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Abstract 

The intention of this study was to examine the interaction between authorities. More specifi-
cally it had a purpose to look at the ongoing cooperation between social workers and staff of 
special homes of closed institutional youth care. The sanction system for young offenders’ 
reform of 1999 where young people between the ages of 15-17 who have committed serious 
crimes, can be sentenced to secure institutional treatment instead of prison, aims to counteract 
the harm which can result from a stay in prison. The social welfare board in the young 
person´s local authority and the national board of institutional care shall cooperate during the 
youth’s placement at the special home of closed institutional youth care. This study was based 
on eight qualitative interviews with social workers chosen randomly from all over Sweden 
and staff members from different special homes of closed institutional youth care. To interpret 
the material we have been using theory of collaboration and cooperation of Danermark and 
Kullberg. We have also used earlier studies within the area. The study has resulted that the 
social welfare board are more satisfied with the corporation than the national board of 
institutional care are. The study also shows that there has been an improvement. Significant 
reasons for this result has proved to be; the two different employers with different mission 
statement who are cooperating, unclear guidelines and the lack of knowledge within in the 
social services. Today there’s an ongoing cooperation that needs to be developed.  
 
Keywords: Collaboration, cooperation, interaction, The national board of institutional care, 
SiS, closed institutional youth care. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
 

… såklart skulle man önska ett bättre samarbete ...  

(Intervju med behandlingssekreterare, Aisha) 

  

Intresset för detta område väcktes då vi under pågående socionomutbildning kom i kontakt 

med en utredningssekreterare1 vid ett särskilt ungdomshem2. Denna person introducerade oss 

i ämnet och de brister som uppfattades finnas kring samarbetet mellan socialtjänst och de sär-

skilda ungdomshemmen. Därför skapades ett intresse studera detta närmare. Då kunskap och 

erfarenhet om området hos oss var bristande var en ytterligare en bidragande faktor till äm-

nesvalet, då vi såg det som en utmaning att undersöka för oss ett relativt outforskat område.  

 
1.1.1 Lag (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård3  

LSU infördes 1999 som en ny frihetsberövande påföljd för lagöverträdare under 18 år. Innan 

lagen infördes dömdes unga lagöverträdare till fängelse men dock endast i undantagsfall. Det-

ta sker eftersom det inte ansågs befogat att döma unga till samma brottspåföljd som vuxna då 

unga vanligtvis inte anses ha samma mognad som vuxna. Fängelse som brottspåföljd kan då 

försvåra för den unge4 att efter avtjänat straff leva ett laglydigt liv då risken är stor att ungdo-

mar påverkas av vuxna lagöverträdare och tar efter roller och beteenden (Prop. 1997/98:96 s. 

149).  

 

Sluten ungdomsvård är en tidsbestämd påföljd, där den unge kan som kortast dömas till fjor-

ton dagar och längst fyra års vårdtid och placering vid särskilt ungdomshem. Brottsförebyg-

gande rådet5, Statens institutionsstyrelse6 samt Socialstyrelsen diskuterar i Sluten ungdoms-

vård – en uppföljning (2002) att det innan 1999 funnits avsaknad av påföljd som i rimlig ut-

sträckning motverkar att den unge fortsätter begå brott samtidigt som att principen om propor-

tionalitet efterföljs (Holmqvist, 2002:7). För att proportionalitet ska efterföljas ska brottspå-
                                                
1 Den person som ansvarar och utarbetar den unges utredning på det särskilda ungdomshemmet (www.stat-
inst.se). 
2 Bedrivs av Statens institutionsstyrelse där Socialstyrelsen står för tillsynen av verksamheten. För en placerad 
person på särskilt ungdomshem finns diverse tvångsåtgärder, till exempel särskilda regler gällande permissioner 
och möjligheter att ta emot besök och samtal (www.socialstyrelsen.se). 
3 Här efter LSU. 
4 Den person som blir dömd enligt Lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård. 
5 Här efter BRÅ. 
6 Här efter SiS. 
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följden motsvara de krav som samhällets medborgare ställer på rättvisa och bestraffning 

(Nordlöf, 2005:185). Det är inte den unges behandlingsbehov utan det brott som den unge har 

dömts till som ska avgöra strafftidens längd. Straffet avtjänas på ett av idag sju, låsta särskilda 

ungdomshem tillhörande SiS där insatserna7 är individuellt utformade efter den unges behov, 

risknivå samt inlärningsförmåga (www.stat-inst.se). Den unge kan under senare del av verk-

ställigheten placeras på öppnare boendeformer (Holmqvist, 2002:54). Under den tid som den 

unge är placerad på det särskilda ungdomshemmet ska fokus vara på ungdomens vård och 

behandling (www.stat-inst.se). 

 

Första paragrafen i Förordningen (1998:641) om verkställighet av sluten ungdomsvård säger 

att vid planering av placering för den som blivit dömd till sluten ungdomsvård, är socialtjäns-

ten skyldig att lämna relevanta uppgifter till SiS. Detta tillvägagångssätt används för att det 

särskilda ungdomshemmet ska kunna utforma lämplig vård för den unge. Den senare lagen 

behandlar även behandlingsplanens syfte samt hur den skall upprättas och utformas. Paragra-

fen belyser även att planen för den unge ska avse dennes vistelse vid det särskilda ungdoms-

hemmet samt utformningen av utslussningen8 (www.stat-inst.se). Behandlingsplanen för ung-

domen ska utformas tillsammans med målet för den placerades anpassning till samhället och 

ska bidra till att den unges beteende förändras varaktigt (Holmqvist, 2002:53). Samarbete 

mellan socialtjänst och SiS spelar en avgörande roll för LSU då ett fungerande samarbete ut-

gör grunden för en framgångsrik behandling och placering av den unge. Ansvarsområdena för 

socialtjänsten respektive SiS ska tydligt framgå i den behandlingsplan som utfärdas för ung-

domen. Det övergripande ansvaret för den som döms till sluten ungdomsvård ligger hos soci-

altjänsten i den unges hemort då ”kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i 

kommunen får det stöd och den hjälp som han eller hon behöver”. (Socialstyrelsen, 

2008:253). I LSU står det förklarat att utformningen av den unges placering ska ske i så nära 

samarbete som möjligt med socialtjänsten i den unges hemkommun. SiS ska tillsammans med 

socialtjänsten planera och verkställa den unges placering samt utforma en behandlingsplan 

gällande individens vistelsetid, utslussning vid det särskilda ungdomshemmet samt eventuell 

eftervård. SiS nämner även de väsentliga aspekterna av att det finns en genomarbetad plan för 

                                                
7 Individuellt behovsprövat stöd eller vård och behandling enligt Socialtjänstlagen (2001:453), Lagen (1990:52) 
med särskilda bestämmelser om vård av unga och Lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall samt 
insatser enligt 9 § Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (Socialstyrelsen, 
2008:278). 
8 Utslussning är ett led i behandlingen medan den unge fortfarande är placerad på det särskilda ungdomshemmet. 
Utslussningen planeras tidigt i behandlingen och dokumenteras i behandlingsplanen i form av en utslussnings-
plan (SiS, 2010-05-07). 
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utslussning för den unge då många av de LSU-placerade ungdomarna är i fortsatt behov av 

stöd efter en placering (LSU (1998:603)) (www.stat-inst.se).  

 
1.1.2 Samarbete och samverkan  

Begreppet samarbete förklaras med att deltagarna inte behöver innan påbörjat samarbete, ha 

utarbetat några gemensamma mål mer än de målen som respektive myndighet vill uppnå själ-

va med hjälp av arbetet med den andra myndigheten (Danermark, 2005:15). Danermark 

(2005) menar att samverkan däremot är en process där iblandade verksamheter interagerar 

med varandra med hjälp av ett gemensamt mål som bereder väg för ett mer effektivt arbete 

som i sin tur leder till ökad kompetensutveckling inom verksamheterna (Danermark, 2004:17) 

(Josefsson, 2007:11). Samverkan med berörda myndigheter leder även till att arbetsmetoder 

kring utsatta grupper kan utvecklas och förbättras med hjälp av den kunskap respektive myn-

dighet besitter (Josefsson, 2007:29). Danermark (2005) definierar begreppet samverkan i föl-

jande citat.  
 

Samverka är alltså medvetna målinriktade handlingar som utförs tillsamman med andra i en klart av-

gränsad grupp avseende ett definierat problem och syfte. (Danermark, 2005:15).  

 

Enligt Danermark (2005) samarbetar människor ständigt då det är en naturlig del i det vardag-

liga livet. Det vardagliga samarbetet sker utan att vederbörande har samma mål. Dock ses 

processen att samverkan som betydligt svårare då personer inom olika organisationer, med 

olika regelverk, olika organisationskulturer ska arbeta med något, mot samma mål (Daner-

mark, 2005:15–16). Danermark (2005) gör skillnad på att samverka om och med människor 

jämfört med andra typer av organisationer som exempelvis samverkar om en byggnadskon-

struktion. En av de försvårande faktorerna med att samverka om och med människor är att 

individens känslor, tankar, åsikter och vilja ska tas till hänsyn. Individen ska också helst vara 

delaktig i samverkansprocessen. Därmed tillkommer ytterligare ett sätt att se på problemet 

och se möjliga åtgärder, vilket är en stor svårighet i samverkansprocessen (Danermark, 

2005:16–17). Enligt Danermark och Kullberg (1999) kan myndighetssamarbete vara proble-

matiskt att åstadkomma då det ofta frambringar nya problem som är viktiga att behandla. De 

har även identifierat och studerat förutsättningar som krävs för att uppnå samverkan mellan 

myndigheter. Dessa problem och förutsättningar ger Danermark och Kullberg (1999) exempel 

på i följande citat (Danermark & Kullberg, 1999:7). 
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Problem uppstår ofta som en följd av grundläggande skillnader inom regelverk, kunskaps-, och för-

klaringsmodeller samt organisation hos de samverkande. (Danermark & Kullberg, 1999:7). 

 

1.2 Problemformulering  
 

Under verkställigheten ska fokus läggas på att planera och förbereda tiden efter straffet. (Justitiede-

partementet, 2009:24). 

 

Enligt rapporten Återfall i brott bland ungdomar dömda till fängelse respektive sluten ung-

domsvård utgiven av SiS 2009 riskerar ungdomar som är placerade enligt LSU, i större ut-

sträckning att återfalla i brott jämfört med dem som dömts till fängelse. Statistik visar att 78 

procent av de LSU-placerade ungdomarna har ny lagföring9 inom tre år jämfört med 68 pro-

cent av de som dömts till fängelse (Pettersson, 2009:7). Den tid som följer efter en placering 

på ungdomshem är en kritisk tid för den unge. Utan kvalitativa insatser efter vårdtiden är ris-

ken stor att ungdomen återfaller i brott samt riskerar att återgå till ett destruktivt levnadssätt 

som äventyrar dennes chanser till att utvecklas gynnsamt (Justitiedepartementet, 2009:7).  

Trots detta visar statistik att en tredjedel av de LSU-placerade ungdomarna under året 2007 

saknar planerade behandlingsinsatser efter sin placering. Den bristande utslussningen och de 

uteblivna fortsatta insatserna10 efter en placering beror på en otillräcklig samverkan mellan 

socialtjänst och SiS menar man på Justitiedepartementet (2009:20–21).  

 

Resultat av utvärderingen Sluten ungdomsvård – en uppföljning, som presenterades av Social-

styrelsen 2002 utvisar att anmärkningsvärt få LSU-placerade ungdomar har fått fortsatta insat-

ser efter en placering. Utvärderingens resultat pekar på att orsaker till detta är att det funnits 

brister i samarbetet bland annat på grund av oklarheter i ansvarsfördelningen. Samarbetet 

kring planeringen för den unges utslussning har också i många fall har startat i ett sent skede. 

Samarbetet behöver påbörjas tidigare för att uppnå en utslussningsprocess som innebär en 

positiv förändring för den unge (Holmqvist, 2002:2). 

 

För att kunna tillgodose människors olika behov och garantera att de får den hjälp och stöd de 

behöver speciellt personer i utsatta grupper, krävs det att insatser planeras tillsammans med 

                                                
9 Brott som begås och som leder till minst åtal för brott (www.aklagare.se). 
10 Exempel på fortsatta insatser i en planering för en person placerad enligt LSU kan vara praktik, kontaktperson, 
arbete. Insatser är en del av utslussningsarbetet som SiS och socialtjänst ska arbeta fram tillsammans.   
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berörda myndigheter. Därför är det en förutsättning att socialtjänsten samverkar med andra 

myndigheter för att kunna utföra ett tillfredställande arbete då de har det yttersta ansvaret för 

kommunens medlemmar (Socialstyrelsen, 2008:102, 253).  

 
Socialnämnden skall i den uppsökande verksamheten upplysa om socialtjänsten och erbjuda grupper 

och enskilda sin hjälp. När det är lämpligt skall nämnden härvid samverka med andra samhällsorgan 

och med organisationer och andra föreningar. (SFS, Socialtjänstlagen (2001:453) 3 kap 4§).  

 

En bristande samverkan försvårar arbetet och eventuella insatser. Socialtjänsten har därför en 

skyldighet att samverka med inblandade myndigheter för att åstadkomma effektivare resurs-

användning (Socialstyrelsen, 2008:102).  

 

I SiS´ verksamhetsplan för 2010 är så kallade vårdkedjor ett prioriterat område (SiS, 2010:8). 

En vårdkedja karaktäriseras av ett helhetsperspektiv, vilket innebär att en ungdoms alla behov 

ska uppmärksammas vid planering och arbete med en vårdkedja. En vårdkedja förklaras även 

med att inblandade huvudmän tillsammans arbetar fram en långsiktig planering för; verkstäl-

lighetstid, utslussning och eftervård för den enskilde (Lukacs, Mossler, Reitan, 2009:17). SiS 

ska enligt verksamhetsplanen för 2010 utveckla sitt samarbete med socialtjänsten, genom att 

utarbeta en långsiktig plan innehållande ansvars-, samt rollfördelning. Tillsammans med soci-

altjänsten ska SiS formulera en gemensam syn på hur vårdkedjan ska användas samt vad den 

ska innehålla. Målet med att samarbetet med socialtjänsten ska utvecklas, är att öka antal ge-

nomförandeplaner för ungdomar placerade på särskilda ungdomshem (SiS, 2010:8).  

 

Justitiedepartementet presenterade 2009 ett förslag på förbättrad utslussning för en LSU-

placerad person. I förslaget betonas vikten av socialtjänstens delaktighet under hela verkstäl-

lighetstiden för att uppnå en förbättrad utslussning (Justitiedepartementet, 2009:24). 

 
Det är viktig att socialtjänsten är delaktig under hela verkställigheten eftersom det är socialtjänsten 

som har det övergripande ansvaret för unga som riskerar att utveckla en kriminell livsstil. Socialtjäns-

tens delaktighet är särskilt viktig inför utslussningen och verkställighetens upphörande. (Justitiede-

partementet, 2009:25). 

 

SiS och socialtjänst har enligt ovan nämnda lagrum samt diverse verksamhetsmål skyldighet 

att samarbeta och samverka. Trots det framkommer att samarbetet i många fall är bristande 

eller inte förekommer. Studien ämnar undersöka förutsättningarna för SiS och socialtjänst att 
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bedriva en samverkan istället för ett samarbete. Då den höga återfallsstatistiken för LSU-

placerade ungdomar visar att arbetet med den unges utslussning inte fungerar tillfredställande, 

krävs att det gemensamma arbetet mellan SiS och socialtjänst ses över. Med detta som ut-

gångspunkt valdes samarbetet mellan dessa inblandade myndigheter att studeras. 

 

1.3 Syfte 
Syftet med denna studie är att studera förhållningssätt till samarbetet mellan myndigheterna 

SiS och socialtjänst, vid utslussning av LSU-placerade ungdomar.  

 

1.4 Frågeställningar 
I denna uppsats ämnar vi uppnå föregående syfte utifrån följande frågeställningar;  

- Hur ser respektive myndighet på utslussningsprocessen? 

- Hur upplever involverade myndigheter samarbetet?  

- Hur ser ansvarsfördelningen mellan myndigheterna ut vid placering enligt LSU? 

- Hur upplevs riktlinjerna gällande samarbete hos respektive myndighet? 

- Hur upplevs kunskapen om LSU inom socialtjänsten?  

- Vilka förutsättningar krävs för att uppnå samverkan mellan SiS och socialtjänst? 

 

1.5 Avgränsningar  
Urvalet av informanterna i denna studie har gjorts efter yrkeskategori och erfarenhet av sam-

arbete med den andra myndigheten. Då studien inte ämnar studera huruvida olika egenskaper 

hos verksamma inom respektive myndighet påverkar samarbetet har inte urval av informanter 

gjorts med hänsyn till exempelvis kön, ålder och etnisk bakgrund. Med anledning av att vald 

teoretisk referensram behandlar studien begreppen samarbete och samverkan, dessa begrepp 

har utgjort utgångspunkten i denna studie, inga andra begrepp inom området har valts att dis-

kuteras.  

 

1.6 Disposition 
Läsaren kommer, efter detta avsnitt, att introduceras i de tillvägagångssätt som studien är ut-

arbetad efter. Därefter kommer tidigare forskning och teori att presenteras för att sedan åter-

kopplas till empiri under avsnittet Resultat och analys där också en diskussion förs. Som av-

slutning kommer författarna att sammanfatta studiens centrala delar och därefter ge förslag på 

framtida forskning.  
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2. Metod 

I detta kapitel kommer studiens valda metod presenteras. Avsnittet kommer att behandla ur-

val, studiens tillvägagångssätt, etiska överväganden, sökvägar och sökord, arbetsfördelning 

samt validitet och reliabilitet.   

 

2.1 Val av metod 
För att besvara uppsatsen syfte och frågeställning är denna studie genomförd med användande 

av kvalitativ forskningsmetod. Med kvalitativ forskning kan man genom metodens mål nå en 

mer komplex förståelse och därmed få en fördjupad kunskap och insikt om det studerade 

(Kvale & Brinkmann, 2009:17, Dalén, 2007:9). Kvalitativ forskning ämnar att med ord detal-

jerat beskriva det som studerats och fokuserar på att studera det valda i sin kontext. Denna 

forskning förknippas med småskaliga studier då den lämpar sig bra för djupgående undersök-

ningar som ger beskrivningar som är omfattande, vilket endast blir tillämpningsbart på studier 

med få objekt. Vanligtvis bestäms inte teorier och metoder innan forskningens start utan ut-

vecklas och bestäms under studiens gång (Denscombe, 2000:203–207).  

 

2.2 Urval  
Denna studie är baserad på åtta intervjuer ur två olika informantgrupper med erfarenhet av det 

studerade; utredningssekreterare, behandlingssekreterare11 och avdelningsföreståndare12 på 

särskilda ungdomshem samt socialsekreterare inom socialtjänst i olika kommuner. Valet av 

att intervjua personer ur dessa olika informantgrupper gjordes för att få en bredare bild samt 

kartlägga två olika perspektiv över hur de berörda upplever samarbetet. Det gjorda valet av 

informanter bestämdes utifrån den erfarenhet de innehar av samarbete med den andra myn-

digheten vid arbete med personer som är placerade enligt LSU. Då åtta stycken intervjuer 

skulle utgöra studien valdes dessa att förläggas lika på respektive myndighet.  

 

Då antalet särskilda ungdomshem som mottar personer dömda enligt LSU, endast är sju 

stycken till antalet kunde det bli svårt att få kontakt med personer med den erfarenhet som 

söktes och som dessutom skulle ha möjlighet och vilja att ställa upp på intervju, vilket ledde 
                                                
11 En behandlingssekreterares arbetsuppgifter kan skilja mellan de särskilda ungdomshemmen. Allmänt ansvarar 
denne för bland annat dokumentation och kommunikation med socialtjänsten samt uppförande vårdplanering 
(SiS, 2010-05-07). 
12 Avdelningsföreståndare är den person som leder arbetet på en specifik avdelning, ett arbete som innefattar det 
mesta så som vård- och personalplanering (SiS, 2010-05-07). 
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till att samtliga särskilda ungdomshem blev kontaktade. Denscombe (2000) menar att det är 

svårt för forskaren att genomföra ett sannolikhetsurval utifall denne inte känner till vilka eller 

hur många som utgör den valda populationen (Denscombe, 2000:23). Vilka som innefattades i 

den valda populationen inom socialtjänsten var okänt. Dock fanns det kännedom om att de 

sökta informanterna var socialsekreterare som arbetar inom barn-, och ungdomsförvaltningen. 

Enligt Denscombe (2000) är fördelen med att genomföra ett subjektivt urval på detta sätt, att 

forskaren finner personer som denne kan anta är väsentliga för studien (Denscombe, 

2000:23). Med detta som grund valdes socialtjänster i Västra Götalands län som den första 

gruppen att kontakta. Då det antal socialsekreterare med erfarenhet av LSU-ärenden som sök-

tes inte fanns tillgängliga inom det valda länet, gjordes ett val att kontakta ytterligare social-

tjänster i kommuner i och omkring Stockholm och Malmö.  

 

2.2.1 Informanter 

För att finna informanter med den erfarenhet som söktes skickades missivbrev (bilaga 1) ut 

via mejl till samtliga särskilda ungdomshem som tar emot ungdomar dömda enligt LSU. Mis-

sivbrev skickades också ut till de flesta kommuner i Västra Götalands län samt kommuner i 

och omkring Sveriges större städer.  

 

Personal vid de särskilda ungdomshemmen kommer att benämnas med samma titel i denna 

studie: behandlingssekreterare, då det blir tydligare för läsaren att utläsa vilken informant-

grupp som benämns. 

 

Då det var okänt vilka kommuner som har erfarenhet av handläggning av LSU, efterfrågades 

socialsekreterare med erfarenhet av detta vid kontakt med kommuner. I mejl till de särskilda 

ungdomshemmen efterfrågades kontakt med utredningssekreterare och behandlingssekretera-

re eller motsvarande med erfarenhet av kontakt med socialtjänst. Tre av de särskilda ung-

domshemmen svarade relativt snabbt och intervjuer genomfördes med dessa inom kort, varav 

två stycken intervjuer genomfördes med personal innehavande olika arbetsuppgifter vid sam-

ma särskilda ungdomshem.  

 

2.3 Tillvägagångssätt 
2.3.1 Kvalitativ forskningsintervju 
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Den kvalitativa forskningsintervjun försöker att först förstå världen från intervjupersonens synpunkt, 

formulera meningen i människors upplevelser, ta fram deras livsvärld, innan man ger sig in på veten-

skapliga förklaringar. (Dalén, 2007:9). 

 

De svagheter Kvale och Brinkmann (2009) menar att den kvalitativa intervjumetoden innehar 

är bland annat att det finns en maktrelation mellan forskare och den intervjuade som kan av-

spegla sig på de svar informanten ger. För att komma undan den ojämna maktrelation som 

många gånger kan uppstå skall intervjumetoden vara inriktad på en öppen förståelseform där 

tyngdpunkt ligger på forskarens medvetenhet om sin förförståelse och hantering av denna 

samt dennes icke dömande förhållningssätt mot informanten (Kvale & Brinkmann, 2009:17). 

Av bland annat denna anledning samt för att få fram empirisk kunskap med fokus på de valda 

informanternas erfarenheter och uppfattningar om det samarbete som finns dem emellan val-

des semistrukturerad intervjuform för denna studie. En semistrukturerad intervjumodell kan 

förklaras med att forskaren mer flexibelt utgår från diverse förbestämda ämnen och teman 

som ska behandlas under intervjun. Modellen ger informanten frihet att utveckla sina idéer 

och svaren vilket leder till att intervjun blir mer öppen i sin utformning där intervjuaren, ut-

ifrån sina perceptioner kan fråga den intervjuade efter vidare förklaringar för det som anses 

relevant för studien (Robson, 2002:271–272, 278, Denscombe, 2000:135). Metoden ger fors-

karen större utrymme till flexibilitet som till exempel möjligheter att ställa följdfrågor, vilket 

leder till mer fördjupade svar.  

 

Motiv till val av metod är att intresse fanns för att få djupare förståelse utifrån studiens syfte. 

Med denna anledning valdes yrkesverksamma inom socialtjänst med erfarenhet av ärende 

gällande LSU samt personal på SiS’ särskilda ungdomshem som arbetar med LSU-placerade 

ungdomar. Intervjupersonerna valdes för att, som Denscombe (2000) beskriver det, få ”data 

baserad på privilegierad information” (Denscombe, 2000:133), vilket innebär möjlighet att få 

data genom information som inte ges ut till allmänheten utan endast till den som intervjuar 

(Denscombe, 2000:133). Den semistrukturerade intervjumetoden gav möjlighet att på ett vä-

sentligt sätt, besvara uppsatsen frågeställningar och syfte då studien gav oss ett mångsidigt 

material. 

 

2.3.2 Intervjuguide 

Enligt Robson (2002) är det av stor vikt att noga diskutera och arbeta fram en tydlig och re-

spektfull intervjuguide samt upplägg av intervju för att inte studien ska uppfattas som att den 
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ämnar granska för att kritisera någons arbete. Det är av stor betydelsen att tydligt introducera 

forskaren, studien och syftet för informanten samt klargöra varför och hur den intervjuade är 

utvald som intervjuperson. Robson (2002) diskuterar även betydelsen av att redogöra för in-

formanten i vilket syfte materialet kommer att användas (Robson, 2002:279–281). Av denna 

anledning inleds i intervjuguide och missivbrev med en introducering av samtliga punkter 

ovan gällande denna studie. 

 

Robson (2002) menar att öppna frågor ger intervjuaren möjlighet att gå djupare in i den aktu-

ella frågan då denna typ av frågor är flexibla. Användande av öppna frågor ger också forska-

ren möjlighet att reda ut missuppfattningar, prova gränserna för informantens kunskap och 

uppfattning samt möjliggöra en mer rättvis bedömning av vad respondenten verkligen tror. En 

intervju med öppna frågor kan också ge oväntade eller oförutsedda svar (Robson, 2002:275–

276). En semistrukturerad intervju har färdiga ämnen med öppna frågor där meningen är att 

den intervjuade ska kunna utveckla sina svar (Denscombe, 2000:135). Då denna studie sökte 

informanters erfarenheter samt möjlighet att kunna be informanten utveckla och förtydliga 

sina svar, valdes semistrukturerad intervju som tillvägagångssätt i intervjuförfarandet. Inter-

vjuguiden testades på de personer som skulle genomföra intervjuerna innan det första genom-

förandet. Den testades för att se om den uppfattades respektfull, öppen och lättförståelig samt 

för att se om den överensstämde med vad som skulle kunna ge svar på studiens frågeställ-

ningar. Ett annat motiv med att testa intervjuguiden var att se om den uppfattades tillräckligt 

öppen för att informanten skulle känna sig bekväm med att prata och utveckla sina svar utan 

att känna sig alltför styrd av de ställda frågorna. En annan anledning till att prova ett genom-

förande av intervju var att träna forskarna som intervjuare. Ytterligare ett skäl för detta var för 

att känna på hur det kunde kännas att vara informant i denna studie men också för att se vil-

ken tidsram som skulle vara lämplig för intervjun.  

 

2.3.3 Genomförande av intervju 

Genomförande av intervjuer ”face-to-face” är mer kostsamma än telefonintervjuer, dock ges 

intervjuaren större möjlighet att få mer detaljrika och utvecklad data. Intervjuaren kan vid 

”face-to-face” intervjuer bekräfta informanten på ett annat sätt samt lättare utläsa om informa-

tionen som ges är oriktig med hjälp av kroppsspråk (Denscombe, 2000:14–15) (Robson, 

2002:282). Robson (2002) menar att avsaknad av visuellt kroppsspråk också kan ses som för-

delaktigt då forskarens inverkan på respondenten är av mycket låg grad (Robson, 2002:282). 
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De flesta av informanterna i denna studie befann sig fysiskt avståndsmässigt långt bort från 

intervjuarna vilket bidrog till att sex av intervjuerna genomfördes per telefon och två stycken 

på plats vid ett särskilt ungdomshem. På grund av tid och resurser var det inte möjlighet att 

besöka samtliga respondenter på deras arbetsplats för att genomföra intervjuerna där, uppfat-

tades som en begränsning i denna studie. De intervjuer som genomfördes ”face-to-face” upp-

levdes som mer dynamiska jämfört med telefonintervjuerna då speciellt tack vare tillgången 

till kroppsspråk som ett bekräftande verktyg. Informanterna uppfattades som mer avslappnade 

i informantrollen i de intervjuer som genomfördes ”face-to-face” och informationen i de båda 

fallen blev mer omfattande. Det hade ansetts fördelaktigt att genomföra alla intervjuerna 

”face-to-face”.  

 

Tack vare möjligheten att genomföra två intervjuer på plats vid särskilt ungdomshem gavs en 

uppfattning och insikt i hur miljön kan se ut och te sig på ett särskilt ungdomshem. Det upp-

fattades vara värdefullt i den fortsatta processen med studien då det har hjälpt till att kunna 

utveckla, ifrågasätta och förstå olika företeelser på ett annat sätt än vad som annars förmodli-

gen skulle ha gjorts.  

 

För att få ut så mycket information som möjligt samt minimera risken att man som forskare 

styr informationen åt det håll som passar eventuella hypoteser, deltog båda intervjuarna i alla 

intervjuer. Intervjun utformades så att den ena personen ledde intervjun utefter intervjuguiden 

medan den andra iakttog, lyssnade och ställde kompletterande frågor. Ledningen av intervju-

erna delades upp, lika till antal och myndighet per person. Innan genomförande av samtliga 

intervjuer gavs en presentation av intervjuarna, studien med dess syfte samt intervjuguidens 

struktur och dess innehåll. Varje informant meddelades om den tänkta tidsramen för intervjun. 

Enligt Robson (2002) kan innehavande av en tidsplan och det faktum att man strukturerar sin 

intervju utefter denna samt meddelar respondenten om detta, påverka informantens svar då 

denne kan känna sig tillfreds och inte stressad eftersom den vet att forskaren kommer att styra 

intervjun utefter tidsplanen (Robson, 2002:272–274).  

 

Samtliga respondenter tillfrågades om de kände sig väl till mods med att intervjun spelades in 

med diktafon. Vid telefonintervjuer förklarades också att högtalartelefon skulle användas för 

att ge förutsättningen för båda att lyssna, ställa frågor samt underlätta inspelningen. Dens-

combe (2000) menar att användning av inspelning vid intervju gör det möjligt för andra att 
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kontrollera informationen då det ger en komplett dokumentering. Dock kan en inspelning till 

en början, begränsa respondenten i dess svar men efter ett tag glömmer informanten oftast 

bort diktafonen (Denscombe, 2000:145–146). Detta upplevdes under vissa av intervjuerna, 

där informanterna verkade något hämmade till en början men verkade slappna av under inter-

vjuns gång då de gav mer utvecklade svar. Tack vare möjligheten att spela in intervjuerna 

kunde materialet transkriberas efteråt, vilket har underlättat analysarbetet. 

 

2.3.4 Analysförfarande 

 
Syftet med öppen kodning är att upptäcka, namnge och kategorisera företeelser; och att utveckla ka-

tegorier beträffande deras egenskaper och omfång. (Denscombe, 2000:248). 

  

Denscombe (2000) menar att avkodning för att kunna urskilja mönster, likheter och skillnader 

är en viktig del i processen för kvalitativa studier, för att kunna identifiera företeelser samt 

utveckla och gruppera dessa. Enligt Denscombe (2000) gör ett återkommande tema det möj-

ligt att gruppera informanternas uppfattningar, vilket medför att forskaren kan känna sig trygg 

i att exempelvis använda sig utav ett specifikt uttalande från enskild (Denscombe, 2000:248, 

159). För att enkelt kunna sammanställa och utveckla empiri i studien avkodades intervjuerna 

utefter bestämda teman. Efter att ha sammanställt resultat har valda teorier och tidigare forsk-

ning använts för att genom dessa tolka resultatet. För att stärka resultatets trovärdighet har 

vissa uttalanden valts att citeras.     

 

2.4 Etiska överväganden 
I planering av studie ska forskaren ta ställning till olika etiska överväganden där nytta och 

relevans vägs mot eventuella negativa effekter. Forskaren bör reflektera kring sitt ämnesval, 

dess eventuella påverkan och konsekvens för det studerade samt samhället i övrigt. Det är 

därför av stor vikt att noga planera och reflektera kring sitt tillvägagångssätt. Vid forsknings-

etiska överväganden spelar individskyddskravet en avgörande roll. Individskyddskravet kan 

förklaras med att de individer som deltar i studien inte ska utsättas för fysiskt eller psykisk 

skada, kränkningar eller förödmjukelse. Individskyddskravet innehåller fyra allmänna forsk-

ningskrav, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 
Dessa fyra krav ska fungera som utgångspunkt i de etiska överväganden som forskaren har att 

ta ställning till i sin planering och utförande av studien (Vetenskapsrådet, 1990:5-6). 
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Utifrån dessa forskningsetiska överväganden har vi reflekterat noga över de forskningsetiska 

aspekterna gällande vårt ämnesval. För att väga upp informations-, och samtyckeskraven har 

informanterna fått information om hur och varför intervjun kommer att genomföras, att det är 

frivillig medverkan samt deras rätt att inte behöva svara på frågor och möjlighet att närhelst 

avbryta intervjun. Denna information har getts inför samtliga intervjuer.  Informanterna i den-

na studie är offentliga personer som uttalar sig i sitt yrke och som dessutom är skyddade en-

ligt konfidentialitetskravet, då de är avidentifierade i materialet. Materialet som samlats in i 

denna studie kommer endast att användas för syftets ändamål och i denna studie vilket inne-

bär att det inte föreligger svårigheter gällande nyttjandekravet. Det innebär att det inte finns 

några etiska svårigheter i denna studie.  

 

2.5 Sökvägar och sökord  
För att hitta relevant litteratur till studien har handledare och olika sökverktyg använts. De 

sökverktyg som använts är; infosök på Universitetsbiblioteket Linnéuniversitetet i Kalmar, 

Göteborgs stadsbibliotek, Guldhedens bibliotek Göteborgs stad, samt Statens institutionssty-

relse.  

 

Följande sökord har använts; samarbete, samverkan, sluten ungdomsvård, LSU, utslussning, 

eftervård, myndighetssamarbete, särskilda ungdomshem, ungdomskriminalitet, unga lagöver-

trädare. 

 

2.6 Arbetsfördelning 
Ansvar för genomförande av intervju och transkribering har delats lika. Efter att ha genomfört 

intervjuerna har uppsatsens olika delar delats upp mellan oss för att undvika att arbeta med 

samma text samtidigt. Därefter har texterna och delarna bytts för att på så sätt kunna dra nytta 

av att vara två forskare. Genom att vara två personer som genomför denna studie har setts som 

mycket stor fördel då ett nära arbete har gett möjlighet och utrymme för exempelvis reflektion 

efter genomförd intervju, diskutering av idéer, språkkorrigering och tolkningar av informa-

tion.  
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2.7 Validitet och reliabilitet 
För att kunna bekräfta resultat och se företeelser ur mer än ett perspektiv kan öka validiteten 

då det visar att det framkomna resultatet inte är knutet till metoden. Därför bör forskaren be-

kräfta sitt resultat genom olika kontroller. Med kontroller menar Denscombe (2000) att fors-

karen bör; kontrollera osäkra data med informanten genom att exempelvis kontrollera med 

andra informationskällor inom ramen för studiens ämne, ifrågasätta rimligheten i data samt 

avkoda materialet. Denscombe (2000) pekar också på svårigheten att uppnå objektivitet på 

grund av forskarens och sammanhangets influens, vilket också påverkar studiens validitet 

(Denscombe, 2000:103, 157-163). Då intervjumetoden i studien är semistrukturerad, har det 

getts möjlighet att be om förtydligande av sagda saker som det funnits oklarheter kring. Tack 

vare att intervjuerna har spelats in och transkriberats har även gjort det möjligt att kunna gå 

tillbaka till intervjuerna om oklarheter kring data funnits. För att höja validiteten i denna stu-

die har också, efter genomförande av varje intervju, funnits avsatt tid för att reflektion över 

det sagda. Det har gjorts för att dels se över om tolkning av information överrensstämmer 

samt med anledning av vikten av att kunna förhålla sig kritisk mot den information som del-

givits. Denscombe (2000) anger att ett kritiskt förhållningssätt till den information som fors-

karen ges, är ett sätt att öka validiteten i en studie (Denscombe, 2000:157–158).  

 

Det är viktigt att se över de svagheter en kvalitativ metod kan medföra, där ett exempel är att 

forskaren har ett tolkningsföreträde gentemot informanten. Det innebär att forskaren kan tolka 

personens uttalande och styra den information som undersökningen genererar, vilket kan 

äventyra tillförlitligheten med undersökningen vilket kan ge en förvrängd verklighetsbild 

(Kvale & Brinkmann, 2009:49). Det är viktigt att medvetengöra sin egen komplexitet som 

forskare vid tolkning och redogörelse av den information man får ut av intervjun. När man 

som forskare reflekterar och tar distans från det material man samlat in, är av betydelse för att 

kunna upprätthålla ett kritiskt förhållningssätt men också för att, som Sjöberg och Wästerfors 

(2008) menar, inte bli ett med sitt material (Sjöberg & Wästerfors, 2008:33). 

 

Reliabilitet ifrågasätter om studien skulle visa samma resultat om den genomfördes vid andra 

tillfällen, av annan forskare. Således innebär det att om en studie har hög reliabilitet skulle 

denna utvisa samma eller ungefärligt samma resultat om oberoende forskare genomförde 

samma studie. Det vill säga att forskningsinstrumentet ska förhålla sig neutral till det som 

undersöks (Denscombe, 2000:250). Då studien är genomförd med användande av kvalitativ 
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metod och forskarna själva är forskningsinstrumentet, kan tillförlitligheten med studien ifrå-

gasättas eftersom de data som insamlas är baserad på tolkningar av intervjuarna. Det innebär 

att om en annan oberoende forskare skulle genomföra samma studie, är det inte säkert att 

denne skulle få samma eller ungefärligt samma resultat som denna studie utvisat eftersom 

man innehar olika förförståelse. Därför menar Denscombe (2000) att det är viktigt att forska-

ren tydligt redogör för undersökningens genomförande så som metod och slutsatser, ökar stu-

diens reliabilitet. För att uppnå en större reliabilitet med studien är det viktigt att tydligt redo-

göra för urval, intervjuförfarande och tillvägagångssätt i metoddelen (Denscombe, 2000:250).  
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3. Tidigare forskning  

I detta kapitel kommer forskning som är av relevans för valt ämne presenteras. Offentlig ut-

värdering av den slutna ungdomsvården samt en uppföljning av socialtjänstens bedömning av 

det samarbete de bedriver med de särskilda ungdomshemmen, kommer att behandlas. Aktuell 

forskning som behandlar ämnet samverkan samt återfallsstatistik för ungdomar som tidigare 

varit placerade enligt LSU kommer även att presenteras.  

 

3.1 Återfallsstatistik  
Pettersson (2009) har i sin rapport Återfall i brott bland ungdomar dömda till fängelse respek-

tive sluten ungdomsvård, följt upp samt gjort jämförande studier mellan de ungdomar som 

döms till sluten ungdomsvård respektive fängelse. Pettersson (2009) har kartlagt hur många 

LSU-placerade ungdomar och ungdomar dömda till fängelse som inom tre år återfallit i brott. 

I sin jämförelse kunde han konstatera att LSU-placerade ungdomar återföll i brott i större ut-

sträckning där återfallsstatistiken visar att 78 procent av de ungdomar som varit placerade 

enligt LSU efter tre år har en ny lagföring jämfört med de som är dömda till fängelse 68 pro-

cent (Pettersson, 2009:7, 57). En utav skillnaderna som Pettersson (2009) kunde kartlägga var 

att LSU-placerade ungdomar löpte större risk att återfalla i brott, då de sedan tidigare varit 

dömda till fler brott innan LSU-placeringen hade laga kraft och har därför sedan tidigare, i 

större utsträckning försvårande omständigheter (Pettersson, 2009:57). Rapporten (2009) visar 

också att de som har avvikit från det särskilda ungdomshemmet under placering enligt LSU 

samt de som inte haft möjlighet att vistas utanför det särskilda ungdomshemmet finns med i 

återfallsstatistiken i högre utsträckning, för begångna brott efter placering inom sluten ung-

domsvård (Pettersson, 2009:3). 

 

3.2 Utvärdering och uppföljning av sluten ungdomsvård   
På uppdrag från regeringen har BRÅ tillsammans med Socialstyrelsen och SiS 2002 gjort en 

utvärdering och uppföljning av sluten ungdomsvård, Sluten ungdomsvård – en uppföljning. 

Den senare delen av uppdraget är mer intressant utifrån denna studies syfte då den behandlar 

bland annat utslussning och utskrivning av den unge samt visar hur samverkan mellan SiS och 

socialtjänst fungerar. Studien (2002) pekar på att flertalet av de behandlingsplaner som upp-

rättas för den unges placering och utslussning, har gjorts utan socialtjänstens medverkan. Ut-

värderingen (2002) påvisar även hur de utredningar som utförs av mottagnings-, eller utred-



22 

 

ningsavdelning varierar i kvalitet och därför bör verksamheterna se över och omarbeta de rikt-

linjer som gäller vid utformning av utredningarna (Holmqvist, 2002:101).  
 

Socialtjänsten har idag huvudansvaret för alla samhällsmedborgare (Socialtjänstlagen 

(2001:453). SiS har dock ansvaret för den unge under verkställighetstiden, medan den be-

handlingsplan som skapas för den enskilde ska utformas med hjälp av socialtjänst. De ska 

erhålla uppgifter från socialtjänsten gällande den unge för att kunna ge lämplig vård (Holm-

qvist, 2002:8, 72). Riktlinjer inom SiS menar att socialtjänsten ska kontinuerligt bjudas in till 

gemensam planeringsbedömning av den unge dock visar studien att i de flesta fall har ett 

samarbete med socialtjänsten kommit igång i samband med den unges frigivning (Holmqvist, 

2002:73).  

 

Under 1999 tog de särskilda ungdomshemmen upp att samarbetet med socialtjänsten har fun-

gerat bristfälligt. En av orsakerna till det bristfälliga samarbetet var att socialtjänsten inte hade 

varit tillräckligt delaktiga under verkställighetsprocessen och frigivningen. Studien (2002) 

visar att kvaliteten av samarbetet varierar. Enligt intervjuer med socialsekreterare beror det 

bristfälliga samarbetet på att LSU-ärenden inte är ett prioriterat område inom socialtjänsten 

samt att huvudansvaret under verkställighetstiden inte ligger hos socialtjänsten (Holmqvist, 

2002:73). Enligt utvärderingen (2002) var inte socialsekreterarna nöjda med det aktuella sam-

arbetet mellan socialtjänst och SiS. Den främsta anledningen till socialsekreterarnas miss-

nöjdhet beror på att de inte varit delaktiga i diskussionen om var den enskilde ska placeras. 

Anledningen till detta är platsbrist inom SiS’ särskilda ungdomshem med plats för vård enligt 

LSU (Holmqvist, 2002:73–74).   

 

Utvärderingen (2002) sammanställde planerade åtgärder inom LSU, vilket bland annat var att 

behandlingsplan ska upprättas tillsammans med socialtjänsten samt att familjen i möjligaste 

mån ska vara delaktiga i behandlingsplaneringen (Holmqvist, 2002:96). 

 

3.3 Strategi för samverkan 
Myndigheten för skolutveckling, Rikspolisstyrelsen samt Socialstyrelsen har på uppdrag från 

regeringen, tillsammans under 2007 utarbetat en rapport: Strategier – för samverkan kring 

barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa, kring samverkan med inriktning på barn 

och ungdomar som far illa. De har undersökt vilka övergripande strategier som krävs för att 
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kunna samverka lokalt. Rapporten har kommit fram till att faktorer som struktur, styrning och 

samsyn är förutsättningar för att effektiv samverkan ska uppnås (Josefsson, 2007:7).  

 

Styrning är en väsentlig faktor för att samverkan ska kunna fungera. Engagemang och styr-

ning på samtliga ledningsnivåer som till exempel ansvarsfördelning, uppföljning och utvärde-

ring möjliggör viktiga delar av samverkan. Vid arbete efter ett gemensamt mål underlättar 

även samverkansarbetet. Författaren reflekterar kring hur samverkan ser ut i dagsläget gällan-

de barn och ungdomar som far illa. De har därefter utarbetat en hypotes om att utgångspunk-

ten för samverkan inte är en stabil struktur utan snarare personliga relationer inom verksamhe-

terna som ser till att en samverkan upprätthålls. Förutsättningarna för en stabil samverkan 

finns inte (Josefsson, 2007:17, 30).  

 

Faktorn struktur spelar även en viktig roll i samverkansarbetet. Strukturer skapar en tydlighet, 

det vill säga arbetsverktyg så som avtal, handlingsplaner och riktlinjer för de inblandade gäl-

lande till exempel yrkesroller, rutiner, och arbetsfördelning (Josefsson, 2007:18). 

 

Samsynen är den tredje faktorn som rapporten belyser som betydande för samverkan. En 

gemensam bild gällande problemförståelse, arbete och definitioner av begrepp, det vill säga 

en lika teoretisk kunskapsbas är av värde i samverkansprojekt. Därför krävs det att en konti-

nuerlig kompetensutveckling sker inom verksamheterna. För att kunna åstadkomma lika sam-

syn mellan myndigheter krävs det att man har en fungerande kommunikation för att kunna 

uppnå en fungerande professionell relation sinsemellan (Josefsson, 2007:19). 

 

Sammanfattningsvis konstaterar författarna att samverkan är en komplex process som är i 

behov av ytterligare faktorer än just en vilja att få det att fungera. Det krävs investeringar, så 

som tid och resurser från inblandade för att kunna uppnå samverkan. För att kunna nå en mer 

etablerad samverkan krävs kunskap, prioritering och planering (Josefsson, 2007:7).  

 

3.4 Samverkan inom ungdomsvården 
SiS har tillsammans med Sveriges kommuner och landsting sammanställt en rapport (2005) 

med titeln Samverkan inom ungdomsvåren – om psykiatriska vårdinsatser för ungdomar vid 

särskilda ungdomshem. Författarna redogör för erfarenheter inom ämnet samverkan mellan 

myndigheter som arbetar med ungdomar placerade på särskilda ungdomshem. Rapporten tar 
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upp konkreta hinder i samverkan mellan inblandade myndigheter och har identifierat strategi-

er som kan leda till en bättre systematik i samverkan. En systematik som kan medverka till en 

lösning för den enskilde utifrån ett individperspektiv (Aronsson, 2005:34). Rapporten visar 

också hur avsaknaden på strukturer, som till exempel ansvarfördelning påverkar samverkan 

negativt. Det krävs strategier för hur det gemensamma arbetet ska se ut, för att undvika oklar-

heter (Aronsson, 2005:35). 

 

Författarna betonar även hur samverkan är en viktig del i arbetet med ungdomar placerade på 

särskilda ungdomshem. Myndigheternas gemensamma kunskap är avgörande för att kunna 

förbättra och erbjuda den enskilde en mer kvalitativ vård och behandling, jämfört med om 

respektive myndighet skulle stå för arbetet själv (Aronsson, 2005:36). Ytterligare slutsatser 

som rapporten visar är att; samverkan blir mer kostnadseffektivt, de samhälliga gemensamma 

resurserna utnyttjas på ett bättre sätt om myndigheterna samverkar samt att samverkan ska 

förankras i respektive myndighetsledning för att nå ett förbättrat reslutat. Rapporten har även 

utarbetat förslag på arbetsmetoder för att kunna förbättra samverkan, till exempel genom upp-

startande av samverkansforum, gemensamma utbildningar inom området samt organisering av 

nationella erfarenhetsbyten av samverkan (Aronsson, 2005:37–39).  

 

3.5 Socialtjänstens bedömning av LSU-vård 
En enkätstudie utförd av SiS 2008, rörande Socialtjänstens bedömning av vården av ungdo-

mar på SiS särskilda ungdomshem, är intressant för det valda ämnet. De tillfrågade socialsek-

reterarna har varit positivt inställda till det samarbete som finns med utredningssekreterarna 

vid de särskilda ungdomshemmen gällande behandlingsplanens utformning. Statistik visar att 

77 procent av de tillfrågade socialsekreterarna var positivt inställda till samarbetet vilket är en 

försämring i jämförelse med 1999 års uppföljning, då 82 procent hade positiv inställning till 

samarbetet (Wallier, 2008:14). Exempel på negativ kommentar till samarbetet var: ”Institu-

tionen borde vara mer lyhörd för önskemål från uppdragsgivare” och bland de positiva kom-

mentarerna fanns bland annat ”Vi har varit delaktiga och det har förts en dialog under hela 

placeringen.” (Wallier, 2008:14).  

 

3.6 Förbättrad utslussning från sluten ungdomsvård 
För denna studie är även Justitiedepartementets PM från år 2009 Förbättrad utslussning från 

sluten ungdomsvård och ändrade gallringsregler i belastningsregistret vald att användas. 
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Justitiedepartementets PM (2009) benämner förslag på förbättrade åtgärder gällande utsluss-

ning för ungdomar dömda till sluten ungdomsvård. Under den unges placering ligger fokus på 

att den unge ska bättre förberedas för livet efter placeringen, med hjälp av fler kvalificerade 

insatser under verkställighetstiden. PM:et tar upp, för vårt valda ämne, värdefull information 

om utvärderingen av det samarbete som finns mellan SiS och socialtjänsten. Denna informa-

tion visar att det ofta sena påbörjade samarbetet mellan dessa myndigheter motverkar en väl 

fungerande utslussning för den unge. De har arbetat fram ett förbättrande lagförslag gällande 

utslussning för personer placerade enligt LSU. Utslussningen ska enligt omformuleringen bli 

en del av påföljden samt att SiS får huvudansvaret för att utslussningen sker på ett mer 

genomarbetat och planerat sätt (Justitiedepartementet, 2009:33). 

 

3.7 Sammanfattning 
Avsnittet tidigare forskning har redovisat att 78 procent av de ungdomar placerade enligt LSU 

har en ny lagföring efter tre år vilket tyder på att utslussningsprocessen för den unge är brist-

fällig. Utvärderingen Sluten ungdomsvård – en uppföljning (2002) presenterar att flertalet av 

de LSU-placerades behandlingsplaner har upprättas utan socialtjänstens medverkan. Studien 

visar även på att samarbetet mellan SiS och socialtjänst fungerar bristfälligt. En av orsakerna 

till att samarbetet inte fungerat tillfredställande är att samarbetet har påbörjats i ett sent skede 

samt att socialtjänsten inte varit tillräckligt delaktiga under verkställighetsprocessen och fri-

givningen. Studierna Strategier – för samverkan kring barn och unga som far illa eller riske-

rar att fara illa (2005) samt Samverkan inom ungdomsvåren – om psykiatriska vårdinsatser 

för ungdomar vid särskilda ungdomshem (2005) menar på att samverkan mellan myndigheter 

leder till att den enskilde kan erbjudas en mer kvalitativ vård och behandling. De båda studi-

erna har även undersökt övergripande strategier som krävs för att kunna uppnå samverkan, så 

som gemensamma strukturer och riktlinjer samt att investeringar i form av prioriteringar görs 

från respektive inblandad verksamhet. Ytterligare förstärker socialtjänstens upplevelser av 

samarbetet. Avsnittet tidigare forskning behandlar även Justitiedepartementets (2009) förslag 

på omformulering av LSU-lagen, där förbättrade åtgärder gällande underlättandet av den ung-

es utslussningsprocess presenteras, så som att utslussningen ska ske på ett mer genomarbetat 

och planerat sätt.  
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4. Teoretisk referensram 

Detta avsnitt kommer att behandla sociologiprofessorn Berth Danermark och professorn i 

socialt arbete Christian Kullbergs (1999) (2005) teoretiska resonemang gällande begreppet 

samverkan, vilket är ett centralt begrepp för studiens problematik. Avsnittet kommer närmare 

benämna de faktorer som, enligt Danermark och Kullberg (1999) (2005) hämmar samt främ-

jar samverkan. Övergången från slutenvård till öppenvård samt ledningens ansvar kommer 

även behandlas i denna del.  

 

Danermark och Kullberg (1999) har gjort en studie om hur samverkan fungerar mellan tre 

myndigheter i det svenska samhället; Socialtjänst, hälso-, och sjukvård samt försäkringskassa. 

Studien har ett organisatoriskt perspektiv och belyser hur man kan identifiera och hantera 

samverkansproblem. De beskriver samverkan som en arbetsmetod som växer fram genom att 

fler arbetssätt utvecklas tack vare att välfärdsstater genomgår förändringar. Med det menas att 

nya roller som tillskrivs andra uppgifter skapas, vilket leder till att fler beroendeförhållanden 

synliggörs varpå också samverkan blir oundvikligt att använda sig av för att kunna fullfölja 

arbetsuppgifter (1999:9–13). Då denna studie fokuserar på två svenska myndigheter är denna 

teoretiska referensram tillämpningsbar till det valda ämnet.  

 
Nyckeln till framgångsrik och långsiktig samverkan ligger i att lära sig leva med skillnaderna.  

(Danermark & Kullberg, 1999:7). 

 

Danermark och Kullberg (1999) diskuterar i sin bok exempel på dålig samverkan där en pati-

ent med hög risk för suicid skrevs ut från psykiatri därför att han/hon var färdig med behand-

ling där och skulle därefter vara under socialtjänstens ansvar. Samverkan mellan psykiatri och 

socialtjänst var förhållandevis bristfällig vilket innebar att socialtjänsten inte har de redskap 

som behövdes för att kunna ta emot denna patient. Ett resultat av detta blev att patienten tog 

sitt liv efter bara ett par dagar (1999:9–10).  

 

4.1 Faktorer som hämmar samverkan 
Vid användande av samverkan som arbetssätt har som mening att lösa problem men man ska 

därför inte blunda för att det finns problem som också uppkommer genom samverkan. Det är 

av vikt att dessa problem löses. Det är lätt att man kopplar dessa problem till psykologin där 
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en förklaring till samverkansproblem uppstår exempelvis på grund av dålig personkemi. Da-

nermark och Kullberg (1999) menar att detta kan vara en av orsakerna till problem inom sam-

verkan men att det är av vikt att se till andra delar också. Personkemi ses som endast en av 

många förutsättningar för att samverkan ska fungera. Andra faktorer som kan främja eller 

hämma samverkan mellan organisationer är olika organisationskulturer och fysiska begräns-

ningar, det vill säga organisationerna befinner sig långt ifrån varandra fysiskt vilket begränsar 

en del utav kommunikationen/tillgängligheten. Organisationernas olika intressen, kunskap, 

lagar, regler, rutiner och mål med samverkan påverkar också möjligheterna till samverkan 

(1999:9–13, 52). Enligt Danermark och Kullberg (1999) har även oklarheter kring fördelning-

en av roller mellan organisationer inverkan på myndigheternas samverkan. Frågor som; vem 

ska ta ansvar för vad? Vem ska bära kostnaderna? Hur ska tillvägagångssättet se ut? med flera 

är frågor som kommer upp vid otydlig rollfördelning (1999:38). 

 

Danermark och Kullberg (1999) menar att de intervjuade myndighetspersonerna upplever att 

det finns flera olika faktorer som anses vara möjliga orsaker till bristande samverkan med 

annan myndighet. Bland dessa anges bland annat; dålig kunskap om och erfarenheter gällande 

det berörda, otillräcklig förståelse, kunskap och respekt för varandras kompetens, organisation 

och arbete samt en bristande samverkan på organisatorisk nivå (1999:44–53).  

 

Vagt formulerade mål beskrivs som något som skapar svårigheter gällande nedbrytning av 

syfte till konkreta målsättningar som alla inblandade samverkanspartners kan identifiera sig 

med och arbeta efter.  Länge har man också pekat på att skillnader i maktstrukturer, ekonomi, 

kunskapssyn, människors olika värderingar och prioriteringar, etik och moral hos de inblan-

dade samt praxis, kan medföra att problem uppstår i samverkan (1999:54).   

 

Politiska mål och prioriteringar är ytterligare faktorer som påverkar samverkan, det är på den 

politiska nivån beslut fattas vilket påverkar verksamhetens mål och prioriteringar (1999:143). 

Danermark (2005) förklarar det förenklat att de inblandade yrkeskategorierna får större frihet 

ju mindre politisk styrning verksamheten har (2005:37).  

 

4.2 Faktorer som främjar samverkan 
Tydliga förhållanden gällande målsättning, ansvars- och kostnadsfördelning, regler och struk-

tur är väsentliga för att en god samverkan ska vara möjlig att uppnås, enligt Danermark och 
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Kullberg (1999). Det är av vikt att inblandade parter innan påbörjad samverkan noga diskute-

rar och för en dialog kring mål, etiska förhållningssätt och principer. Uppfylls detta kommer 

det generera i att samverkan utgår från en gemensam utgångspunkt och gemensamma refe-

rensramar. Enligt Danmark och Kullberg (1999) är detta ytterligare faktorer som bör vara 

uppfyllda för att uppnå en framgångsrik samverkan. Det krävs även att deltagarna arbetar ef-

ter samma metod vilket är betydelsefullt för att kunna utveckla samt förbättra samverkan 

(1999:56). Danermark och Kullberg (1999) delar upp faktorerna i yttre samt inre faktorer som 

gynnar en samverkan. De yttre faktorerna är bland annat en gemensamt bestämd kostnads-, 

och ansvarsfördelning medan de inre faktorerna förklaras som personalens motivation, erkän-

nande, yrkesidentitet samt respekt för de medverkande (1999:56). 

 

Danermark (2005) förklarar hur stimulerande och lärorikt det kan vara att verksamheter har 

olika teoretiska referensramar och perspektiv att utgå ifrån. Enligt Danermark (2005) leder det 

oftast till betydande diskussioner vilket innebär att man når djupare insikt om ämnet. Dock är 

det viktigt, som tidigare nämnt, att respektera varandras kunskaper och ställningstaganden 

(2005:22). Man behöver därför inte vara överens om det man resonerar kring. Enligt Daner-

mark (2005) är meningsskiljaktigheter berikande för samverkan, oenigheter kan ses som en 

tillgång som hjälper oss att utvecklas och öka vår förståelse (2005:28). 

 

4.3 Övergång mellan slutenvård och öppenvård 
 

Behov av samverkan uppstår ofta vid övergång mellan slutenvård och vård i kommunens regi. 

(1999:43). 

 

Övergång av vård från stat till kommun medför också en ekonomisk överlämning mellan 

myndigheterna vilket ofta kan försvåra samverkan då de olika organisationerna har olika eko-

nomi, prioritering och kunskaper. Därför är också samverkan av extra vikt för att åstadkomma 

en tillfredsställande övergång mellan slutenvård och öppenvård för den enskilde (1999:43–

46). 

 

4.4 Ledningens skyldighet/ansvar 
Ansvaret för en fungerande samverkan ligger enligt Danermark (2005) hos ledningen. Det är 

ledningens ansvar att skapa förutsättningar som gynnar samverkan, med hjälp av insikt och 
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engagemang (2005:13). Danermark (2005) menar att det många gånger finns ledningsmässiga 

brister med ofta otydliga och obefintliga ledningsfunktioner vilket hämmar samverkan. Led-

ningen bör inta en aktiv roll under hela processen då det under processens gång ofta dyker 

upp problem som bäst hanteras på ledningsnivå (2005:19).  
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5. Resultat och analys 

I detta avsnitt presenteras empiri integrerat med tidigare forskning och vald teoretisk referens-

ram samt reflektion och analys. Avsnittet är uppdelat efter olika teman där de olika myndighe-

ternas uppfattningar kommer att särskiljas. Det som kommer att behandlas är hur respektive 

myndighet ser på utslussningsprocessen för en LSU-placerad ungdom. SiS’ och socialtjäns-

tens förhållningssätt gällande samarbetet dem emellan och mer specifikt gällande riktlinjer, 

tillvägagångssätt, kommunikation, socialtjänstens kunskap om LSU samt ansvarfördelning 

kring det befintliga samarbetet kommer också att presenteras. I avsnittet kommer de medver-

kande informanterna från de särskilda ungdomshemmen att benämnas med behandlingssekre-

terare eller SiS och de informanter som är verksamma inom socialtjänsten kommer att 

benämnas som socialsekreterare eller socialtjänst.  

 

Nedan följer en presentation av informanterna som vi uppmanar läsaren att läsa i kombination 

med resultat och analysdel.  

 

Katrin  Tog socionomexamen 1998 och jobbade därefter 2,5 år med försörjningsstöd. 

 Katrin arbetar idag som socialsekreterare på utredningsenhet för barn och ung-

 dom där hon har arbetat inom det i närmare 6 år. Katrin har sedan tidigare hand-

 lagt ett LSU- ärende.  

 

Ali  Började arbeta som behandlingsassistent på en LVU-avdelning 1993. Ali blev 

 under tiden han jobbade som behandlingsassistent intresserad av att få en 

 djupare förståelse för ämnet och valde därför att börja läsa kurser på 

 universitetsnivå med inriktning behandling och utredning. Ali fick mersmak och 

 tog sin socionomexamen kort därefter. Ali har arbetat som utredningssekreterare 

 på mottagnings-, /utredningsenhet för LSU-placerade ungdomar i 2,5 år.  

 

Nina  Har arbetat inom många olika människovårdande verksamheter, bland annat 

 missbruksvård och äldreomsorg innan hon började jobba som behandlingssek-

 reterare på ett särskilt ungdomshem år 2002. Idag är Nina även biträdande av

 delningsföreståndare. Nina har arbetat på andra avdelningar inom verksamheten, 

 men i huvudsak har hon jobbat med LSU-ungdomar.  
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Aisha  Började 1996 att arbeta som behandlingsassistent på ett särskilt ungdomshem, 

 vilket hon gjorde i tre år innan hon började arbeta som frivårdsinspektör inom 

 kriminalvården. 2005 fick Aisha tjänst som avdelningsföreståndare för LSU-

 placerade ungdomar på ett särskilt ungdomshem.  

 

Marie Har i ca 15 år varit yrkesverksam inom psykiatrin innan hon tog sin 

 sociologexamen 2004. Efter sin examen började Marie arbeta som socialsekre-

 terare inom utredning för barn och ungdom. Marie har även varit med och byggt 

 upp ungdomsboenden. Hon har under sin tid som socialsekreterare hand

 lagt många LSU-ärenden och har enligt henne själv stor erfarenhet  av LSU.  

 

Jenny  Är i botten utbildad socionom med ytterligare påbyggnadsutbildningar inom 

 KBT och psykodynamisk terapi. Jenny har arbetat vid ett särskilt ungdoms-

 hem i 26 år. Hon har arbetat på flera avdelningar inom verksamheten och har 

 varit med sedan LSU instiftades 1999. Hon arbetar idag som behandlingssekre-

 terare samt är avdelningsansvarig för den LSU-avdelning som finns inom verk-

 samheten.  

 

Tor  Har ett yrkesliv inom vård och omsorg. 1991 började Tor arbeta som 

 fältassistent och har sedan 2005 arbetat som socialsekreterare. Tor har 

 erfarenhet av ett LSU-ärende. 

 

Gunilla  Började 1977 arbeta som undersköterska tills hon bestämde sig för att börja läsa 

 till socionom 1997. Gunilla tog sin socionomexamen 2001 och jobbade därefter 

 som sjukhuskurator i 1,5 år. 2002 började hon arbeta som socialsekreterare 

 handlägga i  huvudsak ungdomsärenden. Gunilla har handlagt två LSU-ärenden 

 under sin tid  som socialsekreterare.  
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5.1 Myndigheternas syn på utslussning 
 

Alltså syftet är ju att man ska få mycket social färdighetsträning. (Aisha, Behandlingsassistent) 

 

SiS och socialtjänst redogör för liknande faktorer som underlättar utslussningen för den unge. 

Både socialtjänsten och SiS betonar vikten av att ungdomen under verkställighetstiden, får 

testa på livet utanför. Den LSU-placerade personen kan då successivt bekanta sig med miljön 

utanför det särskilda ungdomshemmet. Detta ses en viktig del av placeringen för att skillna-

den mellan tiden under och tiden efter placeringen inte ska bli för stor. Behandlingssekretera-

re förklarar att utslussning handlar om att stegvis ta små nedtramp utanför ungdomshemmet 

och att få röra sig mer fritt. Med hjälp av till exempel permissioner ska den unge igen få pröva 

på det sociala livet utanför det särskilda ungdomshemmet.   

 
Det finns och har funnits LSU-dömda ungdomar som i slutet av sin vistelse bor i lägenhet men med 

tillsyn av personal på olika sätt då. Så man strävar ju efter att öppna upp mer och mer, att normalise-

ra, att närma sig utsidan så smärtfritt som möjligt så att säga. --- Så tänker man sig ju ändå att förr el-

ler senare ska det ske en återanpassning, en resocialisering till samhället. (Ali, Behandlingsassistent) 

 

Socialsekreterare ser övergången från slutenvård till öppenvård som en viktig del av verkstäl-

ligheten av en LSU-dom och betonar vikten av att resocialiseras. De ser dock vissa svårighe-

ter och begränsningar när en ungdom döms till kortare verkställighetstid13 då det är svårt att 

tidsmässigt hinna med att arbeta fram en behandlingsplan, genomföra utslussning samt hinna 

undersöka vilka eventuella insatser som är aktuella för den unge efter placeringens slut.  

 
… vi vet ju att det är väldigt viktigt med eftervård. --- …det är när man kommer hem och så som det 

prövas på och om man har klarat av att förändra sig. (Katrin, Socialsekreterare) 

 

De båda myndigheterna påpekar att en fungerande skolgång är en viktig del i utslussningsar-

betet. En socialsekreterare som intervjuades förtydligade ytterligare vikten av skolgång och 

menade att en kontakt mellan ungdomshemmet och skolan i hemkommunen bör ses över samt 

upprätthållas. Det är av stor vikt att upprätta en kontakt mellan skolorna under verkställighets-

tiden för att övergången ska bli så smidig som möjligt, för att underlätta utifall den unge efter 

frigivning bosätter sig på hemorten.  
                                                
13 Verkställighetstid kortare än 6 månader 
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… men grunden är alltid skolan, att den ska fungera och att de får en gymnasieutbildning. --- … för 

att på så sätt när de kommer hem hjälpa dem med gymnasiebiten och så. (Marie, Socialsekreterare) 

 

Det syns inte någon märkbar skillnad i hur man ser på utslussning och vilka omständigheter 

som är betydande för den unge och dennes utslussningsprocess i jämförande hur respektive 

myndighet definierat begreppet utslussning. Enligt Danermark och Kullberg (1999) är ett 

gemensamt mål en viktig del i hur samverkan fungerar. Att arbeta efter liknande förklarings-

modeller underlättar samverkan mellan myndigheterna (Danermark & Kullberg, 1999:7). I 

rapporten Strategi för samverkan kring barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa 

(2007), är en gemensam samsyn en betydande faktor för samverkan. Utan gemensam samsyn 

gällande till exempel problemförståelse och definitioner av begrepp är det svårt att åstad-

komma samverkan (Josefsson, 2007:19). Gällande nödvändiga faktorer för att uppnå samver-

kan mellan SiS och socialtjänst anses inte samsynen som en bristande faktor. SiS och social-

tjänst uppmärksammar liknande faktorer som är väsentliga i en utslussningsprocess för den 

unge, exempelvis att skolövergången ska gå så smidigt som möjligt. SiS och socialtjänst är 

även överens om att utslussning innebär att den unge har möjlighet att innan frigivning, suc-

cessivt bekanta sig med livet utanför det särskilda ungdomshemmet.  

 

5.2 Upplevelser av samarbete  
 
… de har varit fantastiskt duktiga och jätteroliga att samarbeta med. --- Jag tror, är det en bra SiS-

institution med bra personal och det är någon sådär väl fungerande socialtjänst så funkar det.  

(Marie, Socialsekreterare) 

 

Informanterna har olika erfarenheter av samarbetet där de flesta anser att samarbetet med den 

andra myndigheten har fungerat tillfredsställande. Socialtjänsten upplever i större utsträck-

ning att samarbetet fungerar bättre än vad behandlingssekreterarna framförde.  

 
Jag upplevde att samarbetet var jättebra med det här LSU-hemmet, ja jättebra.  

(Katrin, Socialsekreterare) 

 

De särskilda ungdomshemmen uppfattar myndighetssamarbetet mellan SiS och socialtjänst 

som varierande i kvalité. De menar att om socialtjänsten är delaktig, visar ett intresse och en-
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gagemang samt en vilja att vara med under ungdomens verkställighetstid så fungerar det i de 

flesta fall bra. Med detta menar behandlingssekreterarna att man uppnår ett samarbete som är 

till förmån för den unge då övergången från SiS till socialtjänstens sker på ett smidigare sätt. 

 
Alltså, om man säger så här, när pojkarna väl blir frigivna ifrån X, då är det ju socialtjänsten som ska 

ta över ansvaret. Och eh där såklart skulle man ju kunna önska ett bättre samarbete måste jag ju säga. 

(Aisha, Behandlingssekreterare) 

 

Majoriteten av behandlingssekreterarna uppger att det är vanligt förekommande att social-

tjänsten inte är intresserad av att samarbeta med det särskilda ungdomshemmet gällande ut-

formningen av den unges placering när ungdomar döms till en längre verkställighetstid14. En-

ligt SiS kan en förklaring till detta vara att när en person döms enligt LSU, administrerar sta-

ten vården och socialtjänsten har officiellt sett inget ärende gällande den unge under verkstäl-

ligheten. Detta förklarar SiS med att dessa två myndigheter har två olika uppdragsgivare vil-

ket begränsar förutsättningarna för ett fungerande samarbete. Socialtjänsten avstår i många 

fall från att samarbeta med det särskilda ungdomshemmet när en ungdom döms till längre 

verkställighetstid vilket SiS känner frustration över. Förklaring till detta kan vara att de olika 

myndigheterna har olika intressen, lagar, regler, kunskap och mål. Enligt Danermark och 

Kullberg (1999) kan det hämma en fungerande samverkan (Danermark & Kullberg, 1999:9–

13).  

 
… det är många socialsekreterare som säger så, att en ungdom som blir dömd till ett ganska långt 

LSU-straff, de är ju inte så jävla intresserade eh nu svor jag förlåt. --- För då ligger kostnaden på oss, 

på staten. Och då vill man sedan inte liksom ja, vara så delaktig. (Aisha, Behandlingssekreterare) 

 

Aronsson (2005) belyser hur samverkan är en centralt betydande del i arbetet med ungdomar 

placerade på särskilda ungdomshem. Den kunskap myndigheterna innehar är avgörande för 

att kunna erbjuda den unge en mer kvalitativ vård och behandling (Aronsson, 2005: 36-39). 

Danermark (2005) menar också att samverkan bidrar till att man får djupare förståelse och 

insikt i ämnet. Att samverkan leder till mer kostnadseffektiva arbetsmetoder, är en ytterligare 

faktor som bör belysas enligt författaren. De gemensamma resurserna utnyttjas på ett bättre 

                                                
14 Menas i denna studie när den LSU-placerades verkställighetstid är längre än 6 månader. 
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sätt när samverkan bedrivs mellan berörda parter, jämfört med om myndigheterna själva ut-

format den unges behandlingsplan (Danermark, 2005:28).  

 
Men ett problem som jag har upplevt vid några tillfällen speciellt när det är killar som har ganska 

långa verkställighetstider är ju att socialtjänsten inte är speciellt intresserade när ungdomen kommer 

till oss och socialtjänsten inte har något officiellt ärende kring den ungdomen.  

(Ali, Behandlingssekreterare) 

 

Danermark (2005) diskuterar hur politiska mål och prioriteringar påverkar samverkan då be-

sluten fattas på en politik nivå vilket påverkar verksamhetens mål. Enligt Danermark (2005) 

får de inblandade yrkeskategorierna större frihet desto mindre politisk styrning en verksamhet 

har (Danermark, 2005:37). Myndigheterna har olika uppdragsgivare, där SiS är en statlig 

verksamhet och socialtjänsten är en kommunal verksamhet. Det innebär att de har olika verk-

samhetsmål vilket medför svårigheter att uppnå samverkan. Gemensamma verksamhetsmål är 

enligt Danermark (2005) en central förutsättning för att åstadkomma samverkan (Danermark, 

2005:15).  

 
För officiellt så har socialtjänsten inget ärende med den här ungdomen i och med att LSU det är en 

statlig angelägenhet och socialtjänsten är ju en kommunal myndighet så att säga.  

(Ali, Behandlingssekreterare) 

 

SiS ser svårigheter med att myndigheterna har olika uppdragsgivare, vilket medför som be-

handlingssekreterare beskriver det, ett vakuum vid övergången från SiS till socialtjänst. Da-

nermark och Kullberg (1999) förklarar hur en övergång mellan stat och kommun på grund av 

att organisationernas olika prioriteringar, ekonomi och kunskap, försvårar möjligheten att 

uppnå samverkan (Danermark & Kullberg, 1999:43–46).  

  

Brist på resurser förklaras som en försvårande faktor till avsaknad av engagemang gällande 

den unge under placering enligt LSU. Om brist på resurser anges som orsak till att man inte 

kan samarbeta eller samverka, ser man inte de långsiktiga kostnaderna för den unge om denne 

inte får en förmånlig utslussningsprocess. Om SiS och socialtjänst samverkar skulle de få 

större insikt i varandras arbete, ta del av och kunna utnyttja varandras kunskaper och därmed 

kunna se den långsiktiga lönsamheten vilket skulle leda till ett mer kostnadseffektivt arbete.   
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5.3 Kontakt och kommunikation mellan SiS och socialtjänst 
Kontakten mellan socialtjänst och SiS är en ytterligare faktor som är av betydelse i en utsluss-

ningsprocess för båda inblandade myndigheter. För att kunna uppnå en gemensam samsyn 

som tidigare presenterats i resultat och analysdel, krävs en fungerande kommunikation (Jo-

sefsson, 2007:19).  

 

Behandlingssekreterare betonar betydelsen av att överlämnandet till socialtjänst sker grund-

ligt, med hjälp av kontinuerlig telefonkontakt med socialsekreterare, möten samt besök i 

hemkommunen, vilket underlättar utslussningen för den unge. Behandlingssekreterare förkla-

rar att det är viktigt att den unge bygger upp en kontakt med sin socialsekreterare under verk-

ställigheten för att underlätta tiden efter en frigivning.  

 
… det är viktiga kontakter som tas och upprätthålls och upprätthålls över tid som kan ge möjligheter 

för de här killarna att få hjälp när de senare blir fria. Då finns det en socialtjänst som vet om de här 

behoven hos den här killen som kan har förberett någonting till och med.  

(Ali, Behandlingssekreterare) 

 

Holmqvist (2002) menar att socialtjänsten ska bjudas in kontinuerligt för planering av den 

unges tid under och efter verkställighetstiden. Dock redovisas att samarbetet i många fall 

kommit i gång först i samband med frigivning av den unge (Holmqvist, 2002:73). Både SiS 

och socialtjänsten förespråkar att kontakten med socialtjänsten ska påbörjas i ett tidigt skede. 

Detta för att utslussningen ska fungera på ett tillfredställande sätt vilket skapar en bättre pla-

nering för den unge under och efter verkställighetstiden. 

 
Och då sätter man igång den här processen, den är liksom med från i början. Sedan kan den ändra sig 

på vägen på något sätt utifrån att ungdomen mognar, tänker om… (Marie, Socialsekreterare) 

 

Informanterna, oberoende av myndighet, har olika uppfattning om hur kontakten fortlöpt un-

der verkställighetstiden. Några av informanterna uppger att kontakten har fungerat bättre då 

den unge har haft en kort verkställighetstid. I de flesta fall inleds en kontakt i starskedet av 

placeringen och intensifieras vid verkställighetens slut. Utifrån SiS och socialtjänstens upple-

velser kring kontakten, går det att se att kontakten mellan myndigheterna inte är tillräcklig. 

Det krävs ytterligare ansträngningar från de berörda myndigheterna. Kontakten måste i större 



37 

 

utsträckning upprätthållas under verkställighetstiden då det kommer att kunna påverka den 

unges utslussning positivt.  

 
Sedan tror jag att innehållet i en utslussning kan variera, bör variera från kille till kille men att det ska 

vara, att det ska finnas framförhållning. Det tror jag skapar en ökad trygghet och därmed också en 

ökad chans till att det faktiskt går bra för honom. (Ali, Behandlingssekreterare) 

 
Det särskilda ungdomshemmet informerar vanligtvis under den första kontakten, socialtjäns-

ten om LSU-lagen, vad som krävs av berörda parter och myndigheter och hur ungdomshem-

mets förfarande ser ut. Det är också vanligt, sett utifrån den genomförda studien, att det sär-

skilda ungdomshemmet ber om och får information om den unge från socialtjänsten, för att 

kunna skapa en helhetsbild utav den unge som blivit placerad på det särskilda ungdomshem-

met.  

 
Jo, det gjorde de. Just det ja, det gjorde de för de ville ha tidigare utredning för jag hade genomfört en 

gedigen utredning. (Gunilla, Socialsekreterare) 

 
Kontakten mellan socialtjänst och SiS bör utvecklas, prioriteras och upprätthållas. Då den ena 

myndigheten, SiS, i varje enskilt ärende ska samarbeta med socialtjänst innehar de större erfa-

renhet och vetskap om hur en tillfredsställande kontakt mellan myndigheterna kan se ut. Soci-

altjänsten har dock svårare att få en bild av hur ett samarbete bör se ut då socialsekreterarna 

oftast endast har erfarenheter från enstaka fall, vilket bekräftar att det finns ett stort behov av 

tydligare gemensamma riktlinjer.  

 

5.4 Ansvar  
Det råder inga tvivel hos SiS eller socialtjänst om vilken myndighet som innehar ansvaret för 

den person som är dömd enligt LSU, under dess verkställighetstid. Det särskilda ungdoms-

hemmet ansvarar för allt vad den unge behöver under verkställighetstiden.  

 
… det ju så här att när de har LSU så är det ju staten som tar över liksom allt ansvar, för dem, så att vi 

har ju inget eh vare sig ansvar eller ekonomiskt ansvar för dem. (Katrin, Socialsekreterare) 
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Majoriteten av behandlingssekreterarna menar att ett vilande LVU1516 leder till ett avsevärt 

bättre samarbete med socialtjänsten under en LSU-placering. Behandlingssekreterare förklarar 

det med att socialtjänsten då har ett annat ansvar att vara delaktig eftersom de bär ansvaret 

som vårdnadshavare för den unge.  

 
… det ju mycket lättare att få få igång ett samarbete med socialtjänsten när det gäller LVU-

ungdomar. (Aisha, Behandlingssekreterare) 

 

SiS och socialtjänst uppfattar det som att LSU-ärenden inte är prioriterade inom socialtjäns-

tens verksamhet. Enligt Holmqvists utvärdering (2002) uppger tillfrågade socialsekreterare att 

de inte innehar ansvaret under verkställighetstiden och därför är inte LSU ett prioriterat områ-

de inom socialtjänsten (Holmqvist, 2002:73). Denna studie har berört denna frågeställning 

och de tillfrågade informanterna är eniga om att LSU inte är ett prioriterat område inom soci-

altjänsten vilket påverkar samarbetet och därmed utslussningen av den unge negativt. Enligt 

Josefsson (2007) krävs att prioriteringar görs av inblandade myndigheter för att uppnå sam-

verkan (Josefsson, 2007:18). Bristen på prioriteringar är en bidragande orsak till att samarbe-

tet många gånger är bristfälligt mellan SiS och socialtjänst. Det finns en frustration hos SiS 

över att socialtjänsten inte prioriterar LSU. Dock visar att det inte är viljan och engagemanget 

som i huvudsak brister i socialtjänstens arbete med LSU-placerade ungdomar, då myndighe-

terna åstadkommer ett tillfredsställande arbete i större utsträckning när den unge har ett vilan-

de LVU. 

 

5.5 Riktlinjer  
Enligt Danermark och Kullberg (1999) påverkar organisationers olika regler, rutiner och mål 

möjlighetan att samverka (1999:13, 52). Därför anses det betydelsefullt att undersöka hur re-

spektive myndighet ser på de riktlinjer som finns kring samverkan gällande den unge.  

 

Vid placering enligt LSU finns riktlinjer så som att SiS ansvarar för den unge under verkstäl-

lighetstiden och ska därmed bära kostnaderna under hela placeringen (LSU (1998:603)). Rikt-

linjerna gällande till vilken utsträckning socialtjänstens engagemang ska vara, är precis som 
                                                
15 Med LVU menas Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, härefter LVU (Socialstyrel-
sen, 2008:278). 
16 Vilande LVU kan en ungdom ha under den tid då en LSU-dom verkställs. Socialtjänsten i den unges hem-
kommun har då ett pågående tvångsvårdsärende där insatser lätt ska kunna aktualiseras när straffet är avtjänat. 
Ett LVU ska bekräftas/förnyas av Länsrätten var sjätte månad och det gäller även vilande LVU (SiS, 2010-05-
07). 
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informanterna medger, otydliga. Det beror på att det i LSU (1998:603) endast står att utform-

ningen av den unges placering ska ske i så nära samarbete som möjligt med socialtjänsten i 

den unges hemkommun. En förklaring till de otydliga riktlinjerna är att begreppet, i så nära 

samarbete som möjligt, är svårdefinierat. Danermark och Kullberg (1999) menar att oklarhe-

ter gällande rollfördelning är en faktor till det många gånger varierade engagemanget. Ett 

bristande engagemang och ej tillfredsställande delaktighet påverkar i sin tur samverkan nega-

tivt (Danermark & Kullberg, 1999:38). Socialsekreterare uppger att de inte är tillräckligt in-

satta i de riktlinjer som gäller för LSU-placerade ungdomar. De menar att det finns otydlighe-

ter gällande arbetsfördelningen mellan SiS och socialtjänst. På frågan om de arbetar efter någ-

ra speciella riktlinjer svarar en socialsekreterare följande: 

 
Det har vi, nää det kan jag säga att det har vi inte. Och har vi det så måste jag faktiskt erkänna att jag 

inte känner till dem. (Tor, Socialsekreterare) 

  

SiS och socialtjänst upplever att alltför styrda riktlinjer kan begränsa planeringen för den 

unge. De förklarar det med att en redan förbestämd mall med tillhörande riktlinjer och tillvä-

gagångssätt inte gynnar den individanpassade utgångspunkten i behandlingsplanen.  

 
Det är klart det är bra med riktlinjer men samtidigt riktlinjer, bara riktlinjer utan att hålla de levande 

är inte något optimalt heller. Det tycker inte jag. Men alltså en vetskap, kunskap, om förfaringspro-

cessen och proceduren tror jag att man måste ha, kanske en mer dokumenterad, att prata om. (Tor, 

Socialsekreterare) 

 

Danermark och Kullberg (1999) förklarar hur oklarheter kring roll-, och ansvarsfördelning 

mellan organisationer har en inverkan på samverkan (Danermark & Kullberg, 1999:38). Soci-

altjänsten är dåligt insatta i vad som gäller vid en LSU-placering. Det är otydligt vem som 

ansvarar för vad vid samarbete. Denna otydlighet uppfattas speciellt inom socialtjänsten. Bris-

ten på tidigare erfarenheter innan påbörjat ärende är en orsak till att socialtjänsten är dåligt 

underrättade om de riktlinjer som följer en LSU-placering.  

 

Enligt Holmqvist (2002) krävs att en omarbetning av riktlinjerna gällande utformningen av 

planeringen för den unge görs, för att strukturera upp ansvarsfördelningen mellan SiS och 

socialtjänst (Holmqvist, 2002:101). Ett förtydligande samt omarbetning av strukturer gällande 

samarbetet kommer leda till att socialtjänsten blir mer insatta i vad som gäller vid en LSU-
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placering vilket kommer leda till att de blir mer delaktiga och aktiva i samarbetet vid plane-

ring av placering för den unge. Josefssons rapport (2007) stödjer denna tes om att strukturer 

skapar en tydlighet, vilket i sin tur underlättar samverkan mellan myndigheter (Josefsson, 

2007:18).  

 

Med hjälp av omformuleringen av LSU (1998:603) samt SiS´ prioriteringar i verksamhetspla-

nen för 2010 gällande vårdkedjor och samverkan, ses en möjlighet till ett förbättrat samarbete 

som förhoppningsvis leder till samverkan mellan berörda myndigheter i ett framtida arbete.  

 

5.6 Socialtjänstens kunskap om LSU 
 

Den är väldigt sparsmakad emellanåt. Det är oerhört ofta som jag ringer till socialtjänsten, de första 

kommentarerna är att jag inte har varit inblandad i ett ärende med en LSU ungdom förr vill du gärna, 

vill du berätta lite för mig. Det hör nästan till mer regel än undantag faktiskt.  

(Nina, Behandlingssekreterare) 

 

Behandlingssekreterare och socialsekreterare är eniga om att det råder kunskapsbrist hos soci-

altjänsten gällande LSU. I många fall behöver behandlingssekreterare förklara innehållet i 

lagen för socialsekreterare vid första informationsträffen efter att den unge placerats på ett 

särskilt ungdomshem. Enligt socialtjänst och SiS är bidragande orsaker till socialtjänstens 

låga kunskaps-, och intressenivå baserade på socialtjänstens prioriteringar. Orsaker till detta är 

resursbrist samt att LSU-placerade ungdomar inte ligger inom socialtjänstens ansvar under 

verkställighetstiden.  

 
Näe, nej det handlar väl mycket om att vi också om att vi var ju lite oförberedda på vad det innebär 

med LSU och vem har ansvar och sådana här saker eh det hade vi aldrig riktigt behövt att bry oss om 

innan. (Katrin, Socialsekreterare) 

 

SiS upplever att socialtjänstens kunskap om LSU har blivit bättre under åren. Dock under-

stryker majoriteten att kunskapen ytterligare behöver förbättras inom socialtjänsten gällande 

vad som gäller och förväntas utav dem vid LSU-ärenden.  

 
… om man tittar på de här dryga tio åren som har gått har det blivit bra mycket bättre, idag tror jag de 

flesta, eh vet kan en hel del om hur LSU fungerar, jag tror det.  (Jenny, Behandlingssekreterare) 
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Så för vår del ingår det ju oftast att sitta och informera om vad LSU är och hur lagen ser ut och hur de 

ska hantera och agera liksom. (Aisha, Behandlingssekreterare) 

 

Josefsson (2007) betonar att samverkan är en komplex process som är i behov av investering-

ar i form av tid och resurser från berörda. Prioriteringar, kunskap och planering är betydande 

faktorer för att nå en mer etablerad samverkan (Josefsson, 2007:7). Av de resultat som denna 

studie utvisat syns det tydligt hur socialtjänstens kompetens är bristande i ämnet LSU samt att 

nödvändiga prioriteringar inte görs av socialtjänst. Detta påverkar i sin tur, samarbetet mellan 

myndigheterna vilket försvårar planeringen av den unges utslussningsprocess.  

 

Danermark och Kullberg (1999) förklarar att det är värt att föra en diskussion kring ansvars-

fördelning, etiska förhållningssätt samt formulera gemensamma mål innan påbörjad samver-

kan. Det leder till att inblandade parter utgår från en gemensam utgångspunkt vilket är en cen-

tral del i en framgångsrik samverkan (Danermark & Kullberg, 1999:56).  

 

Idag finns, i de flesta fall, ett pågående samarbete mellan SiS och socialtjänst gällande unga 

placerade enligt LSU. Det är dock inte tillräckligt för att uppnå en utslussningsprocess som är 

till förmån för den unge och hjälper denne att kunna återgå till att leva ett tillfredställande, 

laglydigt liv. Dessa myndigheter bör arbeta för att samverka. För att uppnå samverkan mellan 

SiS och socialtjänst krävs det att tydligare gemensamma mål och riktlinjer utarbetas. De bör 

också ges större kunskap och förståelse för den andra myndighetens arbete, för att uppnå 

samverkan.  
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6. Avslutande reflektion 

Studien har studerat förhållningssättet till samarbetet mellan SiS och socialtjänst kring LSU-

placerade ungdomars utslussningsprocess. SiS och socialtjänstens syn på utslussningsprocess, 

upplevelser av samarbete, ansvarsfördelning, riktlinjer samt socialtjänstens kunskap om LSU 

har behandlats. Vilka förutsättningar och faktorer som spelar en avgörande roll för att uppnå 

samverkan har också studerats. I följande avslutande del av uppsatsen kommer studiens cen-

trala delar sammanfattas samt reflekteras över. En diskussion kring förslag på framtida forsk-

ning kommer också att föras. 

 

6.1 Sammanfattning 
Tidigare forskning belyser huruvida samverkan mellan berörda myndigheter är en väsentlig 

del i arbetet med ungdomar placerade på särskilda ungdomshem. Samverkan mellan myndig-

heterna är nödvändigt för att uppnå kvalitativ vård jämfört med om endast en myndighet varit 

involverad i den unges placering. Det är nödvändigt eftersom båda myndigheter är berörda 

där SiS ansvarar för den unge under dennes placering och socialtjänsten har det yttersta an-

svaret för tiden som följer efter placeringen. Det är av vikt att det särskilda ungdomshemmet 

får ta del av socialtjänstens teoretiska bakgrund och erfarenhet av den unge för att kunna ut-

forma en lämplig behandlingsplan för den placerade ungdomen (Aronsson, 2005: 36-39).  

 

Utvärderingen och uppföljningen av LSU från 2002 visar att samverkan mellan SiS och soci-

altjänst i många fall inte har fungerat (Holmqvist, 2002:2). Utifrån resultatet av denna studie 

syns det att respektive myndighet har varierande upplevelser av samarbetet kring den unge. 

Socialtjänsten har i större utsträckning bättre upplevelser av samarbetet än vad de särskilda 

ungdomshemmen innehar. I jämförelse med tidigare forskning kan man se utifrån denna stu-

die att det har skett en förbättring gällande samarbetet, dock betonar både SiS och socialtjänst 

att samarbetet kan förbättras ytterligare.  

 

Socialtjänstens brist på kunskap är enligt respektive myndighet i denna studie, en bidragande 

orsak till det många gånger bristande samarbetet. Enligt Danermark och Kullberg (1999) är 

gemensam samsyn, riktlinjer, kunskap och mål avgörande faktorer för att kunna uppnå en 

tillfredställande samverkan (Danermark & Kullberg, 1999:9–13). Det finns en avsaknad på 

mer utformade riktlinjer inom både socialtjänst och SiS gällande till exempel ansvarfördel-
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ning i ett samarbete kring den unge. Därför upplevs det svårt för berörda myndigheter att få en 

struktur gällande planering och därmed utslussning för den enskilde. Det krävs investeringar i 

form av tid och prioriteringar av inblandade för att uppnå samverkan (Josefsson, 2007:7). Det 

är värt att betona att otydliga riktlinjer bereder väg för mer individuellt utformandet behand-

lingsplaner då man lättare kan tillgodose den unges behov och förutsättningar. Otydliga rikt-

linjer och rollfördelningar kan skapa förvirring och därmed motverka samarbete och samver-

kan, då de berörda inte vet vem som ska ansvara för vad eller hur samt var och i vilken ut-

sträckning de ska befinna sig i processen. Riktlinjer och rollfördelningar som är otydliga är 

något som även Danermark & Kullberg (1999) diskuterar, där de menar att oklarheter kring 

fördelningen av roller mellan organisationer inverkar på myndigheternas samverkan (Daner-

mark & Kullberg, 1999:38). 

 

SiS är ansvarig för den unge under placeringen. Dock ska planeringen av placeringen så långt 

det är möjligt göras i så nära samarbete med socialtjänsten, dels eftersom att socialtjänsten 

innehar relevant kunskap om den enskilde samt för att en övergång till eventuell öppenvård 

ska fortlöpa så smidigt som möjligt (www.stat-inst.se). Då socialtjänsten har det övergripande 

ansvaret över den unge borde de inta en mer aktiv roll under verkställighetstiden. De borde 

också verka för samverkan för att underlätta arbetet efter verkställigheten då socialtjänsten 

ska gå in med eftervårdsinsatser om behov finns.  

 

6.2 Reflektion 
Det krävs ett mer långsiktigt helhetstänk kring den enskilde för att förebygga återfall efter en 

placering. Det är väsentligt att kontakten mellan myndigheterna i större utsträckning upprätt-

hålls under hela placeringen. Det är också viktigt att myndigheter följer ungdomen under och 

efter en placering för att minska återfallsrisken. Teorier och forskning förklarar att samverkan 

leder till mer kostnadseffektiva arbetsmetoder, till en förbättrad planering och därmed kan 

förbygga att den unge återfaller i brott. Socialtjänsten behöver därför inta en mer aktiv roll 

under verkställighetstiden för att upprätta en kontakt med den enskilde vilket kommer att 

gynna det eventuella eftervårdsarbetet (Aronsson, 2005:37–39).  

 

Då det framkommer från denna studie att samarbetet kring den unge många gånger är bristfäl-

ligt krävs det att det ställs högre krav på det arbete myndigheterna bedriver runt den unges 

utslussning. Studien och tidigare forskning visar att samarbete i detta fall inte är tillräckligt för 
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att kunna erhålla en fungerande utslussning för LSU-placerade ungdomar, därför krävs det att 

berörda myndigheter samverkar istället för att samarbetar. Samverkan leder till att berörda 

myndigheter arbetar efter tydliga roller mot ett gemensamt mål (Danermark, 2005:15) vilket 

skulle gynna den unges utslussningsprocess. Samverkan mellan berörda myndigheter leder  

även till att arbetsmetoder kring utsatta grupper kan utvecklas och förbättras (Josefsson, 

2007:29) och därmed kan man på ett mer effektivt sätt ta tillvara på de resurser som finns 

kring den unge. SiS´ prioriteringar gällande vårdkedjan och Justitiedepartementets omformu-

lering och förtydligande av LSU kommer förhoppningsvis att leda till att samarbetet mellan 

myndigheterna förbättras och utvecklas. Det kan i sin tur leda till att en samverkan mellan 

berörda myndigheter åstadkoms. Samverkan skapar bättre förutsättningar för upprättande av 

behandlingsplaner vilket underlättar för den unge efter en placering och kan därmed minska 

risken för brottsåterfall.  

 

6.3 Framtida forskning  
SiS’ särskilda ungdomshem tar även emot placeringar enligt LVU där bakgrundsproblemtiken 

upplevs som liknande, dock olika långt utvecklade. Det skulle vara intressant att närmare stu-

dera hur man i samhället, hos personal inom SiS samt hos socialsekreterare ser på en person 

som är placerad på ett särskilt ungdomshem för vård enligt LVU kontra en person som är pla-

cerad för vård enligt LSU. Detta ses som intressant då det kan påverka samarbetet mellan SiS 

och socialtjänst och därmed förbättra vården och utslussningen för den unge. Denna studie har 

visat att det finns ett betydligt bättre samarbete när en individ är placerad enligt LVU än när 

en person är placerad enligt LSU. En del av de tillfrågade i studien tror att det kan bero på att 

socialtjänsten har ett annat ansvar och därmed högre krav på att samarbeta vid vård enligt 

LVU än LSU. De har då också har ett större ansvar för den unge efter placeringens slut.  

 

Då olika problematik kräver olika vård och olika ungdomshem i Sverige erbjuder olika be-

handlingar, ses det också av vikt av att se närmare på tillgänglighet och utbud av den av sam-

hället kontrollerade vården med behörighet att motta placeringar enligt LSU. En studie av 

detta skulle vara ytterligare intressant om den gjordes i jämförelse med den jämförbara vård 

som finns för enskild placerad enligt LVU. Detta är intressant med bakgrund av att informan-

ter i denna studie vid flera tillfällen nämnt att platsbrist ofta avgör var en ungdom som blir 

dömd enligt LSU, blir placerad under sin verkställighetstid då det endast finns sju särskilda 

ungdomshem som har placeringar enligt LSU vilket därmed begränsar möjligheten till att ge 
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den unge den vård denne behöver för att kunna återgå till att leva ett laglydigt liv. En sådan 

jämförelse ses som intressant då problematiken hos personer omhändertagna enligt LVU be-

skrivs som samma jämfört med de som blir placerade enligt LSU.     

 

Denna studie har också frambringat ett intresse för att studera i vilken utsträckning social-

tjänsten har kunskap om LSU, delvis eftersom vi innan denna studies genomförande ansåg vår 

egen kunskap, efter tre års studier på socionomutbildning, var väldigt sparsmakad. Det är ock-

så av intresse då SiS och socialtjänst i denna studie också har påpekat att kunskapen hos soci-

altjänsten gällande LSU är bristande. Vid arbete med denna studie har flera yrkesverksamma 

inom området för socialtjänsten med arbete med barn och ungdomar ställt frågor om exem-

pelvis vad LSU är vilket bekräftar informanternas information. Med detta som bakgrund anses 

det vara av intresse att titta på exempelvis innehåll i socionom-, och socialpedagogikutbild-

ningar samt undersöka hur kunskapen om LSU ser ut hos verksamma inom socialtjänsten, 

vilket skulle kunna bidra till förbättring av möjligheter att uppnå samverkan. 

 

Danermark (2005) menar att ledningens roll att skapa förutsättningar som underlättar samver-

kan (Danermark, 2005:13). Därför skulle det vara av intresse att studera hur samverkan ser ut 

på annan organisatorisk nivå än mellan socialsekreterare och behandlingssekreterare. Det 

skulle även vara intressant att titta på hur riktlinjer och budskap ser ut från överordnad till 

underställd då organisationskulturen ofta speglar den enskildes arbete.   



46 

 

Referenser 

Icke tryckta källor 
Intervjuerna med informanterna nedan har genomförts mellan den 8 april 2010 och 3 maj 

2010.  

– Intervju informant Katrin 

– Intervju informant Ali 

– Intervju informant Nina 

– Intervju informant Aisha 

– Intervju informant Marie 

– Intervju informant Jenny 

– Intervju informant Tor 

– Intervju informant Gunilla 

 

Litteraturkälla 

Dalén, M. (2007) Intervju som metod. Gleerups Malmö: Utbildning.  

Danermark, B. (2004) Samverkan - En fråga om makt. Örebro: Läromedia 

Danermark, B. (2005) Samverkan – himmel eller helvete? Malmö: Gleerups. 

Danermark, B. & Kullberg, C. (1999) Samverkan – Välfärdstatens nya arbetsform. Lund: 

Studentlitteratur.  

Denscombe, M. (2000) Forskningshandboken - för småliga forskningsprojekt inom samhälls-

vetenskaperna. Lund: Studentlitteratur.  

Kvale, S. & Brinkman, S. (2009) Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur.  

Nordlöf, K. (2005) Unga lagöverträdare i social-, straff- och processrätt. Lund: Studentlittera-

tur.  
Robson, C. (2002) Real world research. Oxford: Blackwell. 

Socialstyrelsen, (2008) Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten. Stockholm: 

Socialstyrelsen 

Sjöberg, K. & Wästerfors, D. (red). (2008) Uppdrag forskning. Malmö: Liber. 

Thunved, B. (2007) Samhället och de unga lagöverträdarna. Stockholm: Nordstedts juridik. 

 



47 

 

Rapport  
Aronsson, H. (2005) Samverkan inom ungdomsvåren – om psykiatriska vårdinsatser för ung-

domar vid särskilda ungdomshem. Sveriges Kommuner och Landsting, SiS. Stockholm: 

Edita Norstedts Tryckeri.  

DS 2009:9 Förbättrad utslussning från sluten ungdomsvård och ändrade gallringsregler i 

belastningsregistret. Regeringskansliet: Justitiedepartementet. Stockholm  

Holmqvist, R. (2002) Sluten ungdomsvård – en uppföljning. Stockholm: Socialstyrelsen.  

Josefsson, B. (2007) Strategi för samverkan – kring barn och unga som far illa eller riskera 

att fara illa. Myndigheten för skolutveckling, Rikspolisstyrelsen, Socialstyrelsen.  

Lukács, J., Mossler, K., Reitan, T. (2009) Vårdkedja med framgång. Statens institutionsstyrel-

se, Sveriges kommuner och landsting 

Pettersson, T. (2009) Återfall i brott bland ungdomar dömda till fängelse respektive sluten 

ungdomsvård. Stockholm: SiS.  

Staffan, W. (2009) Socialtjänstens bedömning av vården av ungdomar på SiS särskilda ung-

domshem. SiS.  

Vetenskapsrådet. (1990) Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning.  

 

Internetkälla 

Svenska kommunförbundet & SiS http://www.stat-inst.se/documents/samarbete_lsu.pdf 

(2010-02-20) 

SiS (2010) Vad är sluten ungdomsvård? http://www.stat-inst.se/zino.aspx?articleID=8226 

(2010-02-20) 

Socialstyrelsen Särskilda ungdomshem 

http://www.socialstyrelsen.se/forplaceradebarnochunga/sarskiltungdomshem (2010-05-06)  

SiS http://www.stat-inst.se/zino.aspx?pageID=34&assignmentID=2A348D4B-0432-4628-  

9246-4B3D7A3B4070 (2010-05-06)  

Åklagarmyndigheten http://www.aklagare.se/Om-oss/Statistik/Lagforing/ (2010-05-27) 

 

Lagtext och proposition 
Lag (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård 

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1998:603 (2010-02-20) 



48 

 

Förordningen (1998:641) om verkställighet av sluten ungdomsvård 

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1998:641 (2010-02-20) 

Prop. 1997/98:96 

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=37&rm=1997/98&bet=96&typ=prop 

(2010-02-20) 

 



49 

 

Bilaga 1-Missivbrev 

  
                     SOCIONOMPROGRAMMET 

Hej, 

Vi är två studenter som läser tredje året på socionomprogrammet på Linnéuniversitet i Kal-

mar. Vi skriver nu en examinationsuppsats på c-nivå med handledning av Max Hansson, uni-

versitetsadjunkt vid Linnéuniversitet.  

Syftet med vår uppsats är att studera riktlinjer och ansvarsfördelning med fokus på utsluss-

ningsprocess för LSU (Lagen om sluten ungdomsvård)-placerade ungdomar. 

Vi önskar genomföra intervjuer med utredningssekreterare/behandlingssekreterare som är 

verksamma vid särskilda ungdomshem samt socialsekreterare med tidigare erfarenheter av 

LSU-ärenden. Intervjuerna kommer att ha en uppskattad tidsram mellan ca 45 min till en 

timme. Om ni är intresserade av att delta i studien avser vi vid överrenskommelse spela in 

intervjun. Materialet från intervjun kommer endast att användas till forskningsändamålet och 

ni deltar självklart anonymt i studien.  

 

Vi kommer kontakta dig via telefon eller e-mail för respons om eventuell medverkan. Du är 

också välkommen att kontakta oss för att lämna svar om du önskar delta i denna studie.  

 

Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar 
Ida Gill 
Kontaktuppgifter 
 
Sofia Eldh 
Kontaktuppgifter 
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Bilaga 2 - Intervjuguide 

Inledning 

- Presentera kort författarna till studien 
- Presentera kort studien och dess syfte 
- Ange av vilken anledning är vi där och hur respondenten är utvald 
- Berätta hur materialet kommer att användas 
- Kort presentera intervjuns innehåll 

Praktisk information 
- Tidsram 
- Inspelning av intervjun  
- Informera om konfidentialitet kring denna studie – vi kommer inte att benämna infor-

manterna vid varken namn, förvaltning, kommun eller ungdomshem de tillhör  
- Informera informanten om att denne inte behöver besvara frågor om han/hon inte vill, 

känner obehag eller av annan anledning. Informanten kan välja också avbryta inter-
vjun när helst denne känner  

- Har informanten frågor till oss? 
 

Informanten 
- Yrkesverksam bakgrund 
- Erfarenhet av LSU-placerade ungdomar 
 

Utslussning 
- Vad innebär utslussning enligt er verksamhet? (vilka riktlinjer i tillvägagångssätt finns 

gällande utslussning?)  
- Vilka fördelar/nackdelar ser du med det aktuella arbetet gällande utslussning av den 

enskilde?  
- Enligt dina erfarenheter, hur har tillvägagångssättet sett ut vid utslussning av en person 

placerad enligt LSU? 
- Vilka delar i en utslussningsprocess är de mest centrala enligt dig? 

- Upplever ni några svårigheter vid utslussningsarbete? I sådana fall vilka? 

- Hur arbetar man för att få den unge att vilja återanpassas till samhället? (Finns motiva-
tionsarbete som en del av tillvägagångssättet? Hur upplever ni den placerades delak-
tighet?) 

- Hur skulle du vilja att en utslussningsprocess för en LSU-placerad såg ut? 
 

Process vid placering enligt LSU 
- Vad är socialtjänstens/SiS’ uppgift vid planering av en utslussning? 
- När tas kontakt mellan SiS och socialtjänsten vid placering enligt LSU? 
- Vilken verksamhet tar kontakt?  
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- Vem ser till att kontakten upprätthålls? 
- Hur ofta sker kontakten mellan Socialtjänsten och SiS under en placering enligt LSU? 
- Hur ofta sker kontakt mellan Socialtjänsten och den placerade? 
- Hur upplever ni att samarbetet mellan Socialtjänsten och SiS ser ut? (Hur skulle man 

kunna förbättra samarbetet?) 
- Hur upplevs socialtjänstens kunskap om LSU? 
- Vilken förändring tror du kommer att ske genom att gå från samarbete till samverkan 

samt att huvudansvaret kommer att ligga hos SiS? (Enligt det nya lagförslaget gällan-
de utslussningsprocess för en LSU-placerad person) 

 
Avslutning 

- Fråga informanten om det går bra att vi ringer tillbaka för komplettering om så skulle 
behövas? 

- Har informanten frågor till oss? Vill informanten tillägga något?  
- Tacka informanten för att denne ställt upp och medverkat 

 

 

 
 

 

 


