn till 

straffrättsliga principer såsom proportionalitet (147ff). Vårt material är mer spretigt och får 

inte fram denna tydliga bild. 

 

Intressant utifrån resultaten är att vi tycker oss identifiera två skiljda vägar att gå när man 

ställs inför motsättningar mellan vård och straff. Den ena verkar vara att mer betona sina 

vårdande aspekter och kämpa emot rättsystemets krav på exempelvis proportionallitet. Man 

särskiljer sig från rättsystemet och betonar olikheterna dem emellan. Här beskriver man 

socialtjänsten som en vårdande organisation och menar att de ska erbjuda vård och utreda 

vårdbehov, inget annat. En annan väg som visas i resultaten är att i större utsträckning närma 

sig och identifiera sig med rättsystemet. Det kan ske genom ökad samverkan, att man i sitt 

arbete sitter hos polisen eller till och med kopierar polisiära arbetsmetoder. Den här vägen 

innebär ett anammande av rättsystemets krav och man gör dem till sina. Proportionalitet och 

straffets fullgörande blir då viktigt även för socialsekreteraren, vilket leder till att man 

tenderar att glida ifrån socialtjänsten. Detta kan kopplas till begreppet juridifiering som 

innebär att man i alltför stor utsträckning tar hänsyn till rättsystemets krav i sitt arbete. 

 

Det tydligaste tecknet på juridifiering i vårt material är diskussionen som intervjuperson 5 för 

runt genomförande av vårdplaner. Här sätts frågan om vad som är viktigast på sin spets. 

Intervjuperson 5 menar att en vårdplan skall följas då den är utdömd av domstolen. 

Domstolens dom är baserat på de juridiska principerna om rättvisa, förutsägbarhet, 

proportionalitet och konsekvens. Det skapas en konflikt med ansvariga behandlare när de 

tycker att vårdbehovet inte är så stort som vårdplanen anger vilket innebär oklarheter om den 

ansvariga behandlaren skall låta vårdbehovet styra eller om uppdraget innebär att fullfölja 

domstolens dom. Då behandlaren låter vårdbehovet styra kanske domstolen istället dömt till 

strängare påföljd för att uppfylla sina krav på proportionalitet. För intervjupersonen verkar 

svaret vara klart, domstolens dom är det som gäller. Ställningstagandet att gå på domstolens 

linje tolkar vi som ett uttryck för juridifiering.  

 

Intressant är också att domstolen nästan uteslutande dömer i linje med socialtjänstens 

yttrande. Man kan fråga sig om det beror på att socialtjänsten närmat sig rättsystemet i sina 

yttranden vilket Tärnfalk visar (Tärnfalk, 2007; 257).  I den tidigare redovisade BRÅ-

rapporten framförs kritik mot socialtjänstens yttranden och där nämns att de brister i kvalitet 

(BRÅ, 2002; 6). De benämns som vaga och innehållslösa. Det är därför anmärkningsvärt att 

domstolen i så stor utsträckning ändå går på socialtjänstens linje. Tyder detta på att 

yttrandenas brister avhjälpts sedan rapporten gjordes eller har rättssystemet anpassat sig till 

socialtjänstens definitioner? Studien ger inga entydiga svar.  
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Resultaten visar tydligt att man anser samverkan utgöra en lösning på inre motsättningar i det 

rättsliga systemet. Man försöker överbygga problem genom att lära sig om varandra och 

också närma sig varandra som organisationer. Det riskerar dock att skapa en ännu större 

otydlighet i de båda verksamheterna. Kanske är de täta samverkansprojekt man har en 

lösning. På det sätt som man gjort på Värmdö. Arbetet med unga lagöverträdare kan då bli ett 

slags mellanting, en länk mellan rättsystem och socialtjänst. Verksamheten hamnar i ett 

gränsland där båda delar samtidigt är särkopplade från sina respektive moderorganisationer, 

socialtjänst och rättsystem. Men när de ska sammanblanda sina olika värderingar, vad är det 

då som får stryka på foten?  

 

Det sociala fältet har, visar tidigare forskning jämfört med det rättsliga en betydligt mer svag 

och otydlig kunskapsbas (Tärnfalk, 2007; 257, King, Piper, 1995; 64ff).  Vilket kan göra att 

det är socialtjänsten som riskerar att få ta ett steg tillbaka, då de kan ha svårt att hävda sig. Här 

riskerar en vilja om harmonisering istället kunna leda till en tydlig juridifiering av 

socialtjänsten där de i allt för hög grad anpassar sig efter polis och rättsystem. 

 

En sådan utveckling reser frågor kring socialtjänstens roll i påföljdssystemet. Kan 

socialtjänsten i fortsättningen ses som en vårdande organisation och rättsystemet en 

straffande? Det riskerar att bli, som utrycks i studiens resultat, ”lite kleggigt”. Det i sin tur 

kan skapa legitimitetskriser för både socialtjänst och rättsystem. Påverkan kommer från media 

och samhällsbild, där man menar att systemet inte fungerar och det riskerar förlora sin 

legitimitet. Samverkansprojekt ses som en lösning men frågan är om de skapar legitimitet 

snarare än effektivitet. En fråga som ligger nära är varför man gör ändringarna, blir det någon 

egentlig skillnad i utfall? 

 

8.3 Vidare forskning 

Vår studie redovisar flera resultat som vore intressant att fördjupa i fortsatta studier. Det vore 

av intresse att i djupare studier undersöka följderna av de samverkansprojekten som 

socialtjänsten är en del av. Studierna kan inrikta sig mot både effekter för socialtjänsten och 

för de andra myndigheter som deltar i projekten. Det är något denna studie inte berört. En 

sådan utvärderande studie av projekt liknande de i Värmdö hade kunnat en tyligare bild av hur 

arbetssättet har förändrats. Projekten motiveras med att de ska leda till en ökad effektivisering 

i arbetet med unga lagöverträdare. En utvärderande studie hade kunnat fånga upp de 

förändringar som skett. Vi har i vår studie funnit att det finns diskrepanser gällande 

socialtjänstens yttranden. Det framkommer att åklagarna inte är nöjda med yttrandenas 

utformning. Samtidigt så säger våra intervjupersoner att åklagarna i princip alltid går på deras 

linje. Vidare studier kan behövas för att klarlägga vad en sådan utvecklig beror på. 
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10 Bilagor 

 

Bilaga 1. 

Frågeguiden är indelad utifrån studiens frågeställningar. Frågorna utgår från tre teman, vård 

och straff, samverkan och yttre påverkan. De fetmarkerade är de huvudfrågor vi ställt under 

intervjun. Texten under är mer som en checklista för att se till att vi täckt in studiens 

frågeställningar. Det är alltså möjligt att ställa följdfrågor utifrån checklistan men de bara 

ställts i de fall vi tyckt att det behövts. 

 

Hur länge har du arbetat med unga lagöverträdare? 

Hur arbetar ni med unga lagöverträdare? 

Arbetssätt? 

Hur resonerar du runt lagstiftningen gällande unga lagöverträdare? 

Hur förhåller ni er till den? 

Straffrättens krav på proportionallitet och förutsägbarhet kontra vårdprinciper i arbetet? 

Hur tänker du runt vård och straff i ditt arbete? 

Avvägning mellan vård/straff?  

Ungdomstjänst? 

Hur tycker du att bilden av unga lagöverträdare och hur man ska arbeta med dem ser 

ut? 

Har den förändrats? 

Vad har förändrat den? Påverkar den? 

Hur fungerar samarbetet med åklagare och domstol? 

Likheter/olikheter? 

Finns det konflikter?  

Motstridiga krav från olika aktörer på fältet? 

Rättsväsende, media, samhället, socialtjänst, polis 

Hur tänker du att ni bör arbeta med unga lagöverträdare? 

Vad är det som hindrar? 

Står det i strid med någon annans syn? 


