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Abstract 
The purpose of this study is to understand the approach that the staff who works in the 
aftercare for juvenile offenders have to the organizational structure in the organization 
they work in. SiS is the authority which is taking care of the juvenile offenders if they 
been sentence to closed youth institutional care, when they are done it is the social 
service were the adolescent live which is responsible for the aftercare. This is decided 
by the law since 1999, if a young person between 15 and 17 commit a serious crime, 
they can be sentenced to closed youth institutional care. The interest for this study was 
the aftercare and what possible participant was involved in the aftercare for this young 
people. By looking up earlier research in the area and doing six different interviews 
with both social workers, staff on the SiS-institution and an organization for ex 
convict the purpose was examines. To analyze the interviews the theory called new 
institutionalism was used. The study shows that aftercare is individual and not all of 
these young people need aftercare but if it is going to work the first condition is that 
the adolescent him/herself want to have support by social service. Another condition is 
that SiS and social service have a good cooperation with each other, the adolescent, 
the family and other important participant. Everything in the care for these young 
people has to be individual because no one is the same, everyone has their own needs 
and limits. The study also shows that the staff has a different approach to the 
organizational structure, depending on which organization they work in and what 
position they have in the organization. The most common approach in this study was 
that they have to do their job to fix these young people, but they always have to 
struggle to that fact that it is other people who set the law and the rules that they are 
going work from.  
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1. Inledning 
1.1. Bakgrund och problemformulering 

Martin var 16 år när han dömdes för mordförsök, påföljden blev två år sluten 

ungdomsvård. Under tiden på det särskilda ungdomshemmet misshandlade Martin en 

annan intagen och straffet utökades med en månad. Martin var 18 år när han slussades 

ut i samhället. Efter avtjänat straff tog det inte mer än tolv dagar innan Martin gjort sig 

skyldig till brott igen. Den här gången hade han försökt frita en vän från det särskilda 

ungdomshemmet. Martin erhöll försörjningsstöd under sina tolv dagar i frihet, men han 

nekades hyreskontrakt pga. försörjningsstödet. Det ledde till att socialtjänsten betalde ut 

extra pengar för att Martin skulle kunna bo på vandrarhem, dessa pengar använde 

Martin till narkotika1. 

 

Redan innan jag började studera till socionom var jag intresserad av ungdomars 

psykiska hälsa, under utbildningens gång har jag också kommit att intressera mig för 

ungdomskriminalitet. Detta intresse har blivit starkare efter att ha läst kurser i socialrätt 

och läst om uppmärksammade ungdomsbrott i dagstidningar. Vad jag har funderat på 

när jag har läst om vilket straff ungdomarna får är hur tiden efter straffet ser ut. Vad 

händer när den unge kommer tillbaka till samhället efter att ha avtjänat sitt straff, vem 

finns där då och vem ska hjälpa den unge att inte begå brott igen? 

 

Ungdomar i åldrarna 15-17 år som har begått grova brott döms oftast inte till fängelse, 

men de är straffmyndiga och döms därför till vård enligt LSU2. Enligt lagboken inträffar 

detta när handlingen bedöms vara så grov att den för en vuxen skulle innebära fängelse3. 

I LSU går det att läsa om verkställigheten för den slutna ungdomsvården, vilken bedrivs 

av Statens institutionsstyrelse (SiS). Statens institutionsstyrelse är en myndighet som 

styrs av staten. Myndigheten har hand om tvångsvård av ungdomar med allvarliga 

psykosociala problem och vuxna med missbruksproblem. Deras uppdrag är att 

                                                 
1 http://www.unt.se/uppsala/fritog-mordare---efter-12-dagar-i-frihet-325161.aspx  
2 Lag (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård 
3 32 kap. 5 § Brottsbalk, Om överlämnande till särskild vård för unga 
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tillsammans med socialtjänsten skapa förutsättningar för ett liv utan kriminalitet och 

missbruk. När det gäller den slutna ungdomsvården har SiS som uppdrag att förbereda 

den unge på att komma tillbaka till samhället4. 

 

SiS beskriver i ett dokument om samverkan att ansvarig myndighet för eftervård i LSU-

domar är socialtjänsten i den unges hemkommun. Oftast är det en socialsekreterare som 

arbetar med barn och unga som är ansvarig handläggare under institutionstiden. I 

samma dokument går det att läsa att när straffet är avtjänat ska det finnas en 

handlingsplan för hur eftervården ska se ut när den unge slussas ut i samhället. Den 

unge ska så långt det är möjligt vara delaktig i planeringen av sin egen vård. Vidare 

beskrivs det i samverkansdokumentet att behandlingen under strafftiden ska utformas i 

samarbete med socialtjänsten5. SiS förklarar i sin årsredovisning från 2009 att de ska 

arbeta för att motivera den unge till kontakt med socialtjänsten om det är så att han/hon 

inte vill ha någon kontakt med socialtjänsten (SiS 2009:24). 

 

Vanligtvis sker insatser efter avtjänat straff på frivillig väg, SiS beskriver några av dessa 

i sin årsredovisning från 2009, t.ex. praktikplats eller kontaktperson (SiS 2009:22). 

LVU6 är en lag för unga, där de kan omhändertas utifrån den miljön de lever i (LVU 2 

§) eller utifrån sitt eget beteende (LVU 3 §). Sådan vård är till för ungdomar upp till 20 

år, om det finns särskilda behov för det (LVU 1, 3 §§). När LSU kom till gjordes ett 

tillägg i LVU 3 §, vilket innebär att LSU-dömda ungdomar kunde beredas fortsatt 

tvångsvård efter LSU-tiden, utan pågående riskbeteende (Puhakka 2001:12). Om det 

inte föreligger särskilda behov finns ingen anledning till fortsatt vård enligt LVU, vilket 

betyder att eftervården i sådana fall sker på frivillig väg. 

 

                                                 
4 2-3§§ LSU 
5 http://www.stat-inst.se/documents/publikationer/ovriga-publikationer/samarbete_lsu.pdf  
6 Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga 
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SiS har i sin årsredovisning från 2009 klartgjort att det finns situationer då socialtjänsten 

har gjort bedömningen att den unge inte är i behov av fortsatta insatser (SiS 2009:22), 

trots att forskning visar att återfall i brott minskar om den unge får tillgång till eftervård 

när straffet är avtjänat (Pettersson 2009:3-4). Då många av de ungdomar som döms till 

sluten ungdomsvård har begått grova brott, ökar risken för återfall efter avtjänat straff 

(Pettersson 2009:3). Ändå redovisar SiS att endast 63 % av de utslussade ungdomarna 

år 2009 hade planerade insatser vid utslussningen, vilket de menar är mycket bristfälligt 

ur ett behandlingsperspektiv (SiS 2009:22). Justitiedepartementet beskriver i sin 

utredning ”Förbättrad utslussning från sluten ungdomsvård och ändrade 

gallringsregler i belastningsregistret” några av de orsaker som kan ligga bakom den 

bristande eftervården. Dels kan det bero på att SiS och socialtjänsten inte har samma 

uppfattning om vad den unge behöver, att det kan vara så att de båda myndigheterna i 

ett sent skede etablerar kontakt eller att det råder oklarheter i ansvarsfördelningen (Ds 

2009:9, s. 27). 

 

Ovanstående får mig att fundera över hur de här organisationerna egentligen är 

uppbyggda. Möjligen kan eftervårdens förtjänster och brister förklaras utifrån den 

struktur som råder inom dessa organisationer. När det gäller eftervård av dessa 

ungdomar verkar mycket bygga på att organisationen de vårdas inom är utrustad med 

rätt resurser, i alla fall av ovanstående att döma. Dessa organisationer är styrda av stat 

och kommun och de ska förhålla sig till flertal olika lagar och regler, både inne i och 

utanför organisationen, samtidigt som de ska bedriva ett bra behandlings- och 

eftervårdarbete. Eftersom att det är stora organisationer är det inte säkert att alla styrs på 

samma sätt, det kanske finns skillnader i ledarskap, arbetsmetoder och synsätt. Vad som 

intresserar mig är hur de som arbetar inom organisationerna tycker att det är att arbeta 

med ungdomar som har en svår problematik och samtidigt arbeta utifrån förutbestämda 

regler. Med tanke på fallet om Martin och det som beskrivs i bakgrunden väcks 

funderingar kring om det kan vara så att eftervården är tänkt att fungera på ett visst sätt 

utifrån lagar, regler, officiella dokument osv., men verkligheten kanske ser annorlunda 
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ut och om det är så kanske det finns svårigheter för personalen inom den slutna 

ungdomsvården att hantera detta. 

 

1.2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att förstå hur yrkesverksamma inom eftervården för LSU-dömda 

ungdomar förhåller sig till de organisatoriska strukturerna i de organisationer de arbetar 

i.  

Frågeställningarna är: 

– hur ser yrkesverksamma på eftervårdens funktion i förhållande till den organisatoriska 

strukturen? 

– hur förhåller sig yrkesverksamma till de aktörer som finns inom organisationen för 

eftervård? 

 

Med organisatorisk struktur menar jag dels den formella strukturen som är förutbestämd 

av lagen och officiella dokument gällande dessa organisationer och hur de ska fungera i 

arbetet med sluten ungdomsvård och eftervård, men jag menar också den informella 

strukturen, vilket innebär de omständigheter som råder inom varje organisation och som 

inte alltid finns nedskrivet. 

Ordet aktör används på olika sätt i studien. Jag menar alla typer av aktörer, i begreppet 

ingår familj osv., övriga organisationer utöver socialtjänst och SiS samt enskilda 

yrkesverksamma inom de olika organisationerna. 

 

1.3. Avgränsningar 

Jag har valt att fokusera på yrkesverksamma personer som har erfarenhet av LSU-

dömda ungdomar och eftervård av dessa, till dessa hör de ansvariga myndigheterna SiS 

och socialtjänsten samt en brukarorganisation som jag har valt att ha med, då denne kan 

bidra med ett visst brukarperspektiv. Dessa personer utgör en slags expertis inom 

ungdomsvården och deras svar ses som professionens åsikter och inte deras personliga 
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åsikter. Jag är inte intresserad av enskilda fall, utan vill ha en så allmän bild som möjligt 

över hur eftervården ser ut för dessa ungdomar. 

 

1.4. Disposition 

Studien är upplagd på så vis att läsaren först kommer att introduceras i hur jag har gått 

tillväga för att genomföra min studie, detta görs genom att metod, urval osv. 

presenteras. Därefter kommer en presentation av hur forskningsläget över eftervården 

ser ut idag, i det avsnittet behandlas olika väsentliga delar som jag anser vara viktiga att 

känna till för att förstå hur eftervården fungerar. Avsnittet efter det handlar om den teori 

jag valt för att analysera intervjuerna, teoriavsnittet är direkt följt av min resultat- och 

analysdel. Till sist får läsaren ta del av min avslutande diskussion och tips på framtida 

forskning. 

2. Metod 
I detta avsnitt presenterar jag mitt val av metod, urval, information om informanterna, 

etiska överväganden och diskuterar kring begreppen validitet och reliabilitet. Min studie 

är kvalitativ, vilket innebär att den presenteras i form av ord. En metod i sig är inte 

kvalitativ, det är den data som presenteras som är kvalitativ. Om en studie är kvalitativ 

avgörs alltså av presentationsformen. När det gäller kvalitativ metod kännetecknas den 

vanligtvis av en presentationsform med ord och förknippas vanligtvis med 

forskningsmetoder som intervju, dokument och observation (Denscombe 2009:367). Jag 

har valt en kvalitativ ansats eftersom att den bäst svarar på mitt syfte, då jag vill 

undersöka hur informanterna ser på något kan detta bäst beskrivas med ord. 

 

2.1. Semi-strukturerad telefonintervju 

Jag har valt att göra intervjuer, för att besvara mitt syfte. Enligt Kvale och Brinkmann 

(2009) är det genom samtal som vi lär känna människor och det är genom samtal som vi 

kan lära oss om deras erfarenheter, attityder och känslor (Kvale & Brinkmann 2009:15). 

Vidare menar Kvale och Brinkmann (2009) att forskaren i den kvalitativa 

forskningsintervjun arbetar för att förstå det valda fenomenet ur informanternas ögon 
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(Kvale & Brinkmann 2009:17). Eftersom att jag ville skapa en förståelse för de 

yrkesverksamma personernas förhållningssätt, så ansåg jag att intervju är en metod som 

passade i min studie. Jag vill förstå varför de agerar som de gör, en nackdel med detta 

kan vara tolkningen. Informanterna tolkar den verklighet de arbetar i, varpå jag ska 

tolka deras tolkningar. 

 

Det finns tre vanliga typer av intervjuformer; strukturerad, semi-strukturerad och 

ostrukturerad (Denscombe 2009:233–235). Jag har valt den semi-strukturerade formen 

för min studie. En sådan intervjuform innebär att forskaren har ett frågeformulär med 

olika teman, till dessa teman hör ett antal frågor, det finns inga färdiga svarsalternativ 

och frågorna behöver inte följas, utan ordningen kan ändras. Tanken med den semi-

strukturerade formen är att informanterna ska kunna utveckla sina svar och tala öppet 

kring de ämnen som forskaren tar upp (Denscombe 2009:234–235). Anledningen till att 

jag valde just den här formen av intervju var för att jag ville ha kontroll över vilka 

ämnen som skulle tas upp under intervjun, men jag ville ändå att informanterna skulle 

kunna prata fritt utifrån den kunskap och erfarenhet som de har om LSU. Jag ser det 

som en fördel att göra så. I några av intervjuerna var formen lite mer åt det 

ostrukturerade hållet, beroende på att en del informanter hade mycket att säga och jag 

ansåg att det var både intressant och relevant för min studie, därför lät jag dem prata 

mer fritt i vissa situationer. Detta kan vara en nackdel, eftersom att det då finns risk för 

att missa viktiga frågor för studien, därför såg jag till att alltid ha hela intervjuguiden 

framme vid intervjuerna och gå igenom frågorna innan intervjun avslutades, så att 

viktiga frågor inte glömdes bort. 

 

Tidigt i min studie insåg jag att jag inte skulle ha möjlighet att träffa mina informanter 

personligen, utan skulle bli tvungen att göra telefonintervju med samtliga. Anledningen 

till att personliga intervjuer inte skulle vara möjliga berodde på det geografiska 

avståndet till informanterna, jag undersökte möjligheten att intervjua personer på ett 

närmre geografiskt avstånd, dock visade sig mitt ämne vara så pass ovanligt att detta 
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inte var möjligt. Genom mitt val att göra telefonintervjuer med samtliga missade jag 

givetvis det mötet som blir mellan två människor när en intervju sker ansikte mot 

ansikte. Jag hade inte heller möjlighet att utläsa informantens kroppsspråk och se om 

vissa frågor var besvärande osv. Eftersom att jag inte genomförde någon ansikte mot 

ansikte-intervju har jag ingenting att jämföra med, men jag ansåg att intervjuerna gick 

bra, även om jag inte såg deras kroppsspråk, så kunde jag i vissa fall höra om en fråga 

var besvärande osv. eftersom att informanterna ibland suckade och avvaktade med att 

svara.  

 

När jag hade bestämt mig för att göra telefonintervjuer läste jag på, eftersom att jag ville 

veta hur en sådan intervju skiljer sig från en vanlig intervju, om det skulle innebära 

några andra skillnader än de jag redan nämnt, så ville jag vara väl förbered. Robson 

(2002) beskriver hur telefonintervjuer blir mer vanliga inom forskarvärlden och många 

väljer att göra telefonintervjuer, eftersom att det sparar både tid och pengar (Robson 

2002:253–254). Precis som innan man gör en intervju ansikte mot ansikte, så finns det 

vissa saker att tänka på innan man genomför en telefonintervju. Robson (2002) listar ett 

antal saker som är viktiga att tänka på, dessa har jag tagit hänsyn till i min studie genom 

att följa dem, då jag ansåg att det var bra anvisningar: 

 

Man bör i god tid skicka ett brev, innan man ringer, för att tala om vem man är, vad man 

vill och om det finns någon som vill ställa upp på en intervju över telefon. Det är viktigt 

att tänka på att man bokar en passande tid med rätt person, så att intervjun inte störs. 

Försök att uppskatta hur lång tid intervjun kommer att ta och berätta det för 

informanterna. Skriv datum på alla samtal och det är viktigt att fråga informanten i för 

väg om man planerar att spela in intervjun. Det är också viktigt att tänka på att låta 

trevligt och ta en paus om man märker att man inte är engagerad, man ska också tänka 

på hur fort man pratar (Robson 2002:255). 
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2.2. Population och urval 

En population är alla de människor som ingår i undersökningskategorin, urvalet är de 

människor som forskaren väljer ut för att representera populationen (Denscombe 

2009:32). Oftast är det så att forskare inom samhällsvetenskapliga ämnen inte kan ta 

med alla de människor som ingår i en population, därför gör man ett urval och hoppas 

på att de personer som ingår i urvalet är representativa för hela populationen, givetvis 

går det inte att förutsätta att de personer som hamnar i urvalsgruppen är representativa, 

men för att säkerställa detta något ska forskaren börja med att göra ett ordentligt urval 

(Denscombe 2009:32). Vanligtvis talar samhällsvetenskapliga forskare om två 

urvalstekniker; sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval (Denscombe 2009:32). 

Min teknik för urval är icke-sannolikhetsurval, det finns olika anledningar till varför en 

forskare väljer att använda den tekniken; det finns inte möjlighet att inkludera ett 

tillräckligt stort urval, informationen om populationen är inte tillräcklig för att göra 

sannolikhetsurval och det kan vara svårt att få kontakt med informanter inom 

populationen (Denscombe 2009:37). I min studie handlar det om en blandning av 

ovanstående faktorer, eftersom att mitt ämne är ovanligt var jag tvungen att veta att de 

personer som skulle ingå hade kunskap om mitt ämne. Det beskriver den förutsättning 

som Denscombe (2009) förklarar som mest grundläggande för icke-

sannolikhetstekniken, nämligen att urvalet absolut inte är slumpmässigt (Denscombe 

2009:37). 

 

Inom tekniken för icke-sannolikhetsurval finns ett antal typer av urval, jag har valt en 

typ som kallas för subjektivt urval. Den här typen av urval bygger på att forskaren väljer 

ut de personer i populationen som forskaren tror har särskild kunskap om det valda 

ämnet, dessa personer utgör urvalet. I själva verket handlar det om att forskaren ställer 

sig frågan vilka personer i populationen som kan tänkas veta mest om ämnet utifrån den 

information forskaren redan har om ämnet (Denscombe 2009:37). I min studie handlar 

det om att jag utifrån tidigare forskning kunde utläsa att SiS och socialtjänsten var de 

båda ansvariga myndigheterna samt att brukarorganisationer arbetade med eftervård och 



 

 

 

14 
 

kunde bidra med ett visst brukarperspektiv. Det är just det här som är fördelen med ett 

sådant urval; att forskaren kan komma i kontakt med personer som forskaren i för väg 

vet har särskild kunskap (Denscombe 2009:37). När det handlar om särskild kunskap i 

just min studie har jag inte haft som kriterium att informanterna ska prata om enskilda 

fall, utan jag har hela tiden haft som tanke att de ska tala utifrån ett allmänt perspektiv, 

oavsett vilken ungdom som blir föremål för eftervård. Nackdelen med mitt val av urval 

var att jag inte kunde veta vilka exakta personer jag skulle fråga om intervju, däremot 

kunde jag välja ut de särskilda ungdomshem med LSU-placeringar, enheter på 

socialtjänstkontor som arbetar med ungdomar och brukarorganisation som arbetar med 

f.d. kriminella och har en ungdomssida.  

 

I och med att jag ville intervjua människor från olika instanser pga. olika 

ansvarsfördelning i eftervården, kan man säga att jag fick tre olika populationer, 

nämligen: alla särskilda ungdomshem med LSU-placeringar, vilka ligger på riksnivå, 

alla socialtjänstkontor, vilka ligger på kommunal nivå och alla brukarorganisationer för 

f.d. kriminella, vilka ligger på brukarnivå. Anledningen till att populationer hamnar på 

olika nivåer är att eftervården är organiserad på detta sätt och de olika insatserna har 

olika ansvar, vilket jag återkommer till senare. När det kom till ungdomshemmen 

tillfrågades hela populationen, då det bara finns sju ungdomshem som tar emot LSU-

dömda ungdomar, bortfallet blev fyra stycken, då endast tre valde att delta i studien. 

Dessa informanter var relativt lätta att få tag i, då de var få till antalet och svarade bara 

några dagar efter mina förfrågningar. Vad gäller socialtjänsten blev det inte lika lätt. 

Från början hade jag tänkt intervjua socialtjänstkontor som låg nära mig, rent 

geografiskt, efter ett par efterfrågningar förstod jag att LSU-dömda ungdomar och 

eftervård av dessa var mer ovanligt än jag först förstått. Därför tillfrågades större 

kommuner, efter ett tag hade jag frågat 25 socialtjänstkontor, där det ena efter det andra 

svarade att de inte hade någon erfarenhet eller mycket lite erfarenhet. Två kontor av 

dessa 25 valde i vilket fall att vara med i min studie. Med detta sagt är det av vikt att ta i 

beaktning att resultatet hade kunnat bli annorlunda, om jag hade haft möjlighet att 
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intervjua socialtjänstkontor med större erfarenhet av eftervård. Brukarorganisationer har 

inget lagstadgat ansvar i eftervården, men jag ville som sagt ha med deras synpunkt 

eftersom att jag förstått att de spelar en viss roll. Jag hade tillgång till en sådan 

organisation sedan tidigare och skickade en förfrågan till min kontakt där, som valde att 

delta. Det är också av vikt att förstå att informanterna i denna studie är påverkade av 

den organisation de är verksamma inom, vilket kan spela roll i deras intervjusvar, 

samtidigt som de kan vara kritiska till organisationen. 

 

Totalt har jag genomfört sex intervjuer med sju informanter; tre ungdomshem, två 

socialtjänstkontor (varav det ena hade två informanter)7 och en brukarorganisation för 

f.d. kriminella. Med tanke på anonymitet har jag valt att kalla mina informanter för 

Institutionschef, Biträdande avdelningsföreståndare, Behandlingsassistent, 

Socialsekreterare 1, Socialsekreterare 2a, 2b och Brukarorganisation. Nedan följer 

information om de olika informanterna: 

– Institutionschef: 26 års erfarenhet av ungdomsvård/eftervård inom SiS, 12 års 

erfarenhet av LSU.  

– Biträdande avdelningsföreståndare: 22 års erfarenhet av ungdomsvård/eftervård inom 

SiS, 12 års erfarenhet av LSU. 

– Behandlingsassistent: 12 års erfarenhet av ungdomsvård/eftervård inom SiS, 10 års 

erfarenhet av LSU.  

– Socialsekreterare 1: 7 års erfarenhet av ungdomsvård/eftervård inom socialtjänsten, 

både SoL och LVU, 1 LSU-ärende. 

– Socialsekreterare 2a: 23 års erfarenhet av ungdomsvård/eftervård inom socialtjänsten, 

både SoL och LVU, 5 LSU-ärenden. 

– Socialsekreterare 2b: 17 års erfarenhet av ungdomsvård/eftervård inom socialtjänsten, 

både SoL och LVU, 5 LSU-ärenden.  

– Brukarorganisation: 3,5 års erfarenhet av ungdomsvård/eftervård inom 

brukarorganisationen, både SoL, LVU och LSU.  
                                                 
7 Socialtjänstkontoret med två informanter ville hjälpas åt att besvara frågorna, därför blev 
det en gruppintervju, där de båda deltog samtidigt med hjälp av högtalartelefon. 
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2.3. Dokumentstudie 

I huvudsak utgörs min studie av intervjuer, som jag har beskrivit ovan. Dock har jag 

under studiens gång funnit vissa officiella dokument som jag valt att använda i min 

studie, då de ger en bild av hur eftervården ser ut i den officiella versionen. Som jag 

nämnde i syftet kan dessa dokument räknas till organisationsstrukturen som 

yrkesverksamma måste förhålla sig till i sitt praktiska arbete. Dessa dokument fann jag 

när jag sökte efter tidigare forskning inom området. Eftersom att dessa dokument inte 

kan anses som vetenskapliga har jag istället låtit dessa utgöra en viss del av min 

resultat- och analysdel, för att kunna hjälpa till i förklaringen av hur 

organisationsstrukturen ser ut rent formellt och officiellt. Denscombe (2009) menar att 

användandet av officiella dokument blir allt vanligare i samhällsvetenskaplig forskning 

och han beskriver detta genom att tala om dokumentens tillgänglighet för allmänheten 

(Denscombe 2009:299). Att använda sig av dokument ses i många fall som mindre 

problematiskt än att använda sig av människor som källa (Denscombe 2009:299). Dock 

gäller samma princip som mot vilken källa som helst, forskaren måste förhålla sig 

kritisk mot de dokument som senare används i studien (Denscombe 2009:301). 

Eftersom att de dokument jag har granskat för min studie är publicerade via SiS har jag 

tagit i beaktning att de kan vara vinklade på ett visst sätt, så att det passar myndighetens 

beskrivning av fenomenet. Intervjuerna beskriver den informella strukturen, då 

informanterna ger sin bild av eftervårdens organisering. 

 

2.4. Tillvägagångssätt 

Under hela arbetets gång har jag fört loggbok över vad jag har gjort varje dag, detta 

gjorde jag på eget initiativ, eftersom att jag ville se hur jag utvecklades och samtidigt 

var det ett bra sätt för mig att se vad jag hade gjort, vad som var kvar att göra, osv. 

Loggboken har fungerat lite som ett schema också, eftersom att jag har strukturerat upp 

varje dag hur jag ska lägga upp arbetet har jag kunnat sätta olika mål. 

Samtidigt som jag läste in mig på ämnet och samlade information till min 

kunskapsöversikt skickade jag ut förfrågningar till möjliga informanter. Förfrågningarna 
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skickades via mail och såg lite olika ut beroende på om det var till ett ungdomshem eller 

socialtjänst. Som jag skrev under rubriken för semi-strukturerad telefonintervju så 

talade jag om vem jag var, vad jag ville och att jag ville prata med någon som hade 

erfarenhet av LSU. Mailadresser hittade jag på SiS hemsida, kommunernas hemsida och 

brukarorganisationens hemsida. När de gäller SiS skickades förfrågan alltid till 

institutionschefen, eftersom att det var den adressen som fanns. På socialtjänsten 

skickades ibland förfrågan till specifik enhet för ungdomar, om det fanns en mailadress, 

ibland skickades förfrågan till socialchefen och ibland till en allmän mailadress för 

socialtjänsten. Om jag inte kommit rätt från början skickades jag vidare till en person 

som visste mer om ämnet. En del informanter svarade inom ett par dagar efter att jag 

skickat ut förfrågan, men jag väntade till jag hade fått tag i alla informanter innan jag 

började med intervjuerna. Detta för att jag ville ha kontroll över hur många informanter 

jag hade och vilka som skulle delta. När alla som ville delta hade svarat, skickade jag ut 

ett allmänt informationsbrev till de personerna. Alla intervjuer genomfördes som sagt 

över telefon och med hjälp av inspelningsfunktion i mobiltelefonen kunde jag spela in 

samtalen som sedan datummärktes, flyttades över till datorn och raderades från 

mobiltelefonen. I det fall där två informanter deltog använde de sig som sagt av 

högtalartelefon. Samma dag eller i något fall dagen efter intervjun genomfördes 

transkriberingen. 

 

När jag har sökt information i form av artiklar, rapporter osv. har jag använt mig av 

databasen SwePub, vilken är en databas som går att nå via universitetsbibliotekets 

ämnesguide för socialt arbete. SwePub är en samlingsdatabas för vetenskaplig 

publicering från svenska lärosäten, där kan man söka artiklar, doktorsavhandlingar osv. 

Jag använde mig av denna databas då jag främst behövde forskning från Sverige 

eftersom mitt ämne är specifikt för Sverige och det är svårt att göra jämförelser med 

andra länder pga. olika lagstiftningar osv. Dock har jag två artiklar från USA, som har 

visat sig vara nyttiga för mig (se avsnittet om tidigare forskning). Den ena artikeln 

hittade jag i databasen PsycInfo, vilken också den är en databas som går att nå via 
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universitetsbibliotekets ämnesguide för socialt arbete. PsycInfo är en databas med 

artiklar, rapporter och avhandlingar inom psykologi och avgränsande områden som 

sociologi. Den andra hittade jag i databasen Sociological Abstract, vilken liknar 

PsycInfo, fast i den är det mer inriktat mot sociologi. På SiS hemsida har jag via 

Publikationer, vidare till Forskningsrapporter hittat en del av den information som har 

varit användbar för mig. Sökord har använts i olika kombinationer, för att få fram 

information som varit användbar för mig i min studie. I de internationella databaserna 

har jag använt sökord som: juvenile offender, delinquency, after-care, sweden, youth 

care. 

 Sökord jag har använt är i svenska databaser är: ungdomsvård, eftervård, socialtjänst, 

statens institutionsstyrelse, sluten ungdomsvård, utslussning, ungdomsbrottslighet, 

ungdom. 

 

2.5. Intervjuguide 

I utformningen av min intervjuguide (se bilaga 2) har jag studerat mina frågeställningar 

för att försöka bryta ner dem från forskarfrågar till intervjufrågor som är hanterbara och 

begripliga i intervjusammanhanget. Jag har också gått igenom intervjuguiden och 

funderat på varför varje enskild fråga är viktig att ha med i just min studie (Kvale & 

Brinkmann 2009:148–149). Intervjuguiden ser densamma ut för alla mina informanter, 

jag har utgått ifrån tre olika teman: eftervård, insatser och förändring. Jag ansåg att jag 

var tvungen att ställa några allmänna frågor om eftervård, för att få en bra överblick 

över vad varje informant ansåg som det mest grundläggande för eftervård, därefter 

frågade jag en del kring de insatser som en ungdom erbjuds/inte erbjuds eftersom att jag 

på så vis kunde få en bra översikt över hur insatserna ser ut, vilka som erbjuds osv. I 

slutet ställde jag några frågor kring förändringar, eftersom att jag genom tidigare 

forskning förstått att vissa förändringar har skett sedan lagen trädde i kraft och några 

förändringar står för dörren, därför ville jag undersöka hur informanterna såg på dessa 

förändringar. Genom dessa teman och tillhörande frågor försökte jag få en överblick 
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över eftervården, dess organisering och funktion samt viktiga aktörer och deras roll i 

eftervården. 

 

2.6. Analys och redovisning 

Till min analys av intervjuerna har jag använt meningskodning, vilket innebär att jag 

knyter ett textstycke till ett visst tema, på så vis har jag lättare kunnat dra slutsatser och 

likheter mellan de olika intervjuerna (Kvale & Brinkmann 2002:217). Jag använder 

denna typ av analys eftersom att jag då kan ge en bra överblick över det som sagts i 

intervjuerna (Kvale & Brinkmann 2002:217). Detta är en s.k. öppen kodning, vilken 

hjälper mig att undersöka och jämföra, samt bryta ned och kategorisera det jag har fått 

fram i intervjuerna (Kvale & Brinkmann 2002:218). Det jag kommit fram till genom 

tidigare forskning och det jag presenterat ur min valda teori kommer att ligga som ett 

stöd till empirin. De teman som har uppkommit i min analys består dels i min 

förförståelse kring ämnet som jag fått genom tidigare forskning, men de består också i 

ämnen som informanterna har tagit upp, vilka jag har funnit särskilt intressanta. 

Följande teman har funnits med i analysen; Samarbete, förändring, insatser, ansvar, 

aktörer, fungerande eftervård.  

 

Kvale och Brinkmann (2002) beskriver hur forskaren på ett smidigare sätt kan redovisa 

intervjudata genom att under hela arbetets gång ha slutrapporten i bakhuvudet, att från 

början ha en tanke om hur man vill att det färdiga arbetet ska se ut är till en fördel 

(Kvale & Brinkmann 2002:295). Jag har försökt tänka så och till min redovisning av 

intervjuerna har jag redan från början försökt tänka ut vilka teman jag ska ha med i 

analysen, detta har dock ändrats under arbetets gång, i och med att informanterna har 

väckt nya tankar hos mig och nya teman har skapats för mig. I redovisningen kommer 

jag således att utgå ifrån de teman som har kommit fram under analysprocessen, de 

kommer att utgöra rubriker. Jag kommer att använda mig av citat från informanterna, 

när de särskilt har belyst de olika temana. För att göra citaten begripliga för läsaren 

menar Kvale och Brinkmann (2002) att forskaren kan ändra om citaten och ta bort 
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onödiga ord och pauser, om det inte är så att just dessa ord och pauser beskriver något 

som forskaren vill lyfta fram (Kvale & Brinkmann 2002:301). I redovisningen kommer 

bara de citat ändras som blir svårlästa om de innehåller flera pauser och onödiga ord, 

istället för dessa pauser/ord kommer denna symbol användas: (…) 

 

2.7. Etiska överväganden  

 Det finns olika principer som man inom samhällsvetenskaplig forskning bör tänka på 

när det gäller de eventuella etiska problem som kan dyka upp. Dessa är att man ska 

respektera intervjupersonernas rättighet och värdighet, man ska se till att 

intervjupersonerna inte tar skada av att medverka i ens studie och man ska genomföra 

studien på ett ärligt sätt som respekterar intervjupersonernas integritet (Denscombe 

2009:193). 

 

Jag har tänkt på är att alla informanter ska vara helt anonyma. Jag kommer inte att 

berätta vilken kommun socialtjänsten finns, vilken kommun de särskilda 

ungdomshemmen finns och inte heller vilken brukarorganisation jag har pratat med. 

Detta gör jag för att jag vill undvika att hänga ut mina informanter. Det finns dessutom 

ingen anledning att avslöja deras identitet, då det inte har någonting med mitt syfte att 

göra. Att låta alla vara anonyma har också att göra med att man ska genomföra studien 

på ett ärligt sätt som respekterar intervjupersonernas integritet. Det finns också ett krav 

på anonymitet ur etisk synpunkt, vilket innebär att alla som är med i min studie ska vara 

så avidentifierade som möjligt och alla uppgifter om dem som jag samlar in ska hållas 

utom räckhåll för obehöriga (Vetenskapsrådet 2002:12). Vidare har jag också tänkt på 

att informera mina informanter om studiens syfte och vad intervjuerna ska användas till. 

Detta gjorde jag i mitt informationsbrev (se Bilaga 1). Att som forskare ge rätt 

information till sina informanter har att göra med den etiska aspekten om 

informationskrav (Vetenskapsrådet 2002:7). Både när jag skickade ut förfrågan om 

intervju och när jag skickade ut informationsbrevet var jag noga med att tala om för 

informanterna att deras medverkan vara frivillig och om de var okej för dem så skulle 
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jag spela in intervjuerna. Anledningen till att jag gjorde detta är kravet på samtycke från 

de som finns med i studien, dvs. att informanterna ska ge sitt samtycke till att delta i 

studien och att forskaren använder dem som källa i sin studie (Vetenskapsrådet 2002:9). 

 

2.8. Validitet och reliabilitet 

Validitet handlar om studiens giltighet och om jag har undersökt vad jag hade tänkt 

undersöka. Giltigheten ska egentligen gå att mäta, vilket skulle göra alla kvalitativa 

studier ogiltiga eftersom att de inte går att mäta, då de sällan redovisas i form av siffror 

(Kvale & Brinkmann 2002:264), därför finns det andra metoder, vilket innebär att titta 

på de olika delarna i studien och undersöka hur väl de hänger samman och stämmer 

överens med verkligheten (Kvale & Brinkmann 2002:265). I min studie har jag hela 

tiden noga försökt överväga de olika delarnas relevans i sammanhanget och tittat på 

dem i förhållande till mitt syfte och mina frågeställningar. 

 

Reliabilitet betyder tillförlitlighet och begreppet syftar alltså till att undersöka om 

studien är tillförlitlig i den meningen att någon annan skulle kunna upprepa studien och 

få liknande resultat. Att testa detta när det gäller kvalitativa intervjustudier är alltid 

svårt, eftersom att det inte går att säga att någon annan skulle få samma resultat som jag, 

eftersom att informanterna kan svara annorlunda (Kvale & Brinkmann 2002:263). 

Däremot ökar jag min tillförlitlighet genom att på djupet beskriva hur jag har gått till 

väga för att genomföra min studie, på så vis kan andra forskare upprepa studien i den 

mån att de använder samma metoder som jag har gjort. 

 

3. Tidigare forskning  
I detta avsnitt kommer jag börja med att beskriva vissa orsaker till ungdomsbrottslighet 

och lite om de ungdomshem som ungdomarna vistas vi, då det kan vara av vikt för att 

förstå hur man ska arbeta kring behandling och eftervård. Jag kommer också att prata 

om återfall i brott, då det kan vara en viktig sak att tänka på när eftervård diskuteras. Då 
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jag belyser eftervården ur ett organisationsperspektiv kommer även ett avsnitt om detta 

att presenteras. 

 

3.1. Orsaker och sluten ungdomsvård 

När det handlar om att förstå orsaker till brott är det svårt att dra någon gemensam 

slutsats för alla kriminella ungdomar, då varje situation är unik och har sina egna 

orsaker. För att få en inblick i vad som skulle kunna vara orsaker kan man tala om 

bakgrundsfaktorer och situationsfaktorer (Hardwick & Rowton 1996:271). Till 

bakgrundsfaktorer hör b.la. familjen, biologiska faktorer och personlighet. Ju mer 

negativa delar dessa bakgrundsfaktorer innehåller, desto större är risken för att en 

ungdom ska begå brott. Negativa delar kan t.ex. vara att det finns kriminalitet i familjen 

(Hardwick & Rowton 1996:271). Till situationsfaktorer hör förlust eller avvisande i en 

relation, hot mot självförtroendet, känsla av hopplöshet/hjälplöshet, alkohol/droger, 

andra brott, gruppåverkan och psykiska tillstånd (Hardwick & Rowton 1996:271). 

 

Hemmen som ungdomarna vistas på, vilka är dömda till vård enligt LSU, är de särskilda 

ungdomshemmen som SiS är ansvariga för. De särskilda ungdomshemmen regleras i 

LVU 3 och 12 §§, på dessa ungdomshem är ungdomar placerade om de på grund av sitt 

eget beteende behöver särskilt noggrann tillsyn (Thunved, Clevesköld & Thunved 

2007:32). Det finns ca 30 särskilda ungdomshem, och 7 stycken av dessa tar emot LSU-

dömda ungdomar (Thunved, Clevesköld & Thunved 2007:214–218 och SiS hemsida8). I 

utformningen av LSU gjordes en beskrivning av hur den slutna ungdomsvården skulle 

se ut. Den unge skulle få tillgång till utbildning och personaltätheten skulle vara stor. 

SiS skulle dessutom ha ett nära samarbete med socialtjänsten i ungdomens 

hemkommun, så att påbörjad behandling kunde fortsätta efter avtjänat straff. 

Behandlingen skulle vara pedagogisk och kurativ, detta för att minimera riskerna för 

återfall i brott efter avtjänat straff. Syftet med behandlingen var att se till att ungdomen 

inte fick allvarliga men efter institutionsvistelsen och att han/hon fick ett ordnat liv utan 

                                                 
8 http://www.stat-inst.se/vara-institutioner/  
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återfall i brottslighet9. Under 1980-talet började forskare förstå att man genom olika 

metoder kunde påverka ungdomar till att förändra sitt beteende och inte återfalla i 

kriminellt beteende. Innan dess hade man trott att det inte gick att göra någonting åt ett 

sådant beteende. Man förstod också att vissa metoder var mer framgångsrika än andra 

(Holmqvist, Hill & Lang 2005:7). De metoder som är mest framgångsrika för att 

förhindra återfall i kriminalitet är beteendeinriktade metoder med syfte att förändra 

beteenden (Holmqvist, Hill & Lang 2005:9), som exempelvis ART - Aggression 

Replacement Training, där aggressivt beteende tränas bort mot alternativa beteenden. 

 

3.2. Återfall 

Med största sannolikhet kommer vi aldrig kunna förutse människors beteende helt och 

hållet, men med hjälp av utbildade människor och vetenskapligt testade instrument ökar 

våra chanser att testa risken för återfall hos ungdomar med kriminellt beteende 

(Långström 2003:6). Att göra riskbedömningar på ungdomar med ett kriminellt 

beteende är inte bara till fördel för dem själva och de professionella som arbetar med 

dem, utan också en fördel för samhället. Av den anledningen är vikten av profession och 

utbildning extra viktig vid sådana riskbedömningar, men för att göra riskbedömningar är 

det viktigt att dessa är åldersanpassade för just de unga kriminella (Långström 2003:7). 

 

När riskbedömningar ska göras är det viktigt att skilja på tonårsbegränsad och långvarig 

kriminalitet, vilket innebär att kriminaliteten antingen är begränsad till tonårstiden eller 

kommer fortgå upp i vuxenlivet. Studier visar nämligen att av de unga som börjar begå 

brott tidigt är det 5 % som fortsätter upp i vuxen ålder. Detta visar att de flesta som 

begår brott under tonåren, gör det bara för en begränsad tid. Den viktigaste 

bedömningen är alltså om en ungdom kommer att fortsätta begå brott i vuxen ålder. 

Exempel på de riskfaktorer som man bör titta på är; sociala, psykologiska och 

biologiska (Långström 2003: 10-12). 

 

                                                 
9 http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=410&typ=mot&rm=1998/99&bet=Ju917  
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När det handlar om orsaker till kriminellt beteende finns det oftast fler än en orsak. 

Forskning visar att det mest effektiva för att förändra kriminellt beteende hos unga är att 

behandla alla de faktorer som är orsaken till att den unga har ett sådant beteende. Många 

av de saker som påverkar den unge till att begå brott går att påverka genom behandling, 

även svår problematik som svaga sociala band till familj, aggressivt beteende osv. 

(Långström 2003: 15-16).  

 

Återfallsrisken för ungdomar som varit dömda till sluten ungdomsvård är hög, efter tre 

år är det så många som 68 % som har fått en ny dom. Ofta handlar den nya domen om 

återfall i tung kriminalitet, så som våldsbrott och narkotikabrott (Pettersson 2010:7). Det 

har visat sig att de ungdomar som tidigare är dömda för grövre brott, så som våldsbrott, 

narkotikabrott och rån löper större risk att få ett återfall, än de ungdomar som dömts för 

lindrigare brott (Pettersson 2010:17). Dock finns undantag för det allra grövsta brottet; 

mord, dessa personer återfaller mer sällan än personer som begått lindrigare brott, som 

t.ex. stölder (Pettersson 2010:50). Tidigare, innan LSU infördes, dömdes unga som 

begick brott till fängelse. Forskning visar att de unga som idag döms till sluten 

ungdomsvård löper större risk för återfall, än de ungdomar som tidigare dömdes till 

fängelse (Pettersson 2010:36, 39 & 42). 

 

På SiS är tanken att ungdomar dömda till sluten ungdomsvård till en början ska sitta på 

en låst avdelning, för att senare under strafftiden komma till en öppen avdelning10. När 

riskfaktorer för återfall diskuteras i forskningen visar det sig att just öppenheten i 

behandlingen har betydelse för den unges förmåga att leva ett liv utan kriminalitet efter 

avtjänat straff (Pettersson 2010:8). Inom den slutna ungdomsvården finns inte villkorlig 

frigivning, som i kriminalvården, utan på SiS sitter man till straffet är avtjänat. Vilket 

innebär att den unge kan sitta inlåst allt ifrån 14 dagar till 4 år (32 kap. 5 § BrB), 

strafftiden har visat sig vara en annan orsak till varför den unge återfaller i brott efter 

                                                 
10 http://www.stat-inst.se/om-sis/verksamhet/sluten-ungdomsvard/  
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avtjänat straff. De ungdomar som har längre strafftid löper större risk att återfalla i brott 

än de som sitter en kortare tid (Pettersson 2010:8). 

 

Många unga som begår brott får sin första dom i väldigt ung ålder, dvs. runt 15 år. 

Forskning har visat att åldern för när den unge gjorde sin debut i den kriminella världen 

spelar roll för hur återfallsrisken ser ut. Ju yngre en person var när han/hon dömdes för 

sitt första brott, desto större är risken för återfall (Pettersson 2010:35). När det gäller de 

ungdomar som inte återfaller i brott efter LSU-tiden handlar det ofta om att de inte har 

haft något pågående missbruk då de dömdes eller när de kom ut, de hade en bostad och 

de hade människor runt omkring sig som stöttade dem till att återvända till samhället 

(Pettersson 2010:17–18).  

 

3.3. Eftervård 

För ungdomar som kommer ut i samhället igen efter att ha varit inlåsta finns det sex 

möjliga utgångar: den första är att de gör något gott, kommer bort från det kriminella 

livet och bygger upp ett fungerande liv. Det andra är att klarar sig på det ena eller andra 

sättet, ibland lagligt och ibland olagligt. Tredje är att de fortsätter med kriminalitet, utan 

att åka dit. Fjärde är att de kommer tillbaka till ungdomsvården efter en kort tid ute i 

samhället. Femte är att de begår nya brott och efter ett tag åker de fast och hamnar i 

fängelse. Sjätte är att de dör i väldigt ung ålder (Inderbitzin 2009:455). Dessa ungdomar 

kan ha svårt att klara sig på arbetsmarknaden och de kommer i vissa fall från struliga 

familjeförhållanden, vilket innebär att de kanske saknar stöd från sin familj. Dessutom 

kan det vara så att deras vänner också är kriminella, vilket leder till att deras enda 

kapital är deras kriminalitet och de har kanske ingen annan utväg än att återgå till ett 

kriminellt liv (Inderbitzin 2009:455). 

 

När det handlar om att utforma en god eftervård där risken för återfall ska vara så 

minimal som möjligt handlar det i många fall om att ordna ett boende och se till att det 

finns en inkomst. Dessa faktorer har visat sig spela stor roll för återfall när det gäller 
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vuxna kriminella (Pettersson 2010:52) och det kan tänkas spela roll även hos unga 

kriminella. Att friges till föräldrahemmet har visat sig vara en bidragande orsak för 

återfall i brott, en möjlig orsak till detta kan vara att socialtjänsten inte ger speciellt 

mycket insatser till dessa ungdomar, eftersom att man har en förhoppning om att 

familjen ska ställa upp på den unge. Forskning visar att de ungdomar som fortsätter 

inom dygnsvård, dvs. annan SiS - institution eller HVB-hem, får mer insatser än de som 

friges till föräldrahemmet, därmed inte sagt att den ena eller andra vården är bättre. Det 

viktigaste är att tänka på är hur stor risken för återfall är. Att ge mycket insatser till 

någon som inte har stor återfallrisk kan ge motsatt effekt, nämligen att risken för återfall 

i brott ökas. Därför ska de unga med hög risk för återfall i brott ges intensiva insatser 

(Pettersson 2010:53). 

 

Att eftervården är viktig blir särskilt tydligt efter läsande i Pojkar som gått vilse, en bok 

om ungdomsbrottslighet, där författaren beskriver hur ungdomar i USA som inte blir 

rehabiliterade under institutionstiden eller efteråt återfaller i brott inom några månader 

(Garbarino 2000:250). När man arbetar med eftervård av kriminella ungdomar är det 

viktigt att personalen på ungdomshemmet börjar med att skapa rätt förutsättningar för 

att kunna ändra på den unges negativa beteende, en viktig förutsättning är att personalen 

på ungdomshemmet skapar trygghet, vilket innebär att personalen måste ta bort 

ungdomens fokus från missbruk, kriminalitet och vänner som har ett liknande beteende 

(Garbarino 2000:252). Om personalen kan uppmärksamma orsakerna till det negativa 

beteendet och få ungdomen att uppmärksamma sitt beteende, finns det förutsättning för 

att få den unge motiverad till förändra sitt beteende (Garbarino 2000: 253-254). En 

annan viktig del för att ändra ett negativt beteende är att skapa framtidstro för den unge, 

trots det som den unge har gått igenom är det viktigt att ha framtidstro. För att tro på 

framtiden bör man inom ungdomsvården satsa på aktivteter som bidrar till framtidstro, 

det kan t.ex. vara skola/utbildning och att vänta på belöning när man gjort någonting bra 

(Garbarino 2000:264). Eftersom att många unga återvänder till samma situation som de 

hade innan de hamnade inom den slutna ungdomsvården blir ofta behandlingen på SiS 
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helt meningslös. På SiS arbetar man för att motverka återfall, men om den unge kommer 

tillbaka till samma kompisar som tidigare osv. leder ofta inte behandlingen någonstans 

(Basic 2009:9). 

 

Det finns ett antal olika punkter som går att arbeta utifrån för att nå framgång i arbetet 

med kriminella ungdomar (Puhakka 2001: 50-51). En viktig punkt är ge stöd åt familjen 

så att de kan vara stöd åt den unge, en annan punkt är att arbeta med skolan, så att 

personalen där kan hjälpa ungdomarna att ta mer ansvar. Att arbeta förebyggande innan 

problemen blir för stora är en tredje punkt och punkt nummer fyra handlar om att 

ingripa så fort en ungdom misstänks ha asocialt beteende, för att förhindra fortsatt 

negativt mönster. Den femte punkten handlar om att försöka nå ut till de ungdomar som 

trots positiva insatser fortsätter att begå brott (Puhakka 2001: 50-51). Insatser som 

angriper flera av de riskbeteenden en ungdom har, är de insatserna som hjälper bäst. 

Exempel på sådana insatser kan vara träningsprogram, där man genom rollspel hjälper 

ungdomar till att se sig själva utifrån någon annans synsätt. Ett annat exempel är 

korttidsterapi, där ungdomen går igenom olika steg under ett antal månader. Målet med 

sådana insatser är att lära ungdomar vissa grundläggande sociala färdigheter, som att 

t.ex. kunna ta ansvar för sina handlingar (Puhakka 2001:51). 

 

Personer som arbetar med dessa ungdomar måste få ungdomarna att tro på sig själv och 

att de faktiskt har möjlighet att leva ett liv utan destruktiva mönster. Om ungdomarna 

får stöd med att utveckla sina positiva egenskaper, kan man höja hoppet om en framtid 

utan kriminalitet. Det är av vikt att få ungdomarna att förstå att de har möjlighet att leva 

i en ordnad tillvaro (Brå, SiS & SoS 2002:17). Ungdomar som varit LSU-dömda är i 

stort behov av insatser efter avtjänat straff. Om inte detta sker kan man i flera fall räkna 

med återfall i brott. En ungdom som varit placerad en längre tid kan behöva stöd med 

flera saker, b.la. boende, sysselsättning, sociala kontakter, ekonomi etc. (Brå, SiS & SoS 

2002:21). SiS förklarar i sin årsredovisning från 2010 att de hela tiden arbetar för att 

förbättra utslussningen för de LSU-dömda ungdomarna och antalet ungdomar med 
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planerade insatser efter avtjänat straff har ökat under de senaste åren. Däremot har 

socialtjänstens deltagande i planeringen av tiden efter straffet minskat (SiS 2010:28 och 

35). 

 

3.4. Organisationsstruktur  

Elvhage (2006) beskriver hur offentliga samhällsorganisationer ofta brukar arbeta på 

liknande sätt, vidare menar hon att socialtjänst och ungdomshem är sådana 

organisationer. Inom dessa organisationer brukar det råda enighet om vilka professioner 

som har tillträde och vilka beteenden som är accepterade, de här organisationerna är ofta 

beroende av varandra. Att det blir såhär beror på de organisatoriska strukturerna som 

råder, vilka har att göra med att stat och kommun styr och de sätter upp lagar, 

förordningar och regler för dessa organisationer (Elvhage 2006:38). Både socialtjänsten 

och SiS är människobehandlade organisationer och yrkesverksamma inom dessa 

organisationer måste ständigt förhålla sig till både yttre och inre krav. De ska leva upp 

till såväl politiska som samhälleliga krav på dem, det är förmågan att leva upp till dessa 

krav som skapar förutsättningen för om organisationen ska finnas kvar. (Elvhage 

2006:39). En skillnad som görs mellan socialtjänst och ungdomshem är att 

ungdomshemmet är en riktig institution i den bemärkelse att personalen där faktiskt 

lever tillsammans med ungdomarna dygnet runt, på socialtjänsten kännetecknas arbetet 

av mer administrativa uppgifter (Elvhage 2006:39). En annan skillnad som också kan 

tänkas påverka yrkesverksammas förhållningssätt är att personalen på ungdomshemmen 

lever i en sluten miljö tillsammans med ungdomarna, vilket inte personalen på 

socialtjänsten gör (Elvhage 2006:39). Sallnäs (2000) menar att organisationer inom 

ungdomsvården kan vara tungrodda, då arbetsmetoderna ofta ses som självklara 

(Sallnäs 2000:5). Något som yrkesverksamma inom dessa organisationer ständigt måste 

förhålla sig till, vilket kan bidra till att en förändrig är svår att uppnå. Vidare kan man 

skilja på socialtjänsten och ungdomshemmens struktur på så vis att ungdomshemmen 

måste organisera sig på ett visst sätt eftersom att ungdomarna är ständigt närvarande i 

deras arbete. Sallnäs (2000) menar att det är viktigt att tänka på när ungdomsvård 
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diskuteras att socialtjänsten ses som ett kontor i sin organisering och ungdomshemmet 

ses som en institution (Sallnäs 2000:48). För att dessa organisationer ska bli accepterade 

av samhället är det inte bara av vikt att de arbetar på ett gemensamt sätt mellan 

organisationerna, utan också inom organisationen, vilket betyder att alla ungdomshem 

bör arbeta på liknande sätt och socialtjänstenheter för ungdomar bör arbeta på liknande 

sätt (Sallnäs 2000:54).  

 

3.5. Sammanfattning 

Att unga begår brott och att orsakerna varierar är ett faktum. När brottet är allvarligt 

döms den unge till sluten ungdomsvård, vilken SiS ansvarar för. Risken för återfall efter 

avtjänat straff är stor, därför är det viktigt att tiden på SiS följs upp med insatser ute i 

samhället. Dessa insatser, som kallas eftervård, ansvarar socialtjänsten för. Eftervården 

kan innebära olika saker för olika individer, det kan vara allt ifrån ekonomiskt stöd till 

att ordna med ett boende och få en sysselsättning. Samarbetet mellan de båda ansvariga 

myndigheterna har visat sig vara av stor vikt för att den unge ska få så bra behandling 

och eftervård som möjligt. Det är viktigt att den unge deltar i planeringen av sin 

behandling och eftervård, att både den unge, socialtjänsten och SiS arbetar mot samma 

mål är en av de grundläggande sakerna för att den unge ska få en bra framtid. Den 

organisatoriska strukturen beskrivs ibland som problematisk hos dessa organisationer, 

då de är stora organisationer, vilka inte alltid är lätta att förändra. Yrkesverksamma 

måste förhålla sig till detta samtidigt som de ska arbeta för att ungdomarna får ett ordnat 

liv, något som ibland kan kollidera.  

 

4. Teori  
I detta avsnitt kommer jag att beskriva den teori jag har valt för min analys. 

Utgångspunkt är organisationsteori med inriktning mot nyinstitutionalism. Jag har valt 

denna inriktning eftersom att den delvis kan hjälpa till i förståelsen av hur 

organisationer är uppbyggda och fungerar men också säga någonting om hur de 
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fungerar i samspel med varandra och vilket ömsesidigt beroende som finns mellan 

organisationer och dess omgivning.  

 

4.1. Organisationer och nyinstitutionalism 

I samhället finns det flera organisationer som påverkar varje människas liv på olika sätt, 

dessa organisationer är b.la. skolväsendet, sjukhus, arbetsförmedling och arbetsplatser 

(Abrahamsson & Andersen 1998:11). Anledningen till varför organisationer ska 

studeras beror delvis på att de har stor makt i människors liv (Abrahamsson & Andersen 

1998:11), vilket blir särskilt intressant i den här studien, då de LSU-dömda ungdomarna 

hamnar i en beroendeställning gentemot både SiS, socialtjänst och övriga aktörer när det 

handlar om att få tillgång till rätt typ av eftervård. En annan viktig anledning till att 

studera organisationer är att de ofta har förmåga att förändra sociala och ekonomiska 

situationer för människor (Abrahamsson & Andersen 1998:11), vilket de LSU-dömda 

ungdomarna är i största behov av för att klara sig i samhället efter avtjänat straff.  

 

De flesta organisationer, oavsett om de är inom privat eller offentlig sektor har uppstått 

för att de strävar efter att uppnå ett visst mål (Abrahamsson & Andersen 1998:12). De 

organisationer som ingår i min studie strävar efter det gemensamma målet att motverka 

ungdomsbrottslighet. Detta gör att de i någon mån måste samarbeta, vilket är ett beslut 

taget av politiker och inte organisationerna själva. Offentliga organisationer finns till 

eftersom att politiker har tagit beslut om det och de kommer att finnas till ett nytt beslut 

fattas om deras existens (Abrahamsson & Andersen 1998:17). Det är vanligt att 

organisationer anpassar sig till de rådande normerna, detta eftersom att organisationens 

legitimitet ökar med en sådan anpassning (Johansson 2002:133). I min studie kan det 

ses som en självklarhet att anpassa sig till de normerna, då SiS och socialtjänsten styrs 

av politiken, men det behöver givetvis inte vara det, dock kan det finnas de 

ungdomshem och socialtjänster som anpassar sig bättre, vilket också kan förklara varför 

en del har ett bättre samarbete. Att samarbetet fungerar bättre i vissa fall kan också ha 

att göra med enskilda aktörer inom de olika organisationerna. Johansson (2002) 
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beskriver hur man inom nyinstitutionalismen har uppmärksammat hur vissa aktörer 

inom organisationen kan ha betydande roll för en organisations utveckling (Johansson 

2002:55). Detta kan ha betydelse i den mening att t.ex. nyanställda inom organisationer 

kan ha nya tankar och idéer som kan påverka de som har arbetat längre och 

beslutsfattare till att förändra olika saker i eftervården.  

 

Ofta är det så att offentliga organisationer finns till eftersom att de har som uppdrag att 

lösa problem som finns i samhället (Abrahamsson & Andersen 1998:17), vilket i det här 

fallet är att lösa problematiken med ungdomsbrottslighet. Eftersom att politiker har 

bestämt att det ska se ut så, kan egentligen inte SiS och socialtjänsten göra annat än att 

samarbeta. För att en organisation ska nå sitt mål är de beroende av vissa utomstående 

delar i sin omgivning (Abrahamsson & Andersen 1998:19), i min studie är det ett 

ömsesidigt beroende mellan SiS, socialtjänsten och övriga aktörer, eftersom att de måste 

arbeta tillsammans för att ungdomarna ska få en fungerande vårdkedja.  

 

Nyinstitutionalismen handlar om förhållandet mellan organisationer och den beskriver 

beroendet som kan finnas organisationer emellan (Johansson 2002:21 och 29). 

Johansson (2002) beskriver nyinstitutionalismen som en skolbildning inom 

organisationsteorin. Det är ingen sammanhållen teori och kallas därför skolbildning, den 

ger således ett allmänt perspektiv (Johansson 2002:9). Nyinstitutionalismen uppstod 

enligt Johansson (2002) på 70-talet som en kritisk reaktion mot 

resursberoendeperspektivets syn på organisationer. Resursberoendeperspektivet såg 

organisationer som fria att agera mot sin omgivning, man ansåg att organisationer var 

målinriktade och anpassningsbara sociala strukturer. Samtidigt som nyinstitutionalismen 

uppstod kom även ett annat synsätt; populationsekologi. Genom det synsättet såg man 

organisationer som helt beroende av omgivningen, där vissa organisationer var kapabla 

till förändring men andra inte. Johansson (2002) menar att nyinstitutionalismen blev 

som en slags mellanväg mellan dessa båda inriktningar, istället för att se organisationer 

ur någon av ovanstående synsätt valde man inom nyinstitutionalismen att titta på vilka 
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institutionella faktorer som spelade in för en organisations handlingsfrihet mot sin 

omgivning (Johansson 2002:13). 

 

4.2. Institutionsbegreppet 

Nyinstitutionalismen är en sociologisk skolbildning och för att förstå vad den innebär 

måste man försöka förstå begreppet institution, vilket Johansson (2002) menar är svårt 

att definiera, men han beskriver ändå tre grundläggande begrepp för vad som kan 

förklaras som sätt att se på en institution; regulativa, dvs. de kontrollerar beteenden, 

normativa, dvs. de styrs av normer och värderingar, vad som är acceptabelt osv. och 

kognitiva, dvs. de följer vissa regler och rutiner eftersom att dessa regler tas för givna 

och man kan inte göra på något annat sätt (Johansson 2002:16–17). En institution kan 

sammanfattas som en organiserad struktur som är etablerad och den baserar sig på för-

givet-tagna formella eller informella regler (Johansson 2002:17–18). De organisationer 

som deltar i studien går att se ur alla tre synsätten, då det går att säga att de i viss mån 

kontrollerar beteenden, eftersom att de arbetar med att förändra de ungas beteenden från 

oacceptabla till acceptabla. Det går inte att säga att de styrs av normer och värderingar, 

men på något sätt påverkas dessa organisationer av hur samhället ser ut och hur 

samhället ser på ungdomsbrottslighet. Alla organisationer har vissa regler som de följer, 

de organisationerna som deltar i studien styrs mycket av olika lagar, så som LSU, LVU, 

SoL osv. Dock kan det nog vara så att även reglerna för organisationen ändras i takt 

med samhällsförändringar. Arbetsmetoderna förändras när forskningen kommer på 

något nytt som påstås förändra ungdomarnas beteende. Organisationerna förändras för 

att det finns ett krav genom opinionsbildningar, politiska beslut osv. De organisationer 

som deltar i studien präglas av de beslut som politiker fattar om deras verksamhet, men 

det är också på så vis att dessa speciella aktörer, som jag tidigare nämnt, vilka har en 

förmåga att påverka sin omgivning kan också påverka organisationen till förändring. 
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4.3. Identitet, hierarki och rationalitet 

Den offentliga sektorn i Sverige brukar oftast ses som flera olika organisationer, istället 

för en stor, Johansson (2002) menar att det går att särskilja de olika organisationerna i 

ett samhälle genom att den ena eller den andra organisationen har mer kännetecken för 

vad som är en organisation, dessa kännetecken är identitet, hierarki och rationalitet 

(Johansson 2002:148). Det första begreppet, identitet beskriver Johansson (2002) som 

att organisationer drar gränser för vad som tillhör organisationen och vad som inte gör 

det, vilka aktörer tillhör ”oss” och vilka aktörer tillhör ”dem”, det handlar om att 

organisationen är självständig gentemot sin omgivning. Johansson (2002) menar att 

denna självständighet och gränsdragning gör att organisationer skiljer på vilken kunskap 

som är deras och vilken som är andras, inom sin egen organisation har man en viss 

kompetens, det handlar alltså om att skapa sin identitet som organisation genom att 

särskilja sig från andra organisationer (Johansson 2002:149–150). Det andra begreppet 

som Johansson (2002) tar upp är hierarki, vilket innebär den ordning som råder inom 

organisationen, ledningen styr och ser till att målen blir uppfyllda, olika enheter inom 

organisationen ses som underavdelningar och styrs av ledningen. Det är ledningens 

uppgift att se till att gränserna till omgivningen hålls och det är bara de inom 

organisationen som ska följa ledningens regler (Johansson 2002:150). Det tredje 

begreppet är rationalitet, vilket enligt Johansson (2002) handlar om att organisationer 

bygger sin verksamhet på att uppnå vissa mål. Som jag tidigare nämnde kan dessa 

karaktärsdrag vara olika starkt utvecklade inom olika organisationer (Johansson 

2002:150).  

 

4.4. Organisationsform 

Johansson (2002) beskriver hur det har gjorts en uppdelning mellan två vanligt 

förekommande organisationsformer, den ena kallas handlingsinriktad organisation och 

den andra för politisk organisation. Eftersom att man inom nyinstitutionalismen studerar 

organisationer i förhållande till deras omgivning handlar denna indelning om vilket stöd 

de två olika formerna kan få av sin omgivning och hur deras legitimitet kan öka. 
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Johansson (2002) menar att den handlingsinriktade organisationen får stöd genom att 

den agerar och åstadkommer någonting, den politiska organisationen får stöd genom att 

den har flertal krav att hantera från sin omgivning (Johansson 2002:137). Som jag 

tidigare nämnt är SiS och socialtjänsten politiska organisationer, vilka har vissa krav på 

sig. Det jag tänker kring detta är att politiska organisationer måste få ett förtroende i 

samhället för att människor ska vilja söka stöd hos dem. Man skulle kunna ta 

arbetsförmedlingen som ett exempel, om de lyckas få ut människor i arbete, finns det 

förmodligen större potential till att samhället litar på att deras arbete blir bra och 

människor litar på deras förmåga att hjälp människor i arbetssökande.  

 

5. Resultat och analys 

I detta avsnitt kommer jag att presentera vad jag kommit fram till i mina intervjuer, som 

jag tidigare nämnt utgör de teman som jag hade i analysen rubriker för detta avsnitt. Jag 

kommer att presentera vad de olika instanserna gav för svar och analysera detta utifrån 

min teori och tidigare forskning. Som jag nämnde under metodkapitlet har jag funnit en 

del officiella dokument, dessa kommer att användas i avsnittet som ett slags 

komplement till intervjusvaren. Dokumenten är tänkta att belysa vad organisationerna 

säger om eftervård i sina officiella dokument och intervjusvaren belyser de enskilda 

informanternas syn på eftervården, i viss mån görs en jämförelse mellan officiella 

dokument och enskilda informanters förhållningssätt. Avsnittet är indelat i två större 

underrubriker och under dem finns under-underrubriker, detta görs för att skilja på hur 

beskrivningen ser ut av den organisatoriska strukturen och hur informanterna ser på 

detta. 

 

5.1. Organisationen av eftervården för LSU-dömda ungdomar 

5.1.1. Aktörer 
 

Nu ska stenen bort från gräsmattan! Du har hyrt lastbil, block och talja och behöver köpa en 

kedja. I järnaffären finns det många olika tjocka kedjor att välja på. Du vet inte vad stenen 

väger, så du tvekar. Ju tjockare kedja, desto dyrare. Så du köper en mellantjock. Väl hemma 
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fäster du kedjan kring stenen och börjar dra. Det går bra, stenen rör på sig och du hissar 

försiktigt upp den. En decimeter, två och tre. Men när du nästan har fått upp den från 

gräsmattan och upp på lastbilsflaket så brister kedjan och med en duns åker stenen ner i gropen 

igen. Du svär till. Stenen kom inte upp, trots pengarna du la ner på kedja, lastbil, block och 

talja. Varför, säger du dig, såg jag inte till att kedjan var stark nog? (Lukács, Mossler & Reitan 

2009:23) 

 

Liknelsen i citatet belyser en icke fungerande vårdkedja för ungdomar enligt det 

officiella dokumentet Vårdkedja med framgång utgivet av SiS i samarbete med Sveriges 

Kommuner och Landsting. De som har behandlingsansvaret för LSU-dömda ungdomar 

är SiS, ansvaret för eftervården ligger på socialtjänsten i den unges hemkommun. I 

övrigt finns det ett antal aktörer som spelar roll i eftervården, genom intervjuerna och 

tidigare forskning har dessa framkommit, vilka presenteras i en slags nätverkskarta 

nedan. I kartan ingår alla aktörer som jag funnit viktiga för den unge i en fungerande 

vårdkedja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Ungdomen 

    Familj/ 
övriga anhöriga 

             SiS       Socialtjänst 

    Övriga aktörer: 
– brukarorganisation 
– HVB-hem 
– kommunala 
bostadsbolag 
– skola/tidigare 
lärare 
– företag/ 
praktikplatser 
– arbetsförmedlingen 
– öppenvårdsenheter
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Varje ungdom har olika behov och förutsättningar när de kommer tillbaka till samhället 

och de aktörer som nämns är inte aktuella för alla ungdomar, utan det är sådana aktörer 

som kan tänkas ha betydelse för olika ungdomar. Jag bestämde mig att ta med 

brukarorganisation som privat aktör, eftersom att jag redan hade tillgång till en sådan, 

men när studien tog fart insåg jag det fanns fler privata aktörer som kunde spela en roll, 

några av de som nämns i kartan ovan kan vara en sådan privat aktör, t.ex. HVB-hem 

och öppenvårdsenheter. I stort sett alla informanter jag pratade med berättade för mig 

om andra aktörer som också brukade finnas med i eftervården. På SiS berättade 

informanterna om hur de brukar se till att det finns aktörer ute i samhället som ställer 

upp för den unge, utöver det stöd som socialtjänsten kan erbjuda. En del pratade om att 

det var viktigt att få kontakt med någon släkting eller vän som kunde finnas för den 

unge, om det var så att denne inte vill ha någon kontakt med socialtjänsten. Någon 

annan pratade om ett gott samarbete med privata aktörer, men också om vikten av att 

eftervården måste verkställas av utbildade och professionella människor. 

Brukarorganisationen beskrev för mig hur det brukar se ut när de blir kontaktade av 

socialtjänsten för att någon ungdom vill ha stöd ifrån dem. 

 
När man kommer till oss har man rest ganska länge i socialen. Socialen väljer inte oss först om 

jag säger så, de har testat väldigt mycket olika grejer och när socialen börjar tappa hoppet, då 

säger de såhär; okej, nu ger vi (namn på organisation) en chans, det brukar se ut så om 

socialsekreteraren vet vilka vi är (…) Ungdomar som kommer till oss, de har varit på dem mest 

möjliga och omöjliga ställen (Brukarorganisation). 

 

Johansson (2002) diskuterar begrepp som kännetecknar en institutionell organisation 

och vad jag tänker på i detta sammanhang är begreppet om identitet. Enligt Johansson 

(2002) handlar det om att organisationer drar gränser mellan varandra för att skilja på 

vilken kunskap som är sin egen och någon annans (Johansson 2002:149–150). Det som 

en av informanterna sa om att eftervården ska verkställas av professionella och 

utbildade personer lyser igenom i det brukarorganisationen säger om att socialtjänsten 

kontaktar dem när de har ”tappat hoppet”. Möjligen kan det vara så att privata aktörer 
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inte har något nämnvärt förtroende av socialtjänsten och där drar socialtjänsten en gräns 

och skapar sin identitet genom att de har en kunskap som inte privata aktörer har. 

Däremot har aktörer i form av familj och anhöriga större förtroende av socialtjänsten.  
 

Ja och då tänker jag, att socialtjänsten i alla fall ska komma i sista hand, jag tycker att de här 

naturliga aktörerna som finns runt barn och ungdomar är betydligt bättre att använda sig av än 

att använda sig av socialtjänsten (Socialsekreterare 2b). 

 

Informanten menar att det är av stor vikt att få familjen att ställa upp för den unge, om 

dessa har möjlighet till det. Familjen kan lättare motivera och påverka den unge till 

förändring och om familjen fungerar kan det tillsammans hitta lösningar för den unge.  

 

5.1.2. Ansvar 

Tidigare har jag klartgjort hur ansvarsfördelningen mellan socialtjänsten och SiS ser ut. 

I intervjuerna blir det klart att SiS ansvar tar slut samma dag som den unge friges, om 

inte socialtjänsten har sagt någonting annat. Det finns nämligen en möjlighet för 

socialtjänsten att skapa ett eftervårdkontrakt hos SiS, vilket gör SiS ansvariga för 

eftervården också, dock är det så att socialtjänsten alltid bestämmer hur eftervården ska 

se ut. Både socialtjänsten och SiS finns till eftersom politiker har bestämt att det ska 

vara så (Abrahamsson & Andersen 1998:17), en av mina informanter talade om att de 

arbetar i en värld där andra författar lagarna och bestämmer hur de ska arbeta. I vissa 

situationer är det för mig svårt att förstå ansvarsfördelningen mellan de båda 

myndigheterna. Efter vad jag förstår försvinner SiS ur den unges liv samma dag som 

han/hon friges och därifrån ska socialtjänsten ta över, som i vissa fall kanske inte alls 

har varit delaktig i behandlingen. Det är när jag får reda på sådana saker som jag 

funderar kring den lagstadgade ansvarsfördelningen och hur det faktiskt ser ut i 

verkligheten. En informant berättade, att socialtjänsten alltid måste öppna en ny 

utredning om den unge inte varit aktuell hos dem tidigare, annars kan de inte utreda vad 

den unge har för vårdbehov vid utslussningen. Informanten berättade också att 

utredningen blir svårare att genomföra i fall de inte har varit med under hela 
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behandlingen och gjorde en jämförelse med LVU, där socialtjänsten är med under 

behandlingen. När jämförelser görs med LVU blir det stora skillnader, eftersom att i 

LVU-fallen är det socialtjänsten som bestämmer att någon ska placeras, de betalar för 

platsen och har hela tiden insyn i behandlingen. LSU fungerar inte på det viset, det är 

staten som betalar platsen och socialtjänsten har ett ansvar att följa behandlingen, men 

informanterna vittnar om det finns fall då detta inte alltid sker, utan socialtjänsten hör av 

sig när det närmar sig utslussning. 
 

Kommunen i sig, där pojkarna är placerade ifrån, de slipper ju det här ansvarstagandet, det 

kostar kommunen ingenting när det gäller sluten ungdomsvård, utan det är en statlig fråga då. 

Skillnaden mot LVU är att där är man ju mer om sig och kring sig och vill veta vad som händer 

i behandlingen och vad vi har nått för resultat och sådana grejer. Då är det lättare med 

LVU:arna, då är ju kommunen med och kan bevaka sina pengar. Inte alla gånger, men oftast. 

Och LSU, jaha, det har ju varit någon form av, socialtjänsten har ju trott att det är 

kriminalvården som tar hand om de här pojkarna, men det är ju Statens institutionsstyrelse som 

har gjort det här och ansvaret har ju varit på pappret att man ska ha en personlig handläggare 

som bevakar fallet i sig då och ska hjälpa till med eftervården. Det har blivit bättre på de 

senaste åren, men i början var det en katastrof. Det är ungefär som att, ring oss en månad innan 

de blir frigivna, då kan vi börja (Biträdande avdelningsföreståndare). 

 

Trots den olika ansvarsfördelningen mellan myndigheterna, så finns det ändå ett visst 

beroende mellan dem, annars kan de inte tillsammans uppnå målet att förebygga 

ungdomskriminaliteten. Abrahamsson och Andersen (1998) beskriver hur offentliga 

organisationer kan vara mer beroende av sin omgivning för att nå sina mål än vad 

privata organisationer är (Abrahamsson & Andersen 1998:19). Som jag nämnde i 

teoriavsnittet handlar detta beroende i mitt fall om ett ömsesidigt beroende mellan alla 

inblandade parter i eftervården om de vill nå målet att få bort den unge från kriminalitet. 

Många gånger under mina intervjuer upplever jag en frustration hos de båda 

myndigheterna och ibland en önskan om att de hade bättre koll på vad som sker. Från 

socialtjänstens sida en önskan om att få större insyn i behandlingen och från SiS en 

önskan om att få fortsätta vara med i eftervården. Denna frustration skiljer sig inte åt 
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mellan organisationerna och jag kan inte heller se någon skillnad beroende på vilken 

ställning informanten har i organisationen, jag kan bara utläsa att de skulle vilja mer, 

men inte kan pga. ansvarsfördelning, resurser och tid. 

 

5.2. Yrkesverksammas förhållningssätt till eftervården 

5.2.1. Samarbete 

Att ansvarsfördelningen ser ut som den gör, det kan ingen av myndigheterna göra 

någonting åt, eftersom att det är andra som stiftar lagarna, dock kan de arbeta för att 

förbättra sitt samarbete, så att eftervården för den unge blir så bra som möjligt. I 

intervjuerna framkommer liknande saker som framkommit under avsnittet för tidigare 

forskning; i vissa situationer fungerar samarbetet bra, i andra situationer fungerar det 

mindre bra. Lukács, Mossler och Reitan (2009) förklarar i Vårdkedja med framgång att 

samarbete inte bara handlar om att SiS och socialtjänsten ska samarbeta, det handlar 

också om att den unge ingår i samarbetet (Lukács, Mossler & Reitan 2009:3). Detta 

diskuterades i mina intervjuer, och alla informanter jag pratade med kom fram till 

samma sak; för att få en bra eftervård för den unge måste alla inblandade parter vara 

överens och arbeta mot samma mål. Informanter från såväl SiS som socialtjänst kom 

fram till att det ligger på allas ansvar att se till att samarbetet fungerar och man kan 

egentligen inte beskylla någon mer än någon annan. En del beskrev hur ekonomi kunde 

vara en bidragande orsak till varför samarbetet brister, medan andra helt avfärdade den 

tanken. Informant från SiS förklarade hur komplicerat deras arbete kan bli om 

socialtjänsten inte samarbetar och framhävde hur viktigt det är att lyfta frågan högre 

upp, till chefer osv. om det sker upprepade gånger. Många informanter pratar om att 

man måste lyssna på varandra och att det många gånger handlar om en bristande 

kommunikation. 
 

Alltså, den är ju av största vikt, alla våra pojkar, de genomgår en utredning när de kommer, jag 

menar. Det är ju viktigt att man lyssnar på den informationen som man får kan jag ju tycka från 

socialtjänstens håll (Behandlingsassistent). 
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Att samarbetet ser ut såhär, kan bero på det som Johansson (2002) beskriver kring 

organisationer och deras förhållande till omgivningen. Begreppet kring identitet är 

ständigt återkommande i analysen av intervjuerna. Johansson (2002) menar att 

särskiljningen från andra organisationer blir tydlig när man skiljer på vad som är ”vår” 

kunskap och ”deras” kunskap (Johansson 2002 149-150). Stundtals under studiens gång 

verkar det som att informanterna utan att alltid veta om det skiljer på vad som är SiS 

och socialtjänstens arbete och därmed försvårar de sitt samarbete. Genom att istället 

tänka att de arbetar för uppnå samma mål, skulle de komma längre i sitt samarbete. 

Rationalitet är det begrepp som Johansson (2002) beskriver för att tala om att 

organisationer alltid finns till för att uppnå ett mål (Johansson 2002:150). Eftersom att 

de organisationer som ingår i min studie arbetar för samma mål borde inte ett samarbete 

bli problematiskt, och det är förmodligen därför som det fungerar bra i vissa fall, men 

det är just gränsdragningen mot andra organisationer som orsakar problem. Några 

informanter framhäver att det är bådas ansvar att se till att samarbetet fungerar. 
 

För jag tror att mycket faktiskt hänger på socialtjänsten och socialtjänstens resurser och hur 

mycket SiS blandar in oss då också, hur mycket de tar med oss. Så att samarbetar vi så tror jag 

att man kan göra riktigt, riktigt bra jobb med de här ungdomarna, men att vi behöver vara med 

hela tiden och då lägger jag ju skulden både på oss och på dem, vi behöver dra med varandra 

mycket, mycket mer och då tror jag att man kan få både ett lätt och bra arbete med ungdomen 

(Socialsekreterare 1). 

 

Johansson (2002) beskriver att organisationer är beroende av sin omgivning för att nå 

sina mål (Johansson 2002:21). I det här fallet är socialtjänsten, SiS och övriga aktörer 

beroende av varandra och om de vill lyckas i eftervården tjänar alla på att ha ett 

fungerande samarbete. SiS själva menar genom 2010 årsredovisning att samarbetet 

generellt sett fungerar bra inom ungdomsvården, men de beskriver också hur de ständigt 

arbetar för att förbättra samarbetet och försöker hela tiden föra dialoger med ansvariga 

personer inom socialtjänsten (SiS 2010:21). Det som redovisas i årsredovisningen har 

likheter med vad informanterna säger, informanterna visade dock en bild av att 

eftervården i flera fall är bristfällig och att detta har tonats ner något i årsredovisningen. 
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I likhet med informanternas svar visar dokumentet Vi är fortfarande kompetenta! – 

Röster från socialtjänsten om ett samarbetsprojekt i ungdomsvården att bristande 

samarbete många gånger handlar om dålig ekonomi i de olika kommunerna, politiker 

som sparar pengar och visar ett ointresse. För att socialtjänsten ska göra ett gott arbete 

behöver de en bättre ekonomi. Till skillnad från socialtjänsten har SiS god ekonomi och 

har råd att göra de insatser som krävs. En annan orsak till att samarbetet brister, förutom 

ekonomi, kan också vara att det brister i kommunikationen mellan socialtjänsten och 

SiS, de berättar inte allt de gör osv. (Basic 2009:18–19 och 25). 

 

5.2.2. Fungerande eftervård 

Johansson (2002) beskriver två olika former av organisationer; politiskt inriktad och 

handlingsinriktad (Johansson 2002:137). Under teoriavsnittet tog jag 

arbetsförmedlingen som exempel på en politiskt inriktad organisation. Johansson (2002) 

beskriver hur dessa olika organisationer ökar sin legitimitet i samhället på olika sätt 

(Johansson 2002:137). De politiska organisationerna har krav på sig från samhället, i 

den här studien skulle det möjligen kunna vara så att ungdomar får reda på hur andra 

ungdomar har kunnat återgå till ett bra liv, utan kriminalitet och genom det får ett ökat 

förtroende för SiS och socialtjänsten och blir då motiverade till att ta emot deras stöd i 

eftervården. Brukarorganisationen i sin tur är en handlingsinriktad organisation, vilken 

ökar sin legitimitet i samhället genom att visa på att de ungdomar som får stöd via dem 

lämnar sitt negativa beteende bakom sig. 

 

Det som ligger till grund för att eftervården ska fungera är främst att den unge själv vill 

ha stöd från samhället. Att det finns aktörer som vill vara med och stötta i eftervården, 

att ansvar och samarbete mellan dessa fungerar är givetvis också en viktig del i det hela, 

men att få med den unge ses som det viktigaste, både i intervjuerna och i den tidigare 

forskningen. Många ungdomar har hunnit fylla 18 år under sin tid på ungdomshemmet 

och i de flesta fall är det inte aktuellt med någon fortsatt tvångsvård enligt LVU. Därför 

är alla insatser efter avtjänat straff helt och hållet frivilliga, som det ser ut i nuläget. 
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Dessa ungdomar hamnar i ett visst beroende av samhällets resurser, Abrahamsson och 

Andersen (1998) menar att organisationer har en förmåga att förändra människors 

sociala och ekonomiska situationer (Abrahamsson & Andersen 1998:11). Att den unge 

själv inte vill ha någon eftervård är genomgående i alla mina intervjuer, däremot 

berättar informanterna om hur den unge efter en tid inser att han/hon visst behöver stöd 

från samhället.  
 

Det är lite andra lagar som styr för ungdomarna då när de är under LSU, men oftast brukar det 

brinna i knutarna för de här pojkarna när de ska friges. De har ingenstans att ta vägen och då 

liksom, ta konakt med soc. och alltihopa det där, och de måste ordna en lägenhet och de måste 

ordna ett jobb åt mig och sådana här saker. Det är sånt som händer då (Biträdande 

avdelningsföreståndare). 

 

Om jag återigen ska nämna något om ansvar, så menar informanterna från SiS att de har 

ett ansvar i att motivera den unge till att det kan vara bra att ha kontakt med 

socialtjänsten, även om den unge inte vill det. Informanterna beskriver hur det brukar 

tala om vilka praktiska saker man kan få hjälp med och att ungdomen ofta brukar ändra 

inställning när de närmar sig frigivning. Även om den unge själv inte vill ha någon 

kontakt med socialtjänsten menar informanter från SiS att de alltid har kontakt med den 

unges socialsekreterare eftersom att de ser ett mönster av att den unge alltid brukar vilja 

ha stöd och hjälp framåt utslussningen. 

 

När de handlar om att den unge vill ha kontakt med socialtjänsten, då är det som sagt 

steg ett i en fungerande eftervård. Lukács, Mossler och Reitan (2009) menar att det 

viktigaste för att få en fungerande vårdkedja är att alla som ska delta i eftervården är 

överens och arbetar mot samma mål, samt att man hela tiden försöker utgå ifrån den 

unges behov och förutsättningar (Lukács, Mossler & Reitan 2009:24). Basic (2009) i sin 

tur menar att behandlingen på SiS riskerar att bli helt meningslös om den unge ändå 

återvänder till precis samma situation som tidigare (Basic 2009:9). Vikten av eftervård 

för LSU-dömda ungdomar är stor när man tittar på vad forskningen och de officiella 
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dokumenten säger. Informanterna beskriver att eftervården inte alltid är aktuell för alla 

ungdomar, det gäller att titta på vilket vårdbehov som finns och erbjuda 

individanpassade lösningar för de ungdomar som är i behov av eftervård. När den unge 

själv vill ha stöd efter avtjänat straff menar informanterna att det viktigaste är att tänka 

på att eftervården är välplanerad till den unge kommer hem och att det finns gott om tid 

för att planera, att de insatser som ska göras, görs ordentligt, att man tittar på allt som 

finns runt omkring den unge, dvs. om föräldrarna också behöver stöd, så ska det göras. 

All den problematik som finns runt omkring den unge ska kartläggas, utredas och 

insatser ska sättas in därefter. Informanterna har pratat en del kring förtroende och tillit, 

en ungdom som ska få stöd måste ha förtroende för de personer som ska hjälpa 

honom/henne. 
 

Alltså, det absolut viktigaste, det är att ungdomen måste få tillit, för en ungdom som inte har 

tillit, kommer inte prata om det vi vill höra och pratar han inte, så har vi inget arbetsmaterial 

och så länge ungdomen inte har något tillit, då har han en tendens att ljuga, för ungdomarna 

sitter ju inte på sådana här möten med socialsekreterare för att allting är bra och sen så frågar 

socialsekreteraren; vad är egentligen problemet? Och då drar dem en massa lögner, för de kan 

inte säga sanningen, för då blir de straffade och då ska socialsekreteraren sedan sätta in hjälp 

och resurser för att hjälpa den här ungdomen med det han ljuger om (Brukarorganisation). 

 

Att få den unge att känna tillit går att koppla till det Garbarino (2000) pratar om, att den 

unge måste känna trygghet för att personal som arbetar med behandling och eftervård 

ska kunna förändra hans beteende och ta bort fokus från det negativa livsmönster som 

funnits tidigare (Garbarino 2000:252). 

 

5.2.3. Insatser 

När det handlar om vilka insatser ungdomar erbjuds menar informanterna att man först 

och främst måste förstå att allting kräver individanpassning. Varje ungdom har sin 

problematik, sina förutsättningar och sina behov. Informanterna menar att insatserna 

alltid ska utgå från detta och det finns ingen förutbestämd mall för hur eftervården ska 

se ut, när jag frågar informanter om vilka insatser som erbjuds blir svaret varierande. 
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Det kan t.ex. vara att få stöd i att komma igång med skolan igen, sysselsättning i form 

av praktikplats eller söka jobb, ekonomiskt bistånd, hjälp med bostad, stöd i familjen, 

kontaktperson, samtalsstöd, ART, missbruksbehandling och arbeta med sin attityd osv. 

Informant från socialtjänsten berättar för mig om insatserna i deras kommun och hur det 

kan se ut där. 
 

Vi har ganska mycket faktiskt, om man bara vill ta emot och jobba, för det är ju inget som 

liksom, man måste investera lite tid och energi i det här som förälder och ungdom också, men 

gör man det så finns det jättemycket bra hjälp att få (Socialsekreterare 2a). 

 

Eftervården planeras alltid innan den unge blir frigivningen, då finns det en plan för hur 

de kommande månaderna ska se ut efter frigivning. En informant talar om vikten av att 

någon ser till att ungdomen gör det som bestämts. 
 

Så att det är mycket mer stöd och hjälp, vad ska man kalla det för, coachning. Kanske plus lite 

övervakning, att man ser till att man faktiskt gör det man har sagt, att man fortsätter att träffa 

vissa personer, kanske fortsätter om man nu har börjat i någon idrottsklubb, att man går i 

skolan eller praktik, att man både stöttar och kontrollerar lite (Institutionschef). 

 

Genom forskningen förstår jag att det mest effektiva när det gäller ungdomar med 

asocialt beteende är att behandla alla de problemområden som en ungdom har. 

Långström (2003) menar att även den allra svåraste problematiken går att behandla och 

icke önskvärda beteenden går att ändra på, sådana beteenden kan vara aggressivitet och 

svår problematik kan vara svaga band till familjen (Långström 2003:15–16). 

Informanterna tror på förändring hos ungdomarna och berättar för mig om vikten av att 

lära dem önskvärda beteenden som de kan använda istället för att bli arg osv. 
 

Det är väl självklart att ska man ta hand om olika, de är ju inte sjuka, de här pojkarna. De har 

beteendestörningar som jag ser det och de har ju diskvalificerat sig från samhället genom att de 

mördar, misshandlar, rånar, stjäl och sådana här saker. Så att det måste man ju kunna lära om 

då, lära sig beteenden som är acceptabla och kunna hitta en plats i livet och i samhället och det 

är ju problematiskt ska du veta om. Jag menar ungdomar som farit illa i tio, femton år och 
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förändra beteendena, det är jättesvårt. Och det svåraste är ju att förändra det som finns inne i 

huvudet alltså, hur man tänker och hur man säger och allt det där. Det är jättesvårt alltså 

(Biträdande avdelningsföreståndare). 

 

Samma informant som ovan berättar för mig, det som jag själv misstänkt; många av 

dessa ungdomar behöver stöd hela livet, eftersom att deras problematik är så pass svår. I 

utformningen av eftervård och vilka insatser som är relevanta kommer diskussionen om 

bakgrundsfaktorer upp med en informant. 
 

Det kan jag väl säga att när man resonerar såhär, så är det jätteviktigt. För det är ju jätteviktigt 

om man bara tar ungdomar, vart vi placerar dem nånstans, så är det jätteviktigt, var de hamnar, 

att det behandlingshemmet har rätt hjälp för dem, för vi har ju placerat ungdomar som vi sen 

har fått reda på, som man har placerat utefter ett beteende, ett kriminellt beteende kanske och 

sen har man fått reda på sen att den här ungdomen faktiskt har autism och då så ska du 

definitivt inte sätta dem kraven på dem (Socialsekreterare 1). 

 

Med krav menar informanten att en ungdom med en funktionsnedsättning inte kan 

förväntas ändra på sitt beteende på samma sätt som en ungdom utan en 

funktionsnedsättning. Även om en diagnos aldrig kan vara en ursäkt för att en ungdom 

har begått en brottslig handling, så kan det ibland vara en förklaring i alla fall. Hardwick 

och Rowton (1996) beskriver hur situationsfaktorer kan vara en orsak till att någon 

begår brott och till dem hör psykiska tillstånd (Hardwick & Rowton 1996:271). Att ha 

en sådan sjukdom kan vara en sådan faktor, vilken möjligen har gjort att den unge 

begick brottet och det kan också vara den som hindrar den unge från att förändra sitt 

beteende. Därför kan det vara av stor vikt att känna till bakgrundsfaktorer, för att kunna 

ge de insatser som varje ungdom behöver. Att känna till sådana saker och arbeta utifrån 

det är ett exempel på att skapa individanpassad eftervård. 

 

5.2.4. Förändring 

LSU har inte förändrats speciellt mycket sedan lagen trädde i kraft 1999, det är vad 

mina informanter säger och vad forskningen kommer fram till. Men både forskningen 
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och informanterna talar om hur LSU hela tiden behöver utvecklas för att eftervården ska 

bli så bra som möjligt. 

 
Kommer man in i en slentrian då får man lov att utvecklas hela tiden och titta på vad gör jag 

här och nu, det funkar inte idag. Nu måste jag ändra mig lite grann, för samhället ändras också 

(Biträdande avdelningsföreståndare). 

 

Att ungdomsvården förändras i takt med samhället låter inte helt orimligt och andra 

informanter beskriver hur socialtjänsten under de senaste åren har fått en större kunskap 

om lagen och menar att de tidigare inte haft det. Detta kan ses som positivt i förhållande 

till Johanssons (2002) begrepp om identitet hos organisationer (Johansson 2002:149), då 

man i det här fallet har tänjt mer på gränserna och skaffat sig sådan kunskap, så att man 

har möjlighet att medverka mer i behandlingen, samarbeta bättre och på så vis utforma 

en bättre eftervård. Vidare går det att koppla detta till Johanssons diskussion kring 

enskilda aktörer inom de olika organisationerna och deras förmåga att påverka till 

förändring (Johansson 2002:55). Det som har bidragit till den ökande kunskapen och 

medvetenheten kan bero på att personer inom verksamheten har satt igång tankar kring 

eftervården som tidigare inte fanns och därmed har man skaffat sig kunskap om ämnet. 

Till sommaren (Prop. 2010/11:107, s. 2) står lagstiftningen för den största förändringen 

sedan lagen trädde i kraft, ett beslut ska fattas om SiS ska ta över hela ansvaret för den 

slutna ungdomsvården, dvs. att de görs ansvariga för såväl strafftid som eftervård.  
 

Ja och där kan jag nästan, antingen så kör man att socialtjänsten får vara med hela vägen eller 

så kör dem hela vägen, men det är ju det som är problemet att de kommer ju inte kunna köra 

hela vägen, för de har ju inga, alltså ungdomarna behöver ju eftervården hemma 

(Socialsekreterare 1). 

  

Detta diskuterades med de flesta informanter, en del såg det som positivt, men några 

ansåg att det egentligen inte spelar någon roll vem som har ansvar för det, så länge det 

fungerar. Viktigt för några var att de människor som arbetar med eftervård är utbildade 

just med tanke på den svåra problematik som många av dessa ungdomar har. Vad som 



 

 

 

47 
 

sker kring framtidens eftervård får beslutet utvisa och det blir någon annans uppgift att 

undersöka. 

 

5.3. Avslutning 

Utifrån Johanssons (2002) begrepp om identitet, hierarki och rationalitet (Johansson 

2002:150) vill jag kort avsluta med att säga något om de organisationer som deltagit i 

studien. Med hjälp av dessa begrepp går det att utläsa vissa saker om dem, vilket 

kännetecknar hur mycket de är en institutionell organisation. SiS styrs av staten, 

socialtjänsten styrs av kommunerna och brukarorganisationen styr sig själv, den är en 

privat aktör och räknas därmed inte som en av statens alla organisationer. I 

genomförandet av intervjuerna gick det att utläsa att alla deltagande organisationer 

präglades av de kännetecken som Johansson beskriver. När det handlar om diskussionen 

kring ansvar för eftervården går det att koppla till identitet och gränsdragning mellan 

organisationerna. Hierarkin kan till viss del kopplas till hur mina olika informanter 

uttalar sig, de som har en högre ställning inom organisationen hade en tendens att uttala 

sig mer än de som inte hade det. Det kan i och för sig också ha att göra med hur man är 

som person, men det var ändå en reflektion som gjordes. Rationaliteten i 

organisationerna är ständigt återkommande, de arbetar alla för målet att de unga som 

begått brott ska få ett värdigt liv utan kriminalitet. 

 

6. Diskussion  
Syftet med studien var att förstå hur yrkesverksamma inom eftervården för LSU-dömda 

ungdomar förhåller sig till de organisatoriska strukturerna i de organisationer de arbetar 

i och jag frågade mig hur de yrkesverksamma såg på eftervårdens funktion och hur de 

förhöll sig till de aktörer som finns inom eftervården. Sammanfattningsvis går det att 

säga att aktörerna kan vara många, ansvaret ligger på SiS och socialtjänsten att utforma 

en fungerande eftervård. Grundförutsättningen för att en ungdom ska få ett ordnat liv 

efter sluten ungdomsvård är att han/hon själv är beredd att ta emot hjälp. Om den unge 

vill det måste SiS och socialtjänst se till att ha ett fungerande samarbete, vilket varierar 
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från fall till fall, en del säger att det beror på ekonomi, andra säger att det beror på 

engagemang, i en del fall beror det på det geografiska avståndet mellan 

ungdomshemmet och hemkommunen, listan kan göras lång. Studien visar på att de 

yrkesverksamma förhåller sig olika till de organisatoriska strukturerna. En del av 

informanterna ger intrycket av att den organisation de arbetar inom och de 

organisationer som de ska samarbeta med är tröga organisationer, där förändring är 

tungrott och tar lång tid. I vissa situationer verkar de inte ha några problem med den 

struktur som finns, många gånger verkar informanterna finna sig i den struktur som 

råder, då de hävdar att andra beslutar om vilka lagar och regler som gäller. Vidare visar 

studien på att samarbetet i viss mån har blivit bättre de senaste åren, men det är 

fortfarande varierande från fall till fall. Alla insatser som ges i eftervården måste vara 

individanpassade, då ingen ungdom är den andre lik. Inom några månader kan det bli så 

att SiS tar över ansvaret för eftervården också, hur det kommer fungera återstår att se. 

 

Det som kom fram genom tidigare forskning och det som kom fram i intervjuerna 

visade sig ha vissa likheter, vilket kan bero på att en del av den tidigare forskningen är 

publicerad via SiS och deras forskningsenhet. Det viktigt att ta i beaktning att de 

forskningsrapporter jag har behandlat ofta är skrivna av forskare som har någon form av 

anknytning till de olika organisationerna, vilket kan göra att deras forskning inte allt 

framställs på helt opartiskt sätt. Det jag saknade i forskningen, som däremot kom fram i 

intervjuerna var mer om olika privata aktörer som kan spela roll för den unge. Även om 

ansvaret är statligt eller kommunmässigt så visade det sig i intervjuerna att varianterna 

för eftervård kan vara många. 

 

Under hela arbetes gång har jag haft en sak i huvudet; ungdomarna. Det var pga. deras 

liv som jag först blev intresserad av ämnet. Jag vill inte på något sätt rättfärdiga brotten 

som de begår, men att tro på att människor kan förändras ser jag som en grund för 

socialt arbete och jag kan säga att mitt syfte mynnade ut ur tanken om att dessa 

ungdomar borde få hjälp till ett värdigt liv, trots deras misstag i livet. Det kommer 
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förmodligen aldrig gå att arbeta bort ungdomskriminalitet helt och hållet, men om de 

människor som arbetar med det jobbar hårt så kan de rädda några ungdomar i alla fall. 

Och så länge eftervården involverar flera parter tror jag verkligen att samarbetet är a och 

o, kunskapen om nyinstitutionalismen har fått mig att förstå att organisationer är svåra 

skapelser och de är inte skapta för att göra saker tillsammans, men offentliga 

organisationer måste ändå vara ett undantag, då de oftast tvingas till samarbete just för 

att klienterna ska få bästa möjliga stöd. Det är i alla fall vad jag tror skulle minska 

ungdomsbrottsligheten. 

 

Framtida forskning 

För att få en djupare förståelse för hur de organisatoriska strukturerna ser ut hade en 

undersökning med särskilda fall varit intressant. Då hade jag t.ex. kunnat följa en 

vårdkedja i en stor kommun och en vårdkedja i en mindre kommun. I min studie har det 

blivit ett mer allmänt perspektiv, men om jag hade gått in i särskilda fall hade jag 

närmre kunnat undersöka hur och varför vissa saker inte fungerar inom eftervården. 

Under studiens gång har jag upptäckt att ämnet inte är speciellt utforskat. Förmodligen 

beror detta på att lagen om sluten ungdomsvård är förhållandevis ny och det är inte 

många ungdomar som döms varje år, i förhållande till hur många ungdomar det är som 

hamnar under LVU. När det gäller LVU har jag upptäckt flertal studier kring 

lagstiftningen, hur de ungdomarna behandlas och hur eftervården av dem ska bedrivas. 

Jag nämnde detta inför en av informanterna, förklaringen enligt informanten var att 

eftervården är lik, oavsett vilken lag ungdomen hamnar under. Dock anser jag att det 

finns en stor skillnad mellan ungdomarna, LSU-ungdomarna har begått ett allvarligt 

brott, vilket de skulle få fängelse för som vuxna. Ungdomarna som går under LVU har i 

vissa fall ett kriminellt riskbeteende, men det handlar förmodligen inte om några grövre 

brott, i sådana fall skulle de inte gå under LVU. Därför menar jag att problematiken är 

annorlunda och skulle därför vilja påstå att eftervården kanske inte alls ska utformas på 

samma sätt. Därför skulle det vara intressant att undersöka skillnaden i eftervård enligt 

LVU och eftervård enligt LSU. En annan upptäckt som gjorts under studiens gång är 
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bristen på dokument kring eftervård hos socialtjänsten, möjligen har jag sökt på ett 

felaktigt sätt, men efter vad jag har förstått fanns inga dokument kring eftervård av LSU 

genom socialtjänsten på Socialstyrelsen hemsida. Varför det är så menar jag också 

skulle vara intressant att undersöka. Dock anser jag att det som kommer bli högst 

aktuellt inom de kommande åren är att undersöka hur det nya lagförslaget kommer att 

fungera, om det blir så att SiS får allt ansvar för eftervården. Personligen anser jag att 

ungdomarna behöver stöd på hemmaplan, om det går att lösa fast SiS har ansvaret, så 

ser jag inga hinder i lagförslaget. Jag får lov att instämma i några av informanternas ord 

kring att det inte spelar någon större roll vem som tar hand om eftervården av dessa 

ungdomar, bara det är kompetenta människor med utbildning kring ungdomarnas 

beteenden och hur man förändrar dessa, så anser jag att myndighetsansvaret kan ligga 

hos vem som helst som arbetar med ungdomsvård.  
 
För att knyta ihop säcken något vill jag återgå till Martin, som jag nämnde i början av 

min studie. Eftersom att jag inte vet några detaljer om fallet kan jag inte göra en djupare 

analys av det, men jag har ändå funderat på hur hans vårdkedja såg ut och vilka 

organisatoriska strukturer som bidrog till att hans liv blev som det blev. Om det var så 

att han avsade sig kontakt med socialtjänsten tänker jag att bristen låg i 

organisationernas sätt att motivera den unge. Martin erhöll ändå försörjningsstöd, vilket 

betyder att han hade en viss kontakt med socialtjänsten vid utslussning. På grund av 

försörjningsstödet kunde han inte få någon bostad, vilket kan ses som en brist i den 

organisatoriska strukturen. Jag tänker att en ungdom med Martins problematik ska 

fångas upp av ansvariga organisationer, så att han kan ha ett fungerande liv. Möjligen 

kan det ha varit så att myndigheterna hade gjort allting som stod i deras makt, men 

Martin var kanske inte mottaglig för detta stöd. Om det var så kan jag inte låta bli att 

tänka att myndigheterna i sådana fall hade gett upp och det hoppas jag att 

yrkesverksamma aldrig gör, utan att man ständigt arbetar för att hjälpa människor till 

förändring och arbetar för att skapa de bästa förutsättningarna för detta inom 

organisationen. 
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Bilaga 1 

 
       Socionomprogrammet 210hp   

 

 Hej! 

Som du vet är mitt namn Emelie Samuelsson Blomberg. Jag läser termin 6 av 7 på 

Socionomprogrammet vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Under denna termin ska jag 

skriva min C – uppsats med handledning av Lars Sörnsen, doktorand i socialt arbete vid 

Linnéuniversitetet.  

 

Du får detta informationsbrev eftersom att du har tackat ja till att vara med som 

informant i min studie. Nedan följer all information som du behöver ha inför intervjun. 

 

Ämnet för min C – uppsats är eftervård av LSU (Lag om verkställighet av sluten 

ungdomsvård) -dömda ungdomar. Syftet med studien är att undersöka hur personal 

inom SiS, socialtjänst och brukarorganisation för f.d. kriminella anser att eftervården av 

LSU-placerade ungdomar fungerar.  

 

Detta kommer att undersökas genom att genomföra intervjuer med personal på de olika 

instanserna. Intervjuerna kommer att genomföras över telefon och de har en beräknad 

tid på ca 45 – 60 minuter. Jag kommer att genomföra en intervju med varje informant 

och jag kommer att spela in intervjun efter överenskommelse med varje informant. 

 

Alla informanter kommer att vara anonyma och deltagandet är helt och hållet frivilligt. 

Insamlad data kommer bara att användas i forskningssyfte och informanten bestämmer 

själv vad den vill ha med i min studie. De inspelade ljudfilerna raderas så snart studien 

är genomförd. 
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Intervjun består av olika teman och tillhörande frågor. Tanken är att du ska kunna 

förbereda dig inför intervjun, därför har jag bifogat intervjuguiden. Tänk hela tiden 

utifrån egen erfarenhet när du ska besvara frågorna. Om du har några frågor är det bara 

att höra av dig! 

 

Min förhoppning är att börja med intervjuerna under denna vecka. Så snart du har funnit 

en tid som passar dig är det bara att meddela mig via mail eller telefon.  

 

Tack på förhand! 

Med Vänliga Hälsningar 

Emelie Samuelsson Blomberg 
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Bilaga 2 
Inledning:  

– presentera mig själv 

– studien och dess syfte 

– konfidentiellt, filerna raderas så snart studien är klar 

– inspelning 

– går det bra att återkomma om några fler frågor skulle dyka upp 

– intervjutiden 

– intervjuns innehåll 

– har informanten några frågor till mig 

Informanten:  

– yrke 

– erfarenhet av LSU-dömda ungdomar. 

Eftervård (allmänt): 

1. Vilka frågor kring eftervård diskuterar ni på din arbetsplats?  

2. Vilka ansvarsuppgifter har den instans som du arbetar på i eftervården? 

3. Vad skulle du säga kännetecknar fungerande eftervård?  

4. Vad skulle du säga kännetecknar icke fungerande eftervård?  

5. Vad anser du vara viktigast att tänka på när eftervården utformas?  

6. Hur arbetar ni på din arbetsplats för att förhindra att den unge återfaller i brott? 

Insatser: 

7. Jag har i SiS årsrapport från 2010 läst att inte alla ungdomar har några planerade 

insatser efter avtjänat straff, vad skulle du säga att det beror på?  

8. Erbjuds alla som slussas ut eftervård? 

9. Hur görs bedömningen att någon inte behöver eftervård?  

 10. Hur vanligt anser du att det är att den unge inte vill ha någon kontakt och vad gör 

socialtjänsten när det inträffar?  

11. Hur skulle du säga att SiS arbetar för att motivera den unge till att ha kontakt med 

socialtjänsten vid utslussningen?  
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12. De ungdomar som får eftervård, vad är det för typ av behandling som erbjuds?  

13. Brukar socialtjänsten följa upp med den behandling som SiS har påbörjat, t.ex. 

ART?  

14. Gör SiS någon uppföljning på de ungdomar som haft planerade insatser vid 

utslussningen?  

Förändring: 

15. Det finns ett förslag om att SiS ska ta över ansvaret för eftervården också, vad anser 

du om det?  

16. Anser du att brukarorganisationer för f.d. kriminella borde ha större del i 

eftervården?  

17. Är samarbete mellan de olika instanserna viktigt för att eftervården ska fungera?  

18. Om du fick bestämma, hur skulle du vilja förändra eftervården?  

Avslutning:  

– om det finns något mer att tillägga 

– tacka informanten för medverkan 

 


