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The purpose of this study was to see the social workers attitude towards young offenders and 

how this can affect the teenagers. The theoretical perspectives have been the theory of street-

Level Bureaucracy, social constructivism and Stages of change. The material has been 

collected through qualitative semi-structured interviews and email-interviews with the social 

workers. The aim of this study was to examine if the social workers uses their theoretical 

experiences about their attitudes in their practical work and if their response can raise or 

reduce the young offenders motivation to change their behaviour. To collect information it 

was chosen that this study would only concentrate on the social workers opinions. This is to 

ensure the relevance of the social work practice. The social workers, who were chosen, were 

limited to those who in one way or another come in contact with the young offenders between 

the ages of 15-17 years, on a regular basis. The collected data was contrasted with the 

previous research and was analysed from the above perspectives. The authors of this study 

were interested to see the professionals’ thoughts and experiences on their theoretical and 

practical work, which both include the attitudes and their motivational work with the young 

offenders. The results show that the social workers have a great responsibility in strengthen 

the young offenders to discover their inner motivation so they can change their criminal 

behaviour.  
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1. Inledning 

Kriminalitet är vanligt under ungdomsåren och de vanligaste lagöverträdelserna är stöldbrott 

av lindrigare art eller skadegörelse. Studier har däremot visat att detta kriminella beteende 

oftast är en snabb övergående fas hos den unge och att det enbart är en liten andel som 

fortsätter sitt kriminella beteende senare i livet. Det svenska rättsväsendet strävar efter att så 

få unga lagöverträdare som möjligt ska tilldelas fängelsestraff. Detta tankesätt bygger på en 

syn om att dessa unga individer ofta befinner sig i en socialt utsatt situation och har ett stort 

behov av hjälp och stöd snarare än inkapacitering. Det finns alltså en önskan om att inte låta 

den unge få en bild av sig själv som kriminell bekräftad av samhället. Socialtjänsten bedöms 

ha en adekvat erfarenhet inom detta område och anses därmed kunna öka möjligheterna för att 

åstadkomma en positiv förändring hos den unge (Brottsförebyggande rådet 2009).  

   I proposition 2005/06:165 preciserade den dåvarande regeringen hur socialtjänstens 

ingripande gällande unga lagöverträdare ska hanteras. Propositionen beskriver även vikten av 

att samhället reagerar och sätter in rätt insatser för att undvika att unga lagöverträdare 

fortsätter sitt kriminella beteende. Denna proposition ledde senare till en lagändring i 

socialtjänstlagen 2006. Lagändringen innebär att det är socialtjänstens ansvar att 

uppmärksamma en eventuell missgynnsam utveckling hos barn och unga, samt förebygga ett 

kriminellt beteende och förebygga återfall (SoL 5kap 1§).  

   Då socialsekreteraren och de unga lagöverträdarna ofta möts i det professionella mötet, så 

blir själva bemötandet en stor del av arbetet. Bemötandet i sig kan se olika ut och även om 

själva bemötandet är någonting som formas av socialsekreteraren själv, konstrueras det av de 

strukturer som råder på socialkontoren genom att socialsekreteraren tvingas ta hänsyn till de 

rådande regler, lagstiftning och ramar som finns (Echeverri 2010:29). 

   Eftersom socialsekreterare är de tjänstemän som kommer i kontakt med unga lagöverträdare 

mellan 15-17 år, anses det vara väsentligt att belysa problematiken i arbetet med just denna 

klientgrupp. Problematiken kan bland annat ligga i själva bemötandet, vilket är det som denna 

studie har valt att rikta sin fokus mot. Som socialsekreterare i arbetet med unga lagöverträdare 

tvingas de både att ta hänsyn till den rådande lagstiftningen, men även klientens behov, vilket 

i sig är en svår balansgång.  Med hjälp av studien vill vi se om denna balansgång påverkar 

bemötandet gentemot ungdomarna och deras vilja och motivation till positiv 

beteendeförändring.  
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1.1 Syfte 

Syftet med studien är att belysa hur socialtjänsten utformar sitt arbete med unga 

lagöverträdare och hur de använder sina teoretiska kunskaper om bemötande i praktiken, samt 

hur deras bemötande kan påverka motivationen till förändring hos den unge lagöverträdaren. 

 

1.2 Frågeställningar 

- Hur ser socialsekreterarnas strategier och arbetssätt ut rörande insatser för unga 

lagöverträdare? 

- Hur anpassar socialsekreteraren sitt praktiska arbete utifrån de lagar och föreskrifter 

som finns, samt utifrån sina egna teoretiska kunskaper? 

- Hur beskriver socialsekreterarna sitt bemötande och hur kan detta enligt dem själva 

tänkas påverka de unga lagöverträdarna till att vilja bryta sitt kriminella beteende? 

 

1.3 Disposition 

Denna studies problemformulering, syfte och frågeställningar har tagits upp ovan. Följande 

kapitel innehåller en bakgrund med information som är av betydelse för att få förståelse för 

resterande delar av studien. I det tredje kapitlet görs en redogörelse för tidigare forskning 

rörande utformningen av insatserna för unga lagöverträdare, bemötandets betydelse i det 

professionella mötet samt om motivationsarbete i dessa möten. Kapitel fyra är ett teorikapitel, 

där det lyfts fram de teorier som valts för att analysera resultatdelen med. Det femte kapitlet 

redogör studiens metodval, insamlingsmetoder, urvalsprocess, analysmetod, etiska 

överväganden och kvalitetssäkring. I kapitel sex presenteras studiens resultat samt en analys 

av detta, med hjälp av de teoretiska ansatser som tidigare tagits upp. Det sjunde kapitlet 

innehåller en slutdiskussion som således kommer att avsluta studien.  

 

2. Bakgrund 

För att någon ska kunna benämnas som en ung lagöverträdare, så ska den unge vara mellan 15 

och 21 år gammal och antingen vara misstänkt eller dömd för brott. Under 2011 misstänktes 

cirka 28 300 ungdomar för brott och cirka 12 200 ungdomar dömdes för någon typ av 

kriminalitet. Brottsförebyggande rådet menar att antalet ungdomar som dömts för brott i 

Sverige har varierat under de senaste decennierna. De pendlingar som syns i statistiken följer 
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det antalet ungdomar i den svenska befolkningen (Brottsförebyggande rådet 2012). 

   Denna studie har valt att fokusera på ungdomar mellan 15-17 år då de ännu inte har nått 

myndig ålder. När en ungdom misstänks eller döms för ett brott används främst Lag med 

särskilda bestämmelser av unga lagöverträdare (LuL), Socialtjänstlagen (SoL) eller Lag med 

särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Det svenska rättssystemet bygger i huvudsak 

på behandling och hantering av unga lagöverträdare samt utgår ifrån att undvika 

frihetsberövande åtgärder så som fängelse. Målet med behandlingen är att främja en positiv 

och social anpassning hos individen och få denne att bryta sitt kriminella beteende 

(Brottsförebyggande rådet 2009).  

   I de fall en ung lagöverträdare är i behov av vård eller någon annan åtgärd enligt SoL eller 

LVU, så kan detta ges till den unge. Däremot måste dessa åtgärder syfta till att motverka en 

ogynnsam utveckling hos den unge och åtgärderna måste även anses vara tillräckliga med 

hänsyn till straffvärdet av det brott som begåtts (BrB 32kap 1§). 

   Den unge kan enbart dömas till ungdomstjänst om den unge samtycker till detta själv samt 

att det anses av domstol att insatsen är förenlig med den unges personliga egenskaper och 

övriga förhållanden (BrB 32kap 2§).  

   I sitt arbete får socialtjänsten en begäran om ett yttrande ifrån åklagaren när en ungdom 

misstänks för brott. Detta ska ligga till grund för vilken dom eller påföljd den unge eventuellt 

kommer att dömas till. Detta yttrande ska innehålla uppgifter om vilka brottsmisstankar som 

ligger till grund för själva yttrandet, på vilket sätt de åtgärder som föreslagits som kan hjälpa 

den unge att förhindra en ogynnsam utveckling, hur den unges inställning till ungdomstjänst 

och medling och om denna anses vara lämplig för detta. Vidare bör även yttrandet innehålla 

uppgifter om den unges familj, social relationer, medborgarskap, skola, fritid, fysisk och 

psykisk hälsa, eventuell missbruksproblematik, tidigare kriminalitet och den unges känslo- 

och beteendemässiga utveckling (11§ LUL, socialstyrelsen 2009).  

   Socialtjänsten rekommenderas av Socialstyrelsens allmänna råd om att arbeta utifrån BBIC, 

Barnets bästa i centrum. Syftet med BBIC är att stärka barnperspektivet och delaktigheten för 

barn och ungdomar samt deras familjer och lyfta fram deras rättigheter. Principen är alltså att 

varje beslut som rör den unge måste grundas i en bedömning om vad som är det bästa för just 

den individen (Socialstyrelsen 2006b & 2009). 

   Inom socialtjänsten läggs en stor vikt på att kunna bemöta och motivera unga lagöverträdare 

till att vilja förändra sin situation. Det anses vara viktigt att som socialsekreterare kunna 

bemöta de som befinner sig i en utsatt situation såsom de unga lagöverträdarna samt att denne 
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även med hjälp av sina kunskaper och erfarenheter kunna hantera eventuella konflikter som 

kan uppkomma. Socialsekreterare bör inom sitt bemötande kunna vara saklig och opartisk 

samt kunna förklara sina ståndpunkter. Det gäller även att kunna vara empatisk och visa 

respekt för alla enskilda individer, i det här fallet unga lagöverträdare (Socialstyrelsen 2006a 

& 2009). 

   Vi anser att bemötande är att kunna lyssna och visa hänsyn till varje enskild individ och på 

så vis kunna stödja upp när människor behöver stöd. Bemötande sammanfaller med 

motivation vilket gör att ett gott bemötande bör resultera i ett positivt motivationsarbete. Ett 

gott bemötande bör även ge en möjlighet för en socialsekreterare att binda en god relation 

med sin klient och på så vis kunna stödja upp och ge verktyg så att personen kan utveckla en 

så bra livshållning som möjligt. 

 

3. Tidigare forskning 

Nedan följer en presentation av tidigare forskning som utgör basen för denna studie. 

Inledningsvis presenteras information om hur utformningen av arbetet med unga 

lagöverträdare ser ut i Sverige idag. Vidare ges en beskrivning av forskning rörande 

bemötandets betydelse i det professionella mötet och därefter om motivationsarbete i det 

professionella mötet. 

 

3.1 Bemötandets betydelse i det professionella mötet 

I de allmänna råden socialstyrelsen har gett ut gällande socialsekreterarnas kompetens vid 

handläggning och uppföljning av ärenden rörande barn och unga läggs det stor vikt vid 

bemötandet. Det anses viktigt att socialsekreteraren kan bemöta de som befinner sig i en utsatt 

situation samt att denne även med hjälp av sina kunskaper och erfarenheter ska kunna hantera 

eventuella konflikter som kan uppkomma (Socialstyrelsen 2006a). 

Barnes beskriver hur socialtjänsten arbetar med ärenden som rör barn och ungdomar i 

Storbritannien. Hon belyser även hur den teoretiska kunskapen kan skilja sig från det 

praktiska arbetet med barn. Barnes diskuterar vidare även skillnaderna mellan hur de olika 

socialsekreterarna arbetar och hur mycket barnens egna uppfattningar och socialsekreterarens 

egna attityder påverkar resultatet i arbetet. Barnes kommer fram till att socialsekreterare bör 

lägga mer energi på att se till den enskilda individens behov än att fokusera på de insatser som 
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anses fungera på större grupper. På detta sätt skapas en mer tillförlitlig relation mellan 

socialsekreterare och klient (Barnes 2010:1 275, 1289). 

   McLeod menar att det utifrån bevisad forskning har framkommit att de unga som ser sin 

socialsekreterare som en ”vän” eller som en ”jämställd” får bättre resultat i den insats de 

givits, än de som inte har en lika positiv relation till sin socialarbetare. Detta skapar en 

motsättning med den forna tanken kring hur det professionella mötet ska gå till, där 

socialarbetaren ska vara just socialarbetare och den unge ska vara klient och därmed inte 

betraktas som en jämställd (McLeod2008:772). 

   För att ge ett gott bemötande, krävs att personalen har ett professionellt förhållningssätt och 

är väl insatt i det arbete och insatser som eventuellt ska tillämpas. Den professionella bör även 

se till att klientens behov tillgodoses, vilket genererar att processen underlättas och kan 

effektiviseras (Echeverri 2010:16). Echeverri förklarar att ett bemötande är en 

sammanslagning av två traditioner som återfinns inom den offentliga sektorn, alltså 

myndighetsutövning och serviceorientering. Hur socialsekreterare bemöter unga 

lagöverträdare, eller klienter i allmänhet reflekteras utåt och kan påverka hur andra ser på den 

organisation som de professionella verkar inom. Bemötandet anses vara centralt i alla 

mellanmänskliga interaktioner. Inom det professionella mötet är det den andre parten som 

avgör ifall bemötandet är bra eller mindre bra. Echeverri anser att bemötandet är en handling 

som är riktad mot en annan medmänniska (Echeverri 2010: 18-19, 27).  

 

3.3 Motivation i det professionella mötet 

Revstedt belyser motivationsprocessen där en socialsekreterare kan leda sina klienter till 

förändring. Han beskriver att det finns flera olika aspekter som behöver uppfyllas innan det är 

möjligt att kunna motivera människor till en positiv förändring. Även om olika teorier och 

värderingar inte har ett huvudsyfte i motivationsarbetet, finns de ändå med i varje process 

kring detta arbete (Revstedt 2002:87–88).  

   Revstedt kommer fram till att relationen mellan socialsekreteraren och klienten är den 

viktigaste tillgången inom motivationsarbetet. Klienten behöver känna förtroende för sin 

socialsekreterare och att denne inte ska utnyttja klientens situation och vara engagerad men 

fortfarande kunna hålla en distans till klientens problematik. Revstedt förklarar vidare att 

socialsekreteraren alltid självmant kan välja sitt eget professionella förhållningssätt, även om 

arbetaren inte kan påverka sitt arbete (Revstedt 2002: 109-113). 
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      Som rådgivare i det professionella mötet styr socialsekreteraren genom att ställa frågor 

som fokuserar på att skapa förändring, genom att ständigt uppmärksamma och förstärka det 

den unge säger som leder i en positiv utveckling. Det går ut på att hjälpa den unge att utforska 

för- och nackdelar i olika sammanhang, i det här fallet till exempel kriminalitet. Motivation är 

någonting som kan ta lång tid att förbättra. Rådgivaren försöker stärka den unges inre 

motivation och hjälpa denne att bli medveten om ambivalensen som råder och att utforska 

denna. När den unge väl har fattat ett beslut om att förändra sitt liv i positiv riktning, bör 

rådgivaren fortsätta stödja den unge i processen och till exempel hjälpa till att sätta mål och 

utveckla handlingsplaner (Holm Ivarsson et al. 2010:8-9). 

   Richard Down et al. genomförde en studie om hur olika behandlingsprogram tillämpas på 

ungdomar samt vad ungdomarna själva kände före, under och efter behandlingarna var 

genomförda. Huvudsyftet med studien var att se ifall motivation hade en inverkan på 

aggressiva ungdomars vilja att förändras, samt hur de skulle kunna hantera sin ilska i 

situationer som kan anses vara utmanande. Författarna menar att merparten av ungdomar som 

har aggressionsproblematik inte har funnit strategier för att hantera sin ilska och försätter sig 

själva i situationer som inte är hanterbara. Genom den här studien fann författarna att genom 

motivation fick ungdomarna själva känna att de kunde genomföra förändringar, vilket gav 

möjligheter till att finna fler kompatibla interventioner som ser till den enskilde ungdomens 

behov (Down et al. 2011: 33-34).  

 

4. Teoretiska utgångspunkter och perspektiv 

Följande del av studien kommer att presentera de teoretiska perspektiv och utgångspunkter 

som har använts för att analysera insamlat datamaterial som sedan kommer att presenteras i 

resultat- och analysdelen längre fram. De teoretiska utgångspunkter som har valts ut för denna 

studie är handlingsutrymme, socialkonstruktivism och förändringsteori. Därefter kommer en 

förklaring i slutet av varje teori till varför dessa teoretiska utgångspunkter valts och anses vara 

passande för denna studie.  

 

4.1 En socialsekreterares handlingsutrymme 

Lipskys benämning street-level bureaucrats, även kallat gräsrotsbyråkrater, innefattar de 

personer som arbetar inom offentliga organisationer, till exempel socialsekreterare, lärare, 

poliser m.fl. Dessa personer står långt ner i hierarkin, de utövar myndighetsutövning samtidigt 
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som de har direktkontakt med medborgarna. Trots sin låga ställning i hierarkin så har dessa 

gräsrotsbyråkrater en stor handlingsfrihet i sitt handlingsutrymme. Enligt Lipsky bör dessa 

gräsrotsbyråkrater ses som utövare av politisk makt. De tilldelas en roll av staten och tilldelas 

därmed även makt att både skydda och tillhandahålla tjänster till medborgarna, samtidigt som 

de upprätthåller lagen. Gräsrotsbyråkrater tilldelas således även makt att ge och vidmakthålla 

klientkategoriseringar samt att de har makt att genom sitt eget omdöme och 

handlingsutrymme bestämma vilka klienter som ska få ta del av de hjälpinsatser som finns 

(Lipsky 2010:3). Dessa gräsrotsbyråkrater kan ses som en form av leverantör av offentliga 

förmåner och måste på så sätt ständigt anpassa sitt arbete efter den rådande politiken. Detta 

innebär att de slits mellan rollen att uppfylla politikers krav på effektivisering samtidigt som 

de måste tillgodose klienters behov (Lipsky 2010:4). 

   Ett drag som utmärker sig hos dessa gräsrotsbyråkrater är att deras verksamhet inte regleras 

i detalj. Detta märks tydligt i tjänstemannens handläggningar där denne fattar beslut och gör 

olika bedömningar utifrån sitt eget omdöme, om än inom vissa ramar. När gräsrotsbyråkrater 

använder sig av sitt omdöme och handlingsutrymme innebär det även att de hjälper till att 

skapa och förstärka de normer och regler som tillämpas inom till exempel socialtjänsten. 

Detta i sin tur kan leda till svårigheter hur lokala och nationella anvisningar och regler ska 

tolkas och tillämpas i det enskilda klientärendet (Lipsky 2010:13–16). En följd av dessa 

svårigheter kan vara att två likartade fall riskerar att bedömas olika på grund av två 

tjänstemäns varierande personliga värderingar och att detta i sin tur kan leda till att tilliten till 

den aktuella myndigheten försämras från klientens sida. Lipsky menar att det är en sak att bli 

till exempel behandlad som ett rutinärende ifrån statliga myndigheter eller försäljaren, men en 

helt annan sak att bli det av en tjänsteman som förväntas behandla klienter med ett aktivt 

lyssnande och objektivt bemötande (Lipsky 2010:8–12). 

   Som tidigare nämnts så fokuserar denna studie på socialsekreterare som kommer i kontakt 

med unga lagöverträdare och om bemötandet i dessa professionella möten. Rollen som 

socialsekreterare skapas delvis igenom en interaktion i ett möte med en annan människa, men 

även genom det handlingsutrymme som organisationen har satt upp ramar för över hur arbetet 

ska genomföras. Handlingsutrymmet hos socialsekreterarna påverkas av yttre faktorer såsom 

moraliska och normativa aspekter, men även av de interna rutiner, traditioner, 

professionstolkningar samt de individuella faktorerna hos både socialsekreterarna, men även 

hos klienten (Svensson et al. 2008:16). Handlingsutrymme formas delvis av de riktlinjer 

organisationen har satt upp för socialsekreterarens arbete, men även av hur stort utrymme 
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organisationen har avsatt för den enskilda socialsekreteraren. Uppdraget som 

handlingsutrymmet har är att sammanställa organisationens uppgifter med klientens egna 

behov så att de båda uppfattar det legitimt (Svensson et al. 2008:16–17). 

  Socialsekreterare ställs ofta inför flera dilemman i sitt dagliga arbete. Ett utav dem är att de i 

flera fall tvingas att hantera både hjälp och kontroll i samma handlingar. Socialsekreteraren 

placeras i en roll mellan medborgaren och myndigheten och blir således både en 

medmänniska och organisationsrepresentant. Det som kan ses som en självklar handling 

utifrån organisationens perspektiv, kan ses felaktig utifrån ett medborgerligt perspektiv. 

Handlingsutrymmet som socialsekreteraren har innebär en möjlighet att välja hur agerandet 

ska se ut utifrån det utrymme denne tilldelas för organisationens uppdrag, samtidigt som det 

innebär att ha en professionell kunskap för att se vilka insatser som är lämpligast. 

Handlingsutrymme innebär att ha den kompetens som krävs för att kunna bedöma vad som är 

rimligt, både utifrån organisationen och klienten. De ramar som organisationen har, sätter 

gränser, men socialsekreterarens profession kan skapa egna gränser och på så sätt även 

påverka de organisatoriska. Handlingsutrymme är summan av de rutiner, bedömningar och 

ansvaret att fatta egna beslut. Det handlar om att det finns möjlighet att agera mellan dessa 

regler och rutiner. Detta innebär i sin tur att socialsekreterarens personlighet, värderingar och 

intressen påverkar hur handlingsutrymmet kommer att användas. Handlingsutrymme ger 

socialsekreteraren valmöjligheter, då de regler som finns alltid lämnar ett visst utrymme för 

tolkning till yrkesutövaren. Samtidigt ger detta socialsekreteraren även ett ansvar, då denne 

måste vara medveten om sitt agerande (Svensson et al. 2008:23–25). 

   Socialsekreteraren har ett stort ansvar med att sätta sig in i organisationens verksamhet, för 

att sedan kunna få förståelse för hur man betraktas i mötet med klienten, då båda parter däri 

kan använda och utvidga det redan existerande handlingsutrymmet (Svensson et al. 2008:55). 

  Med hjälp av intervjuer vill vi se hur socialarbetarnas handlingsutrymme ser ut. Vi vill se 

vilket som är organisationens riktlinjer som satts upp för socialsekreterarna och vilket som är 

de moraliska och normativa aspekterna utifrån samt även se hur pass mycket arbetsutrymme 

socialsekreterarna har tilldelats. 

4.2 Socialkonstruktivistiskt perspektiv 

En central utgångspunkt i det socialkonstruktivistiska perspektivet är att individen är en aktivt 

handlande varelse som konstruerar den sociala verkligheten genom observationer och 

tolkningar i en form av samspel med andra individer. Varje individs verklighet och 
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upplevelser ser olika ut beroende på den sociala kontext denne befinner sig i, då denna 

kontext formar dennes uppfattning samt beteendemönster. Individens agerande har som avsikt 

att skapa mening och genom att även tolka andra individers handlingar försöker individen att 

definiera sin omvärld. I ett samspel med sin omgivning så utvecklas och förändras individen i 

sin personliga konstruktion (Bengtson et al. 1999:27–29, Wetherell & Maybin 1998:279–286, 

Thomassen 2007:205). 

   Vidare menar Thomassen att för att kunna definiera ett fenomen som ett socialt problem så 

är grundläggande värderingar och principer samt tankesätt avgörande. Detta är nödvändigt för 

att kunna sätta in rätt åtgärder i rätt situation för att kunna hantera problematiken. Med andra 

ord är det själva problemformuleringen som leder till att någonting anses vara så oacceptabelt 

och problematiskt att myndigheterna måste ingripa för att åtgärda problemet. Med detta sagt 

kan sociala problem ses som konstruerade, då de inte ses som ett problem förrän omgivningen 

formar dem och de begrepp och teorier som används för att beskriva dem (Thomassen 

2007:205–206). 

   Enligt Berger och Luckman så är verkligheten någonting socialt konstruerat där individer i 

olika sociala kontexter skapar sina egna institutioner som bygger på deras gemensamma 

uppfattningar, normer, rutiner och handlingar. De normativa föreställningarna som råder anses 

ofta vara någon form av fakta och korrekt kunskap om hur verkligheten ser ut. Denna kunskap 

innefattar även information om roller och bestämmer vad som är ett korrekt respektive 

felaktigt handlande inom de institutionella ramarna. Ett samhälle är uppbyggt av olika 

institutionella handlingar som i sin tur bestämmer vad som är normalt respektive avvikande 

beteende i förhållande till den sociala kontexten (Berger & Luckmann 2011:30–32). Denna 

sociala konstruktionsprocess av det som kallas verklighet har viktiga konsekvenser, eftersom 

varje individ agerar och begränsas av den kunskap om verkligheten som anses vara korrekt 

(Bengtson et al. 1999:28). 

   Payne menar att det socialkonstruktivistiska perspektivet ger en bild av socialt arbete som 

någonting komplext som skapas av socialsekreterare och klienter i olika sociala sammanhang. 

Det sociala arbetet är någonting där de deltagande individerna har ett samspel med varandra i 

olika roller. Det sociala arbetet är alltså någonting som konstrueras av yrkesmässiga 

förväntningar inom de rådande institutionella ramarna. Eftersom det råder en stor variation av 

klienter krävs det att socialsekreterarna använder sig av flertalet teorier och synvinklar i sitt 

dagliga arbete, för att på så sätt få förståelse och kunna tolka varje klients problematik med 

hänsyn till den sociala kontexten (Payne 2008:239–240). 
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   Varför det har valts ett socialkonstruktivistiskt perspektiv som teoretisk ansats till denna 

studie är för att kunna studera vikten av hur en socialsekreterarens egna föreställningar och 

bemötande kan påverka den unges vilja att bryta sitt kriminella beteende.  

4.3 Förändringsteori och motivation 

Förändringsteorin utgår ifrån att finna en inre motivation hos klienten, för att på så sätt kunna 

skapa en långsiktig positiv förändring i dennes liv. Även om socialsekreteraren genererar 

verktyg och stöd ligger förändringsansvaret främst hos klienten själv, i det här fallet hos den 

unga lagöverträdaren (Miller & Rollnick 2010:63). För att den unge ska vilja förändra sitt 

kriminella beteende behöver socialsekreteraren kunna generera verktyg för att förändringen 

ska kunna vara möjlig. Prochaska och DiClemente har skapat ett antal förändringssteg som 

förbereder klienten på förändring. Dessa steg utgår ifrån sex förändringsstadier. Det första 

stadiet utgår ifrån klienten är omedveten om att denne behöver förändra sitt beteende, vilket i 

denna studie är de unga lagöverträdarna. Genom att den unge överträder rättsväsendets lagar 

och regler döms den unge eventuellt till olika insatser via socialtjänsten och tillskrivs en 

socialsekreterare. I det andra stadiet börjar den unge att reflektera över att det kan vara möjligt 

att skapa en förändring och överväger för och nackdelar med sitt kriminella beteende. Det 

tredje stadiet påbörjas när den unge har övervägt för och nackdelar med sitt beteende inväntar 

socialsekreteraren att den unge själv vill genomföra denna förändring och stödjer sedan den 

unge att förbereda sig. Det fjärde steget är att den unge, med hjälp och stöd av 

socialsekreteraren genomför förändringarna för att få rätsida med sitt kriminella beteende och 

skapa ett liv inom samhällets norm. Inom det femte stadiet handlar det om att behålla den 

förändring som den unge har genomfört. I detta stadium kan det dock finnas risk för att den 

unge väljer att återfalla in i det tidigare kriminella beteendet. Detta är då det sjätte stadiet. Det 

är av stor vikt för arbetaren att i detta stadium följa upp och känna av i vilket sinneslag som 

den unge befinner sig i, innan förändringarna genomförs samt att den unge är redo för denna 

stora beteendeförändring.  Prochaska och DiClemente påtalar att det är viktigt att till exempel 

socialsekreterarna är medvetna om dessa eventuella återfall och på så vis kunna stanna upp 

och genomföra vissa stadier igen för att förbereda den unge (jfr Prochaska & DiClemente 

1982:283–284).  

   Genom att ta hjälp av förändringsstadierna fokuserar socialsekreteraren på att hjälpa 

klienten att finna inre motivation till positiv beteendeförändring, i det här fallet hjälpa de unga 

lagöverträdarna att bryta sitt kriminella beteende. Det är en teori som går ut på att hjälpa den 



 

 

 

14 
 

unge att utforska de för- och nackdelar en beteendeförändring av det här slaget innebär.  

Miller och Rollnik förespråkar att klienten självmant finner sin inre motivation och därmed tar 

det första steget mot förändring av beteendet. Socialsekreterarens roll i förändringsprocessen 

till att finna motivation är att klienten ska bli medveten om vilka konsekvenser som kommer 

av dennes handlingar. Genom att lägga fokus på vad en klient vill göra, istället för att 

fokusera på varför klienten inte vill genomföra en specifik förändring, ger klienten möjlighet 

till reflektion. Detta leder till att klienten kan finna nya beteendekonstruktioner och därmed gå 

framåt i utvecklingen (Miller & Rollnik 2010:33–35,43).  

   Genom att använda oss av förändringsprocesser och stadier och applicera detta på det 

insamlade materialet är tanken att se hur bearbetningen utvecklar sig hos den unge 

lagöverträdaren samt hur socialsekreterarens ansvar ser ut för att få den unge att förändra sitt 

beteende. Förhoppningen är att se vilka förutsättningar som behövs för att socialsekreteraren 

ska kunna tillgodose den unges behov och vad som krävs för att få den unge att förändra och 

förebygga ett fortsatt kriminellt beteende. 

 

5. Metod och metodologiska överväganden 

Nedan presenteras tillvägagångssättet för studien. Först presenteras en kort sammanfattning 

av vad kvalitativ metod innebär och varför just detta har valts till denna studie. Därefter 

kommer det att presenteras kort vårt val av datainsamlingsmetod, om vad kvalitativa 

intervjuer och kvalitativa e-postintervjuer innebär och varför detta har valts som 

insamlingsmetod av data. Här kommer även urvalsprocessen gällande val av informanter att 

presenteras. I detta avsnitt presenteras även etiska överväganden och kvalitetssäkring. 

 

5.1 Kvalitativ metod 

Då denna studies fokus har riktats mot att tolka och finna förståelse för den insamlade data 

och information som samlats in via intervjuer, så ansågs kvalitativa studier vara den 

forskningsstrategi som var bäst lämpad för ändamålet. En kvalitativ forskning är något som 

alstras på grundval av praktiska forskningsresultat. Denna studie har en kunskapsteoretisk 

ståndpunkt och är inriktad på att få förståelse och ta hänsyn till den rådande sociala kontext 

som socialsekreterarna arbetar i. Detta är av stor betydelse då det annars anses omöjligt att få 

full förståelse för hur aktörerna agerar i olika situationer (Bryman 2011:340–341, 371). 
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Eftersom forskningen i denna studie grundar sig på en kvalitativ forskningsmetod, så behövs 

det tas hänsyn till den kritik som finns riktad mot denna forskningsstrategi. Kritiker menar att 

kvalitativa studier till stor del består av forskarnas egna åsikter om vad som är relevant 

respektive irrelevant, då de själva kan välja ut vilka delar av den insamlade informationen 

som ska tas upp i resultatdelen (Bryman 2011:368–370). Genom att vara medvetna om detta, 

var det möjligt att tillsammans diskutera varför vissa delar av den insamlade informationen 

togs upp i resultatdelen medan vissa delar valdes bort. Under denna process har våra val 

ständigt återknutits till de frågeställningar som studien är grundad på.  

Ytterligare en nackdel med kvalitativa studier som kritikerna lyfter fram är att denna typ av 

forskningsstrategi ofta enbart inriktar sig på en mindre grupp eller organisation. Detta leder i 

sin tur till att det inte alltid går at dra slutsatsen att forskningsresultatet är detsamma i en 

annan kontext (Bryman 2011:368–370). I denna studie har det tagits tillvara på denna kritik. 

Det har ständigt funnits en medvetenhet kring hur kritiken förhållit sig och därmed har studien 

försökt bibehålla vad informanterna har sagt till högsta möjliga mån. Detta genom att använda 

informanternas citat, samt genom preciserade frågor redan från början. 

 

5.2 Två förfaranden 

Under denna studie har två insamlingsmetoder av data valts. Den första är kvalitativa 

intervjuer och den andra är kvalitativa e-postintervjuer. Den främsta anledningen till att två 

olika insamlingsmetoder har valts var för att det uppstod svårigheter med att hitta informanter 

som ville ställa upp för att träffas och hålla en intervju under de omständigheter som vi fann 

praktiskt möjliga. Därför valdes även en andra insamlingsmetod, nämligen kvalitativa e-

postintervjuer. För att på så sätt kunna nå ut till socialsekreterare runt om i landet. 

Problematiken kring detta lyfts upp nedan. 

   Studien består av fyra kvalitativa intervjuer samt sex stycken kvalitativa e-postintervjuer.  

 

5.2.1 Kvalitativa intervjuer 

Denna studie har bland annat använt sig av kvalitativa semistrukturerade intervjuer av 

socialsekreterare som insamlingsmetod. Som hjälpmedel användes en intervjuguide (bilaga 

1), med olika ämnen som skulle beröras under intervjuns gång. Samtidigt försökte vi vara så 

flexibla och öppna som möjligt för att informanten själv skulle kunna utveckla sina tankar och 
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åsikter. Följden av detta blev att ordningsföljden på intervjufrågorna kunde avvika från 

planeringen utan att påverka utgången på intervjun. Intervjufrågorna formulerades i förhand 

och kompletterades med följdfrågor som både formulerades innan och som framkom under 

intervjuns gång (jfr Robson 2011:278). Frågorna och svaren under intervjun kunde därmed 

vara öppna och fokus riktades mot att utveckla informanternas synpunkter och åsikter. 

Intervjuerna som utfördes var personliga, vilket innebar att vi mötte informanterna ansikte 

mot ansikte. Detta menar Robson är den vanligaste formen av semistrukturerade intervjuer 

(Robson 2011:285).  

   Intervjuerna hölls på informanternas arbetsplatser i rum som låg avskilt och tyst. Detta 

ansågs vara av stor vikt för både ljudinspelningen och intervjun i sig, så att det inte förekom 

några störningsmoment. Detta var av stor vikt för att få fram bra material till den fortsatta 

studien (jfr Denscombe 2009:252) 

   Vidare i intervjun är det grundläggande att den som håller i intervjun är påläst och genuint 

lyssnar på vad informanten säger. Detta innebär även att vara öppen och beredd på att nya 

aspekter under intervjun kan framkomma som inte räknades med från början. De 

socialsekreterare som intervjuades för denna studie blev informerade om att om de inte var 

förmögna att svara på en fråga eller om de fann att frågan var för personlig, så fick de själva 

avgöra ifall de ville fortsätta eller avstå från att svara. Detta var någonting vi 

uppmärksammade utifrån Kvale och Brinkmanns diskussion kring att en skicklig intervjuare 

ska vara ödmjuk och kunna känna av situationen, om frågan får informanten att känna sig 

obekväm (jfr Kvale& Brinkmann 2009:182–183). Detta var dock ingenting som märktes av 

under intervjuerna.  

   En nackdel med intervjustudier kan vara att informanterna väljer att svara på det sätt som 

denne förväntas att svara på. Detta innebär ett problem på så sätt att den information som 

framkommer under intervjun eventuellt inte överensstämmer med hur situationen ser ut i 

verkligheten (Bryman 2011:415). Genom att hålla oss medvetna om denna kritik innan vi gav 

oss in i intervjuerna, gavs det möjlighet att försöka förhindra detta, till exempel genom att 

ställa flera frågor som kan likna varandra, för att se om svaren påminner om varandra eller ser 

helt annorlunda ut. På så sätt blev det lättare att eventuellt upptäcka dessa problem.  
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5.2.2 Kvalitativa e-postintervjuer 

Utöver de kvalitativa intervjuer som genomfördes så utfördes även kvalitativa e-postintervjuer 

med socialsekreterare i olika kommuner i Sverige. Storleken på kommunerna varierade. 

Beslutet om att även utföra kvalitativa e-postintervjuer fattades då det uppstod problematik 

med att komma i kontakt med fler informanter för personliga intervjuer under sådana 

omständigheter som vi fann praktiskt möjliga. Genom att istället ta kontakt via e-post valde vi 

att arbeta utifrån att informanten själv får avgöra när denne har tid och lust att besvara våra 

intervjufrågor (Bilaga 2, Bryman 2011:594). 

   Under utförandet av de kvalitativa e-postintervjuerna så har det tagits hänsyn till en del av 

den kritik som ställts mot detta val av insamlingsmetod. Kritiker menar att vid denna typ av 

intervju så beslutar informanten själv om denne vill avsluta intervjun för tidigt och därmed 

inte ge fullständiga svar på frågorna, som de kanske hade gjort under en personlig intervju. 

Detta har funnits i åtanke, men samtidigt hade även informanterna ett självbestämmande både 

gällande sitt deltagande och hur mycket medverkan de ville ha, oavsett intervjutyp, vilket i sin 

tur innebar att vi inte hade någon direkt möjlighet att påverka detta ändå (Bryman 2011:594). 

Vidare menar kritikerna till denna insamlingsmetod att det är av stor vikt att ta hänsyn till om 

frågorna i e-postintervjun ska skickas till informanten på en och samma gång eller om 

frågorna ska skickas var för sig. Fördelen med att meddela informanten en fråga i taget är att 

detta sätt ger informanten en större möjlighet att fokusera på en fråga åt gången och därmed 

även säkerhetsställa att denne ger konkreta och välformulerade svar. Däremot i kontakten med 

informanterna så uttrycktes en önskan om att alla intervjufrågor skulle skickas ut samtidigt, 

för att de på så sätt få en direkt överblick över intervjun och att istället skicka påföljdsfrågor i 

efterhand vid behov för att kunna nå fram till ett bra och rättvis resultat. Ur ett tidsperspektiv 

så underlättade detta även för oss skribenter (Bryman 2011:597). 

   Genom att genomföra en kontakt via e-post på detta vis så kan det uppstå problem i form av 

att informanten eventuellt väljer att avstå från att besvara vissa av frågorna och istället välja ut 

de frågor som verkar mest relevanta eller som kändes mest intressanta ur informantens egen 

synvinkel. Detta problem har däremot inte varit speciellt bekymmersamt och det är heller 

ingenting som har märkts av. Istället så tilldelades informanterna möjligheten att svara på de 

frågor som de själva ville, för att bibehålla deras frivillighet och integritet i högsta möjliga 

mån (Bryman 2011:597). 
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5.3 Urvalsprocessen 

Urvalet av informanter till denna studie har skett i två steg där båda stegen har baserats utifrån 

ett målinriktat urval, med hänsyn till faktorer så som tillgänglighet och relevans för denna 

studie. Representativitet anses därmed inte vara angeläget för denna studie, då syftet är att 

göra en ingående analys om socialsekreterarnas bemötande gentemot unga lagöverträdare (jfr 

Bryman 2011:433). Då studien inriktat sig på en specifik yrkesgrupp, i det här fallet 

socialsekreterarna, har vi utgått ifrån ett målinriktat urval samt för att få forskningsfrågorna 

och urvalet att stämma överens. Urvalet har alltså valts utifrån de personer som vi personligen 

har funnit relevanta för studiens syfte och frågeställningar, som i det här fallet är 

socialsekreterare som kommer i kontakt med unga lagöverträdare mellan 15-17 år i sitt arbete 

(jfr Bryman 2011:434).  

   I det första urvalet kontaktades åtta socialtjänster i närliggande kommuner via telefon och e-

post för att se om det fanns möjlighet att utföra en personlig intervju. I slutändan var det fyra 

socialsekreterare som arbetade med unga lagöverträdare som valde att ställa upp på en 

personlig intervju. Därefter bokades tid och vi åkte ut till socialsekreterarna för att göra 

intervjuerna. De socialsekreterare som var angelägna att ställa upp på personliga intervjuer 

arbetar i både små och medelstora kommuner. 

   I det andra urvalet kontaktades 25 slumpmässigt valda socialkontor i Sverige. Vi fick svar 

från 11 stycken socialsekreterare som var intresserade av att delta, de övriga 14 svarade inte 

alls. Till de som visade intresse skickades e-post ut med ett bifogat dokument med dels 

intervjufrågorna och dels ett informationsbrev. I detta informationsbrev (Bilaga 2) stod det 

bland annat vad studien handlar om, att det som framkommer under intervjun kommer att vara 

anonymt, att intervjun är frivillig samt att diskussionsfrågorna ej ska diskuteras i förväg med 

utomstående. När intervjufrågorna och informationsbrev lämnats ut, var det endast 4 

informanter som fortfarande ville delta i studien. De resterande valde att avstå av olika skäl 

(jfr Bryman 2011:433–435). 

   Gemensamt för båda urvalen är att informanterna som arbetar som socialsekreterare och på 

något sätt kommer i kontakt med unga lagöverträdare mellan 15-17 år i sitt vardagliga arbete. 

Däremot kom alla informanter i kontakt med unga lagöverträdare olika mycket. Anledningen 

till detta tros bero på att de mindre kommuner som kontaktats inte har lika omfattande 

problematik som ungdomskriminalitet som de större kommunerna anser sig ha. Bryman 

menar att det ofta kan råda en brist på klarhet inom kvalitativa studier och att detta ofta syns 
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när det gäller urvalsprocessen. Han menar att det i många kvalitativa studier är nästintill 

omöjligt att kunna utläsa hur själva urvalsprocessen gått tillväga (jfr Bryman 2011:433). Vi 

har försökt att ha detta i åtanke och har försökt att beskriva urvalsprocessen så specifik som 

möjligt.  

 

5.4 Bearbetning och analys av intervjumaterialet 

För att säkerhetsställa den information som inhämtades via intervjuerna samt att underlätta 

hela forskningsprocessen har intervjuerna som utförts spelats in. Alla informanter gick med på 

att intervjun skulle spelas in. Utöver ljudinspelningen har det tagits mindre anteckningar för 

att kunna dokumentera med hjälp av stödord sådant som kan vara viktigt för eventuella 

följdfrågor (Kvale & Brinkman 2009:194). 

   Det material som samlades in under intervjuerna organiserades efterhand, för att underlätta 

analysprocessen. Genom att samla in och dela upp informationen under processens gång har 

flera svårigheter undvikits och arbetet har kunnat fortlöpa (Denscombe 2010:274).  

Kodningen av intervjuerna och transkriberingen har utförts löpande. Bryman beskriver att det 

finns ett flertal steg en forskare bör följa vid kodning av intervjuer. Kodning bör ske 

kontinuerligt under hela intervjuprocessen för att kunna klara av den mängd 

informationsmaterial som framkommer. Detta bidrar vidare till att kunna förstå sitt eget 

material, samt att kunna ge underlag till den teoretiska ansats som ska användas till 

analysarbetet (Bryman 2011:525) 

  Denscombe tar upp ett antal svårigheter som kan uppstå vid inspelning och transkribering. 

Dessa har även uppstått vid denna studie, när materialet skulle bearbetas. Det var stundtals 

svårt att höra vad informanten sa, samt att informanten inte alltid talar i rena meningar, utan 

att informanten stannar upp och det kan framstå som ”hackigt”. I denna studie valdes det att 

bortse från det som inte hördes, eller som framstod vara irrelevant. Det går inte vid själva 

transkriberingen höra tonfall, känsla och andra saker som spelar in vid en intervju, så att det 

som sägs uppfattas korrekt (Denscombe 2010: 276-277). 

   Därefter har materialet lästs genom och tolkats för att identifiera den information som vi 

eftersträvade för att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar (Bryman 2011:525).  

    Den analysmetod som valts för denna studie är tematisk analys. Metoden används genom 

att skapa olika kategorier för att sedan urskilja de teman och subteman som återfinns i 

materialet. Detta sätt applicerades på data som samlats in via intervjuer i denna studie 
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(Bryman 2011:528). 

   Analysarbetet i denna studie har utgått ifrån Robsons fem faser inom tematisk analys. 

Analysen påbörjades med att intervjuerna transkriberades och sedan sammanställdes. Efter 

detta lästes materialet genom ett flertal gånger och sammanställdes sedan i olika teman som vi 

valt ut efter våra tre frågeställningar, samt intervjufrågorna som vi använt oss av. Vidare 

analyserades dessa teman var för sig utifrån den tidigare forskningen samt utifrån de 

teoretiska perspektiv som valts ut för denna studie (Robson 2011:476).  

 

5.5 Etiska överväganden 

Enligt Robson är grunden för etiska överväganden att göra ett etiskt beslut gällande 

bevarandet av informanternas deltagande, samt att ha respekt för deras integritet. Detta 

innefattar även att följa de riktlinjer och koder som gäller för forskning inom socialt arbete  

(Robson 2011:197). 

  Vi valde därmed att i denna studie följa de fyra etiska principer som Bryman presenterar. 

Dessa är informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Dessa fyra aspekter har noga övervägts under hela vår undersökning.   

   Genom att vi tidigt klargjorde vårt syfte för våra informanter gavs möjligheten att de själva 

skulle kunna avgöra ifall de ville medverka eller ej, uppfylldes informationskravet. 

Samtyckekravet uppfylldes dels genom att de själva fick avgöra ifall de ville delta i studien, 

och genom att informanterna var medvetna om att deltagandet var helt frivilligt samt att de 

när som helst kunde avsluta intervjun. Deras personliga uppgifter som eventuellt skulle kunna 

komma upp under intervjuns gång, behandlades med yttersta konfidentialitet, samt att de 

uppgifter som vi fann relevanta för vår studie enbart skulle komma att användas för vår 

studie, och inte till några andra syften. Därmed uppfylldes även konfidentialitets- och 

nyttjandekravet (Bryman2011:131-132, Jacobsson et al. 2011:15–17).  

      En svårighet som socialsekreteraren kan ställas inför är när man arbetar med ett 

barnperspektiv, där den unge alltid ska få vara delaktig och säga sin åsikt, är att den unge 

kanske inte alltid förstår sitt eget bästa och där socialsekreteraren tvingas gå emot den unges 

vilja. Detta upptäcktes i vårt material. I det yttrande socialsekreteraren skriver till åklagare 

eller polis kan den unge enbart ge samtycke till eventuell påföljd, men ifall ungdomen inte 

accepterar att ha med en viss information i yttrandet, måste socialsekreteraren skriva med 

denna information om den har betydelse för eventuellt kommande domslut. Därmed har 
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ungdomen inte något stort inflytande i vad som skrivs eller inte skrivs med i yttrandet.  

 

5.6 Kvalitetssäkring 

För att kunna bedöma kvaliteten i kvalitativ forskning krävs det att specificera de begrepp och 

metoder som används, och vi har därmed utgått ifrån Brymans bedömning av tillförlitlighet 

och äkthet. Detta har utförts för att kunna skapa tillit till studien. Genom att vi har fått respons 

från både informanter och ansvariga om att detta är en acceptabel studie att genomföra, och 

att den utgår ifrån de lagar och regelverk som finns (Bryman 2011:353- 354).  

   Vi har gett en utförlig beskrivning av det arbete som utförts och återgetts i studien, för att 

forskare vid senare tillfälle ska kunna överföra de resultat som upptäckts. Vi har kunnat skapa 

en fullständig skildring över alla delar i studien och studien har så långt det är möjligt inte 

påverkats av våra egna värderingar och åsikter om ämnet. Utifrån dessa kriterier kunde vi 

styrka att vårt resultat och analys är tillförlitligt (Bryman 2011: 355-356). 

Äkthet är det andra av två huvudkriterier för att kunna bedöma kvaliteten i denna 

undersökning. Genom de intervjuer vi har gjort, har vi försökt åstadkomma en rättvis bild om 

hur informanter har uppfattat och fört åsikter om vårt ämne och frågor. Informanter har vid 

flera tillfällen påpekat att genom att vi har ställt vissa frågor, kunnat få större förståelse för 

hur de bemöter individer, och bli medveten om deras inställning. Enligt Brymans kriterier har 

denna studie uppfyllt även äkthetskravet (Bryman 2011: 356-357). 

   Vår undersökning har gett möjlighet till att socialsekreterare har ytterligare chanser till att 

tänka över hur deras bemötande kan påverka utgången kring den unge, och det kan 

förhoppningsvis medföra nya möjligheter till att kunna förbättra och finna tillvägagångssätt så 

att bemötandet och motivationsarbetet förbättras ytterligare (Bryman 2011:357). 

5.7 Litteratur- och artikelsökning 

Utöver det resultat som kommer i från intervjuerna, kommer vår resultatdel även innehålla 

tidigare forskning i form av kritiskt granskade artiklar, rapporter och övrig litteratur som vi 

hittat i olika databaser, så som onesearch, swepub, googleschoolar, ASSIA proquest och 

social services abstracts. De sökord som använts är följande: Unga lagöverträdare, 

socialtjänsten, bemötande, motivation, kriminalitet, ungdomskriminalitet, motiverande samtal, 

youngoffenders, social services, response, criminality, social work, approach, youthcrime, 

motivationalinterviewing. De olika sökorden har kombinerats för att kunna avgränsa antalet 

sökträffar och för att få fram de artiklar och övrig litteratur som använts till studien.  



 

 

 

22 
 

 

6. Resultat och analys 

Följande kapitel kommer att redovisa den empiri som har framkommit från intervjuerna. 

Empirin i sig kommer att redovisas efter tre olika teman där det kommer att presenteras citat 

från intervjuerna. Varje tema kommer att följas av en analys, där temat analyseras utifrån de 

teoretiska utgångspunkter som valts för studien, handlingsutrymme/handlingsfrihet, social 

konstruktivism och förändringsteori. Informanterna kommer att tilldelas fingerade namn för 

att de till högsta möjliga mån ska få behålla sin anonymitet. 

 

6.1Tema 1: Arbetssätt och strategier 

Den första frågeställningen var i grunden en möjlighet att för oss som skribenter att få en 

introduktion om hur socialsekreterarnas arbete ser ut och vilka lagar som följs, samt att se om 

det fanns eventuella skillnader mellan olika kommuner och socialsekreterare.  

   Det som går att urskilja som gemensamt gällande socialsekreterarnas arbetssätt och 

strategier i de intervjuer som utförts är att de får in en begäran om ett yttrande gällande den 

unge som är misstänkt för ett brott. I detta yttrande redogörs det för hur den unges 

livssituation ser ut i dagsläget i form av familj, umgänge, skola, hälsa m.m. I yttrandet skriver 

även socialsekreteraren vad individen eventuellt har för åtgärdsbehov för att kunna förebygga 

ett ogynnsamt utvecklande hos den unge. Detta kan till exempel vara att socialsekreteraren 

känner att den unge har ett behov av att genomgå någon form av program riktat mot 

missbruks- eller aggressionsproblematik. I de fall där det finns åtgärdsbehov kan en vårdplan 

skrivas, som vid ett eventuellt domslut fungerar som en form av kontrakt som skall följas 

(11§LuL, Socialstyrelsen 2008, Thunved et al. 2010:179–180). 

 

Socialtjänsten skriver ett yttrande […] runt ungdomen och levnadsförhållanden, levnadsvillkor 

till ansvarig för förundersökningen på antingen polisen eller åklagaren […]. Idag kan man skriva 

in en vårdplan i det här, man anser att den här ungdomen är i behov av samtal, utifrån att man 

har aggressionsproblematik, drogproblematik, man har problem med kriminalitet […] – Johan 

 

De lagar som följs i socialsekreterarnas arbete gentemot unga lagöverträdare är främst 

Socialtjänstlagen (SoL), Lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (LuL) och 

Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Utöver lagarna har vissa av 
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informanterna även lyft fram att de följer Socialstyrelsens rekommendationer och allmänna 

råd, BBIC och barnkonventionen.  

 

 

Vi följer socialtjänstlagen och lagen om unga lagöverträdare, socialstyrelsens 

rekommendationer och barnkonventionen. – Caroline 

 

När frågan gällande om det finns eller kan uppstå några konflikter mellan de teoretiska 

kunskaperna som socialsekreteraren besitter sedan tidigare och de rådande lagar och regler 

som ska följas var det svårare att få ett entydigt svar hos alla informanter. Flera av 

informanterna hade svårigheter med att kunna ge konkreta exempel på vad det kan vara för 

konflikter, vissa ansåg även att det inte förekom några konflikter alls mellan sina tidigare 

teoretiska kunskaper och den rådande lagstiftningen. Ett fåtal av informanterna gav oss 

konkreta exempel på konflikter som de själva upplevde var ganska vanliga.  

 

Hur jag bedömer lämplig vård handlar inte enbart om omfattning och allvar i brottslighet utan 

också om motivationen och förutsättningarna att ta emot vård. Detta kan gå på tvären mot 

rättsväsendets önskan om en påföljd som står i proportion till brottet.– Jesper 

 

Kan inte se att det finns konflikter utan snarare att lagar och paragrafer stödjer vårt smala 

arbetsområde. – Marie 

 

Det finns många inbyggda svårigheter. Själva utmaningen i att arbeta med unga lagöverträdare 

består i att få alla dessa motverkande delar att leda till något gynnsamt. – Niklas 

 

6.1.1 Analys av tema 1 

Arbetsprocessen har många likheter med det som framkommit ur den litteratur och forskning 

som tidigare har tagits upp. Det svenska rättsväsendet eftersträvar att de unga lagöverträdarna 

ska undgå frihetsberövande åtgärder så långt som möjligt och arbetar mer för att de ska få 

vård och behandling för att kunna främja den sociala anpassningen och bryta det kriminella 

beteendet (Andershed et al. 2010:44, Thunved et al. 2010:19–20).  

   Den information som framkommit genom litteraturen visar på att socialsekreterarna har 

flera olika riktlinjer och lagar att följa när det kommer till arbetet kring unga lagöverträdare, 

bland annat LuL, SoL, LVU, BBIC och Socialstyrelsens rekommendationer och allmänna råd. 
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Alla informanter lyfte fram vilka lagar de arbetade utefter, men enbart ett fåtal valde att även 

lyfta fram BBIC och Socialstyrelsens rekommendationer.  Vad detta beror på kan säkerligen 

ha flertalet anledningar. En anledning kan vara att BBIC och Socialstyrelsens råd är så pass 

invävda i socialsekreterarens egna normer och värderingar, att denne inte själv reflekterar 

över detta utan ser det som en självklarhet i sitt arbete (Lipsky 2010:13–16, Svensson et al. 

2008:16). En annan anledning kan helt enkelt vara så att informanterna glömde bort att nämna 

BBIC och Socialstyrelsens allmänna råd under intervjun på grund av att de inte riktigt fick 

möjlighet att tänka efter under de personliga intervjuerna. Trots detta verkar de flesta av 

informanterna tycka att det finns ett relativt stort handlingsutrymme i deras arbete och därmed 

även möjligheter att utveckla arbetet åt det håll som verkar mest lämpligt i den enskilda 

situationen, så länge det hålls inom de rådande lagar och föreskrifter som finns inom 

organisationen.  

   Handlingsutrymmet är någonting som formas av de lagar och riktlinjer som den aktuella 

organisationen, i det här fallet socialtjänsten, har satt upp för socialsekreterarens arbete. 

Däremot är det även någonting som påverkas av hur stort utrymme organisationen har avsatt 

för den enskilde socialsekreteraren (Svensson et al. 2008:16–17). Trots att organisationen 

sätter gränser för socialsekreteraren och dennes arbete, så kan även socialsekreteraren själv 

skapa egna gränser för handlingsutrymmet utifrån sin profession, moraliska och normativa 

aspekter samt att även klienterna kan påverka själva handlingsutrymmet (Svensson et al. 

2008:16). Eftersom flertalet av informanterna upplevde det som att de har ett relativt stort 

handlingsutrymme i sitt arbete med unga lagöverträdare, så kan det vara ett tecken på att både 

de yttre faktorerna från organisationen och de inre faktorerna från socialsekreterarna själva 

stämmer överens vilket i sin tur minskar konflikterna.  

   Beträffande frågan om vad det finns för konflikter mellan socialsekreterarens teoretiska 

kunskaper och de rådande lagar och regler som finns fick vi som tidigare nämnts ett 

varierande resultat. En del av informanterna hade svårt att kunna specificera en konkret 

konflikt som kunde uppstå, andra menade att det inte fanns konflikter överhuvudtaget. Ett 

fåtal informanter gav oss exempel. Socialsekreteraren Jesper berättar om en typ av konflikt 

som han och många andra socialsekreterare kan ställas inför, nämligen att hans bedömning av 

ett ärende inte stämmer överens med rättsväsendets förväntningar. Som socialsekreterare så 

bedömer Jesper om en ung lagöverträdare är lämplig för vård bland annat utifrån dennes 

motivation och förutsättningar. Rättsväsendet förväntar sig att påföljden den unge döms till 

ska motsvara brottet som har begåtts. Om den unge av något skäl inte anses vara lämplig för 



 

 

 

25 
 

en viss typ av behandling eller straff, eller om Jesper anser att den unge är i behov av 

någonting helt annat, så uppfyller han kanske inte rättsväsendet eller organisationens 

förväntningar. Det bildas alltså en konflikt eftersom socialsekreteraren är placerad i en roll 

mellan medborgare och myndighet och blir alltså både medmänniska och 

organisationsrepresentant. Hur socialsekreteraren än agerar i sådana här fall, så är det 

antingen klientens eller organisationen och rättsväsendets förväntningar som blir lidande. Med 

hjälp av sin profession och sina tidigare kunskaper så kan socialsekreterarna finna alternativa 

lösningar för att på bästa sätt sätta in rätt insatser samt förebygga fortsatt kriminalitet för de 

unga lagöverträdarna, trots att det finns begränsningar inom svensk lagstiftning och inte minst 

organisatoriska föreskrifter (Svensson et al. 2008:23–25).  

 

6.2 Tema 2: Anpassning av bemötandet 

För att komma fram till hur socialsekreterarna anpassar bemötandet i sitt arbete, fanns det ett 

behov av att ta reda på hur socialsekreterarna justerar sitt praktiska arbete utifrån de lagar och 

föreskrifter som finns samt se hur de använder sina teoretiska kunskaper. Genom att få fram 

vilken utbildning och erfarenheter varje informant har, samt vilka vidareutbildningar de har 

genomfört via arbetsplatserna gav detta en mer fullständig bild över vilken kunskap 

socialsekreterarna har i sitt arbete med unga lagöverträdare. 

 

Jag har Socionomexamen och tusentals möten med klienter. Även vissa kortare utbildningar  

i lösningsfokuserad samtalsmetodik och utredningsmetodik. All utbildning och erfarenhet  

genomsyrar mina samtal, inget jag tänker på i rummet under samtalet utan det bara finns där  

– Marie 

 

Jag kan inte säga att jag följer någonslags metod. Snarare ett hopkok av det jag lärt mig genom 

åren. Jag fungerar bara i samtalet om jag lägger fokus på relation och allians med familjen 

framför en manualstyrd metod – Niklas 

 

Alla informanter förklarar att de har en socionomutbildning, men att vidareutbildningar eller 

internutbildningar varierar mellan kommunerna. Flera har utbildning inom samtalsmetodik 

och förändringsarbete och använder sig främst av detta när det kommer att bemöta och 

motivera unga lagöverträdare. Dock visar det sig även att några av socialsekreterarna inte har 
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någon form av utbildning inom samtalsmetodik alls, utan använder sig av det de lärde sig 

under sin socionomutbildning.  

 

Jag använder mig av samtalsmetodik hela tiden, framförallt för att skapa arbetsallians och ringa  

in brukarens egentliga önskemål/ problemformuleringar och få det att klicka med  

verksamhetens mål och arbetssätt – Jesper 

 

Jag är ju socionom men har ingen vidareutbildning  […] Oftast handlar det  

också om lagändringar och saker, och vi får uppdatera oss, där får man läsa sig till en hel del,  

det man behöver får man utbildning i – Camilla 

 

Flera av socialsekreterarnas arbetsplatser erbjuder frivilliga men även obligatoriska 

vidareutbildningar inom flera aktuella områden. Arbetsplatserna har erbjudit  

socialsekreterare vidareutbildningar inom samtalsmetodik, kognitiv beteendeterapi och  

systemteori. Genom systemteorin kommer även BBIC-systemet in, vilket ger ytterligare 

verktyg för att fånga upp den unge och få kunskap om dennes situation. Flera av 

informanterna menar att vidareutbildningar inom flera aktuella fält har varit en stor tillgång 

inom arbetet med unga lagöverträdare. Då socialsekreterarna får möjlighet att utbilda sig inom 

flertalet olika områden, får de även möjlighet att ta del av den aktuella forskningen som rör 

både bemötande och unga lagöverträdare. Detta ger bättre möjligheter att förbättra kvaliteten 

på bemötandet.  

 

Vi har ju vidareutbildat oss här enligt systemteorin och den kan man ju säga att man använder 

då när man har samtal med både mamma och pappa och den unge. Utifrån sådana här samtal vi 

pratar om nu […] Och systemteorin är ju ett bra sätt i familjearbetet att jobba, sen kommer det 

ju utifrån BBIC och allt det som hänt inom socialtjänsten – Eva 

 

Socialsekreterarna har olika syn på hur de anpassar sitt bemötande. De flesta av informanterna 

uttrycker en medvetenhet om att de tillhör en myndighet och därmed behöver vara förberedda 

på flera olika sorters reaktioner från de unga lagöverträdarna. Socialsekreterare Håkan 

poängterar att det är viktigt att vara tillmötesgående men även vara lite tuffare. Flera av 

informanterna kommer från mindre kommuner vilket de delger att det inte kommer in så 

många fall av unga lagöverträdare, men att när fallen väl kommer in till socialtjänsten möts de 

med respekt och ödmjukhet.  
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   Socialsekreterare Eva beskriver att fallen med unga lagöverträdare inte kommer in så ofta 

till socialtjänsten där hon arbetar, utan att de där behandlas mer som rutinfall. 

Socialsekreterarna är dock överens om att deras arbete framförallt utgår ifrån att motivera en 

klient till positiv förändring. 

 

Det är viktigt att tänka på att man kommer från en myndighet, man kan bestämma. Man har 

myndighetsutövning helt enkelt. Jag skulle kunna inbilla mig att iallafall jag tror att jag att vi  

socialsekreterare tror att, jag vet inte, tror att vi är bättre på bemötande än vi en uppfattas 

 – Camilla 

 

Man ska vara snäll och man ska stå för ett gott bemötande och det är ju jätteviktigt, men  

samtidigt, ibland måste man ju vara den här tråkiga, fyrkantiga myndighetspersonen. Det gäller 

att vara tydlig i sin kommunikation med en del för att förmedla det man vill. Då inser  

man att man ibland måste vara ganska… tuff, men så klart, med mycket ödmjukhet också.  

– Håkan 

  

Det är så korta sessioner, alltså, det här jobbet med unga lagöverträdare är en väldigt liten del  

av vårt arbete, som går snabbt genom vår verksamhet […] Men alltså det här är en sådan liten  

del... det är mycket annan tid och mycket andra funderingar inom vår verksamhet vad vi ska 

lägga fokus på. Så det är inte så att vi aktivt tänker på hur vi ska göra detta, utan det här är mer 

rutinärenden eller vad ska man säga. – Eva 

 

6.2.1 Analys av tema 2 

Via materialet som samlats in under intervjuerna klargjordes det att alla socialsekreterare som 

intervjuats har en socionomexamen. Därtill har även flera av informanterna vidareutbildat  

sig inom systemteori, samtalsmetodik och kognitiv beteendeterapi. Anledningen till detta kan 

vara för att socialkontoren försöker öka sin medvetenhet kring hur bemötandet påverkar 

relationen mellan socialsekreterare och klient. Det visade sig även att två av 

socialsekreterarna inte har någon vidareutbildning inom samtalsmetodik. Om det är så att 

utbildning inom samtalsmetodik kan öka socialsekreterarens egna reflektioner kring sin egen 

anpassning av sitt bemötande gentemot den unge har dock inte tagits upp.  

   Andershed et al. diskuterar att en del av processen med unga lagöverträdare är att få den 

unge att vilja förändra sin situation och även att återanpassas inom den sociala normen. 

Genom detta krävs det att den unge själv vill uppnå denna sociala tillvaro samt att 
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socialsekreteraren har kunskapen och erfarenheten för att få den unge att komma till insikt 

(Andershed et al. 2010:44).  

   Socialsekreterare Eva förklarar att arbetet med unga lagöverträdare är en så pass liten del 

inom socialtjänsten i hennes kommun att unga lagöverträdare hamnar i skymundan och 

behandlas som rutinärenden istället för att det ses till den enskilde individens behov. Detta 

kan bero på om det är en stor eller liten kommun och hur många ärenden med unga 

lagöverträdare som hamnar hos socialtjänsten. Flertalet av informanterna påpekade att detta 

inte ska ha någon påverkan på hur en socialsekreterare bemöter unga lagöverträdare och att 

socialsekreterarna ska utgå ifrån varje enskild individs behov och därmed ska de inte 

kategoriseras in i grupper. Enligt socialstyrelsens allmänna råd bör en socialsekreterare kunna 

anpassa sitt praktiska arbete, oavsett vilken utsatt grupp de än arbetar med och därefter kunna 

bemöta ungdomar på ett sätt så de blir hörda och inte blir behandlade som rutinärenden 

(socialstyrelsen 2006a). Även Barnes menar att det är viktigt att fokusera på den enskilda 

individens behov och inte enbart fokusera på insatser som brukar fungera. Genom att 

fokusera på individen så stärks även relationen mellan socialsekreterare och klient (Barnes 

2010:275, 1289). 

   Socialsekreterare Camilla berättar att det är viktigt att komma ihåg att en socialsekreterare 

är en myndighetsutövare och inte en privatperson när det kommer till arbetet. Däremot har 

forskning visat att de klienter som ser socialsekreteraren som en vän eller som en jämställd får 

ett mer positivt resultat än i de fall när socialsekreteraren och klienten inte har en lika bra 

relation (McLeod 2008:772).  

   Camilla diskuterar även att det i många fall kan vara så att socialsekreteraren tror att de är 

bättre på bemötande än vad de faktiskt uppfattas vara av de unga. Det kan i sig påverka  

utgången av hur motiverad och väl bemött en ungdom känner sig efter ett möte med sin  

socialsekreterare.  

Av vad som framkommit av materialet har socialsekreterarna ett stort utrymme till att själva 

kunna arbeta både utifrån organisatoriska regler och utifrån de teoretiska kunskaper de har. 

Socialsekreterarna ställs inför att följa de organisatoriska regler som är uppsatta på 

arbetsplatsen, men även att följa sina egna kunskaper och erfarenheter för att finna  

rätt insats till den unge lagöverträdaren (Lipsky 2010:13–16; Svensson et al. 2010:23–25). 

    Socialsekreterare Johan menar att det kan vara farligt att gå in för hårt direkt mot den unge 

och skuldbelägga dennes beteende. Ungdomen kan bli avskräckt från att söka råd och  
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stöd, eller avviker helt enkelt ifrån sin behandling eller påföljd. Med tanke på att Johan är den 

enda av informanterna som tar upp denna problematik kan detta eventuellt betyda att 

socialsekreterarna inte är fullt medvetna om hur kategoriseringar och bemötande kan påverka 

den unge negativt samt minska ungdomens vilja att försöka förändra sitt beteende.  

Att socialsekreterarna har en bra relation med sin klient har en signifikant betydelse inom 

arbetet. Genom att skapa en likvärdig och respektfull relation krävs att båda parter 

upprätthåller en ömsesidig respekt och lyhördhet. En av socialsekreterarnas uppgifter är att 

synliggöra klientens egna erfarenheter och behov och därigenom bör behandlingen ge positiv 

utgång, ifall den unge känner sig beredd på att förändra sin situation. Detta är en direkt 

motsättning till den tidigare bilden av det professionella mötet, där alla parter höll sig på sin 

sida och parterna enbart konstruerade en yrkesvänlig relation. Flera författare menar att detta 

inte längre fungerar i längden och förespråkar därför att socialsekreteraren och klienten har en 

ömsesidig relation där parterna kan känna tilltro till varandra (Miller & Rollnik 2010:21–22, 

McLeod 2008:772–774). 

   För att en ung lagöverträdare ska vilja förändra sin situation, krävs det att dennes behov blir 

tillgodosedda. Utan respons från klienten kan inte socialsekreteraren utföra sitt  

arbete. Genom att tillhandahålla ett gott bemötande, behöver socialsekreterarna bibehålla ett 

professionellt förhållningssätt men även vara väl förberedda i situationen kring den unge samt 

att ha kännedom kring de insatser som denne eventuellt kommer dömas till. Echeverri 

förklarar att ett gott bemötande bör komma inifrån och för att få en klient  

att utföra förändringsarbete krävs det ett professionellt och likvärdigt förhållningssätt från  

socialsekreterarna (Echeverri 2010:16–17). 

   Alla socialsekreterare diskuterar på olika sätt om hur deras bemötande kan påverka hur 

deras arbete och relation med sin klient ser ut. Materialet visar på flera ställen att några 

informanter har reflekterat aktivt över detta men även att några inte har gett någon antydan till 

reflektion över ämnet på sina arbetsplatser. 

 

6.3 Tema 3: Bemötandet i det professionella mötet 

Huvudsyftet med den tredje frågeställningen var att få fram vad informanterna själva tror är 

det viktiga i sitt bemötande för att få en ung lagöverträdare att bli motiverad och förbli 

motiverad. Informanterna fick besvara frågan om vad motivation anses betyda för dem och 

deras arbete med unga lagöverträdare. På flertalet ställen i både tidigare forskning och 



 

 

 

30 
 

teoretiska ansatser belyser författare att motivation krävs för att kunna få en individ att 

förändra sitt beteende, samtidigt som det kan krävas mycket mer än så för att få till den 

förändring som krävs för en ung individ. 

 

...Jag tror att det är känslan av sammanhang som är viktigt i arbetet […]Har man inga friska 

arenor, eller vad jag ska säga så tror jag det är lättare att hamna i kriminalitet. så att försöka 

hitta andra liksom positiva platser i livet, meningsfulla för dem - Camilla 

 

...Det är jätteviktigt att jobba med motivation i dessa fall men ofta är det så, att det är mycket 

som saknas i dom. Alltså känslomässig tillgänglighet, de har inte fått sina behov tillgodosedda 

på flera olika plan, det kan handla om diagnoser, det kan handla om otrygghet […] så det 

handlar inte bara om motivation, utan det handlar om att bygga om personer från scratch. Och 

tillit - Eva 

 

 Jag tror att det är någonting som man kan förändra och jobba med. Sen så är det ju också 

 väldigt olika beroende på vilken person det är man möter och vart den befinner sig  

   – Håkan 

 

Flera av informanterna påpekar att det är den enskilda individen som behöver finna 

motivationen till förändring, men att det även behövs en stabil relation mellan 

socialsekreterare och klient för att samarbetet och förändringsprocessen ska fortlöpa. Revstedt 

diskuterar att relationen mellan dessa parter är den viktigaste delen inom motivationsarbete, 

vilket skapar ett stort ansvar för den ansvarige socialsekreteraren (Revstedt 2002:109).  

   Socialsekreterare Eva påtalar att i huvudsak är det viktigt att arbeta med vad som utlöste 

problematiken och att ungdomarna själva är ansvariga för deras handlingar och därmed även 

konsekvenserna av dessa handlingar. Miller & Rollnik menar att en socialsekreterare kan 

erbjuda olika hjälpverktyg för att starta motivations- och förändringsprocessen, men det är 

den enskilda ungdomen som själv behöver komma fram till vad som behövs göras för att 

kunna förändra sin situation (Miller & Rollnik 2010: 63). 

 

Jag brukar med ungdomar ofta prata till dem, att någonstans i allt elände måste de ändå ta ansvar 

för det dem har gjort […] Alltså att man börjar reflektera själva, att man lägger tillbaka lite till 

reflektion till den unge […] Alltså att försöka stärka upp dem i allt elände som är. – Eva 
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Jag tror ändå på det här att försöka skapa en relation, och förstå det här med vad är det som gör 

att, om man tänker så här, bakom varje beteende finns ett behov, som den här unga 

lagöverträdaren håller på och beter sig - Camilla 

 

Jag måste hjälpa dem att förstå orsaken till förändringen. […] Man måste förstå, väga fördelar 

med nackdelar. […] Vem vill du vara? Hur vill du att andra ska se dig? Hur vill du se på dig 

själv? – Johan 

 

Denna studie har inriktat sig på hur socialsekreterarna bemöter unga lagöverträdare. Därmed 

är frågan om huruvida socialsekreterarna själva tror att deras bemötande påverkar 

motivationen hos den unge lagöverträdaren viktig för att se hur bemötandet framställs och vad 

de anser behövs för att motivera en ungdom. Majoriteten av socialsekreterarna är fortfarande 

inne på att det är viktigt att kunna skapa en relation mellan sig och klienten och därigenom 

kunna få ungdomen att reflektera över sin egen situation. Socialsekreterare Camilla brukar gå 

in på hur den unge tänker och vad som kan ha startat beteendet från början och även vad den 

unge vill göra med sin framtid. Socialsekreterare Johan spinner vidare på samma tråd och 

menar att han själv förmanar den unge att reflektera över sitt beteende och Johan är medveten 

om att han måste hjälpa dem att förstå orsaken till förändringen.   

 

Förhoppningen är så klart att ungdomen delvis ska kunna vara med att bestämma. […] Man ska 

ju lyssna på ungdomen, vad den vill och önskemål, men det är inte samma sak som att det 

kommer infrias helt - Johan 

 

Frivillighet i behandlingen är a och o för att den ska fungera – Marie 

 

Jag tycker också det är viktigt med tydlig information, snabba reaktioner och konsekvenser. Jag 

tror det kan vara motiverande för den unge att vuxenvärlden reagerar snabbt, visar engagemang 

och vilja att hjälpa, även om vi bara träffas en gång. – Caroline 

 

Socialtjänstlagen är en frivillig lag vilket betyder att alla insatser som tillämpas utifrån denna 

är grundade på att den unge lagöverträdaren själv ska vilja genomföra insatserna frivilligt 

(SoL, Thunved et al.2010:44). 

   Socialtjänsten arbetar utifrån att motivera unga lagöverträdare till att frivilligt genomföra 

beteendeförändringar med hjälp av insatser för att på så sätt kunna medföra en mer ihållande 

livsförändring (Socialstyrelsen 2006a). 

   Socialsekreterare Niklas är noga med att påpeka att det finns mycket utrymme för 
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självbestämmande för den unge inom sin relation med sin socialsekreterare, men att det skiljer 

sig från varje unik situation. Även socialsekreterare Johan är inne på samma spår men att 

detta är på ren förhoppning att den unge får vara med att bestämma genom hela processen, då 

det kan finnas önskemål om att inte få någon insats eller hur behandlingen ska genomföras. 

Önskemål kan ungdomarna ge men i slutändan behöver socialsekreterarna arbeta utifrån vad 

eventuell påföljd den unge är dömd till och utifrån de organisatoriska regler som finns inom 

socialtjänsten. 

 

I stort sett ingen mening med att tvinga på ungdomar åtgärder ifall det inte handlar om ren 

kontroll så ungdomens inställning är väldigt viktig.  Kontroll i sig ger ingen måluppfyllelse i en 

behandlingsplan– Jesper 

 

 

Vi valde att fokusera på unga lagöverträdare mellan 15-17 år, vilket innebär att de inte är 

myndiga och har en eller flera vårdnadshavare. När ungdomarna väl blir myndiga övergår de i 

regel till kriminalvården, vilket inte var den myndighet denna studie har valt att rikta fokus åt 

(Thunved et al.2010: 19-20).  

   Genom att fokusera på omyndiga ungdomar gav det oss möjlighet att se hur socialtjänsten 

bemöter och motiverar unga lagöverträdare. Eftersom ungdomarna är under 18 år har 

vårdnadshavaren/vårdnadshavarna fortfarande ansvar för den unge. Därmed var det intressant 

att se till hur socialsekreterarna känner i frågan kring hur vårdnadshavaren/vårdnadshavarna 

har någon positiv eller negativ inverkan på den unge och dennes beteende. 

 

Forskning har visat att det är en viktig skyddsfaktor med stödjande engagerade föräldrar som är 

insatta i vad barnen gör, och de mest framgångsrika behandlingsprogrammen involverad familj, 

skola och närsamhälle, därför föreslår vi i första hand program där föräldrarna deltar helt eller 

delvis, om vi tycker det passar i det fallet.– Caroline 

Ungdomar i den åldern behöver välja väg i livet och den viktigaste vägvisaren är föräldern. Även 

i fall där föräldern till stor del saknar föräldramandat och i denna del bedöms ha liten eller ingen 

utvecklingspotential eller inte varit närvarande i ungdomens liv kan det vara bättre att fullt ut 

koncentrera sig på ungdomen själv och stärka denne i att stå på egna ben. – Jesper 

 

Fullständigt, utan föräldrarnas motivation är det en stor uppförsbacke. Fördelar och nackdelar är 

olika i varje unik situation och svår att besvara så här – Niklas 
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Socialsekreterare Caroline påpekar att forskning har visat att genom att ha stöd från sina 

vårdnadshavare och att de därmed är insatta hur den unges situation ser ut skapar detta större 

möjligheter att kunna förändra beteendet, jämfört med en ungdom som inte har något direkt 

stöd från närstående. Caroline menar även att det skiljer sig från individ till individ hur 

samordningen kring den unge ser ut, men ju fler faktorer såsom insatser från skola, 

närsamhälle och familj desto mer ökas den unges motivation till förändring. Socialsekreterare 

Niklas arbetar utifrån att stärka föräldrarnas egen förmåga, för att på så vis kunna stödja upp i 

hemmet och för att ge den unge trygghet och tillit till sin hemmiljö. Även socialsekreterare 

Jesper finner att vårdnadshavaren/vårdnadshavarna har en stor del i den unges liv, men tar 

även upp aspekten om att den unge eventuellt har vårdnadshavare som inte anses ha 

föräldramandat. I de fallen koncentrerar sig Jesper på ungdomen och dennes egna förmågor 

till att förändra sitt liv. Alla informanter är överens om att vårdnadshavaren/vårdnadshavarna 

till den unge har en stor del i processen, men att det inte alltid fungerar som de tänkt sig.  

6.3.1 Analys av tema 3 

Alla informanter är överens om att motivation är en väsentlig del i arbetet med unga 

lagöverträdare. Däremot skiljer sig tankarna åt hos informanterna när det gäller frågan om vad 

motivation i arbetet betyder för dem. Socialsekreterare Eva särskiljer sig från mängden och 

menar att motivation inte alltid finns hos den unge och att det istället kan vara andra moment 

som kan vara viktigare i arbetet, såsom samordningen kring den unge. Eva påpekar att det 

istället handlar om att bygga om en individ från grunden, att den unge behöver "fixas" och 

detta ordnas genom trygghet och tillit till människorna runt omkring den unge. De andra 

informanterna menar istället att motivation är någonting som finns inom varje individ men 

som socialsekreterare är det viktigt att sträva efter att lyfta fram denna egenskap och genom 

att arbeta med att stärka individen, stärks även motivationsförmågan. Däremot så är 

informanterna överens om att motivation är en form av processarbete som kan ta lång tid och 

att det gäller att arbeta med den ambivalens som råder hos den unge och väga de positiva och 

negativa inom de kriminella beteendena. Holm Ivarsson et al. diskuterar denna aspekt genom 

att väga olika handlingsmönster mot varandra, och då kan ambivalensen lösas och 

förändringen går att nå. Det krävs dock ett stort utrymme för diskussion kring detta för att 

kunna se några tidiga förändringar. Det främsta ansvaret för motivationsarbetet ligger hos den 

unge och socialsekreteraren ska enbart finnas där för att lyfta fram motivationsaspekten som 

den unge redan har inom sig (Holm Ivarsson et al.2010:8-9, Miller & Rollnik 2010:31). 
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   Informanterna skiljer sig i uppfattningen om hur deras bemötande kan påverka motivationen 

hos en ung lagöverträdare. Socialsekreterare Johan förklarar att det inte spelar någon större 

roll om vad en socialsekreterare ger för motivationsverktyg ifall den unge inte själv vill 

förändra sitt beteende. Johan menar även att det är han som socialsekreterare som har ansvaret 

för att få den unge att förstå orsaken till sitt beteende och även vad som ska göras för att den 

unge ska komma ur sin situation. Socialsekreterare Camilla förespråkar att det viktigaste i 

bemötandet för att kunna motivera en ungdom är att den unge känner tillit till sin 

socialsekreterare, att dessa två parter konstruerar en positiv relation till varandra. Relationen 

mellan en socialsekreterare och dennes klient är den viktigaste delen inom motivationsarbetet. 

Detta genererar att både den ansvarige socialsekreteraren och klienten har ett stort ansvar för 

att få relationen att fungera (Revstedt 2002:109). 

   Berger & Luckmann förklarar att samhället är uppbyggt på att det finns olika föreställningar 

om vad som anses vara korrekt och avvikande beteende, vilket gör att den unge inackorderas 

inom en specifik grupp, vilket påverkar samhällets syn på ungdomen. Genom att bygga upp 

en relation med den unge, skapas det första steget till förändring och även en form av trygghet 

för en eventuellt redan ensam individ (Berger & Luckmann 2011:30–32). 

   Socialsekreterare Caroline anser att starten för den unges beteendeförändring ligger i att 

vuxenvärlden reagerar skyndsamt och att socialsekreteraren är en säker person som den unge 

kan ha tilltro till även om det eventuellt bara är korta sektioner. Alla informanter återkommer 

till att det är viktigt att få en bra relation med den unge. Detta för att kunna skapa motivation. 

Payne påpekar att en socialsekreterare behöver vara ombytlig i sitt arbete och bör kunna sätta 

sig in i flera olika sorters problematik som kan uppstå med en ung lagöverträdare. 

Socialsekreterarna använder sig utav ett flertal informationskällor för att kunna ge verktyg till 

varje unik situation, och därmed stärks komplexiteten i socialt arbete (Payne 2008:239–240).   

   Majoriteten av informanterna är överens om att det första steget inom motivationsprocessen 

är att prata med ungdomen, hjälpa denne att förstå sin situation samt att skapa en relation som 

genererar någon form av tillit. Detta är enligt Prochaska och DiClemente de två första stegen i 

en förändringsprocess. Till en början är kanske den unge lagöverträdaren inte helt medveten 

om sitt beteende eller helt enkelt inte vill förändras och här blir det då socialsekreterarens 

uppgift att få den unge att börja fundera och reflektera över sin livssituation (Prochaska & 

DiClemente 1982:283–284). 

   Ungdomen behöver oftast få känna hopp och tro igen, vilket flera informanter påtalar. Flera 

informanter är även inne på och diskuterar att mycket av motivationen kan ligga i att 
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ungdomen känner sig hörd av någon vuxen, då deras relationer med andra vuxna i många fall 

är bristfällig. Att få känna sig hörd och betrodd är kanske lösningen till att den unge vill 

kunna förändra sin situation. McLeods forskning har visat att i de fall där klienten har en god 

relation till sin socialsekreterare har haft bättre förutsättningar för ett gott resultat, det vill säga 

att den unge bryter sitt kriminella beteende och inte återfaller i det igen (McLeod 2008:772). 

Detta innebär alltså att de första stegen i Prochaska och DiClementes förändringsprocess är av 

stor vikt. Beroende på hur det går för individen i dessa steg, påverkar det till stor del hur den 

framtida processen kommer att se ut. 

   Socialsekreterare Niklas är noga med att påpeka att det finns mycket utrymme för 

självbestämmande för den unge inom sin relation med sin socialsekreterare, men att det skiljer 

sig från varje unik situation. Även socialsekreterare Johan är inne på liknande tankar men att 

detta är på ren förhoppning att den unge får vara med att bestämma genom hela processen, då 

det kan finnas önskemål om att inte få någon insats eller hur behandlingen ska genomföras. 

Önskemål kan ungdomarna ge men i slutändan behöver socialsekreterarna arbeta utifrån vad 

eventuell påföljd den unge är dömd till, och utifrån de organisatoriska regler som finns inom 

socialtjänsten. Inom det yttrande som socialsekreterarna skriver, från en förfrågan från en 

åklagare har den unge möjlighet att ge samtycke till vad som skrivs, och även ge sina förslag 

till vad som ska skrivas, men i slutändan är det som sagt socialsekreteraren som bestämmer 

vad som anses vara det väsentliga i situationen som behöver skrivas med, oavsett vad den 

unge vill ha med. Huvudsaken med yttrandet är att det ligger som underlag för den eventuella 

påföljd som den unge ska dömas till (11§ LUL, socialstyrelsen 2006a). Här syns det tydligt 

hur komplex socialsekreterarens roll är. Socialsekreteraren tvingas att balansera mellan det 

som är bäst för den unge lagöverträdaren och vad denne önskar samtidigt som det som 

förväntas ifrån både organisationen och rättsväsendet att påföljden ska motsvara brottes 

karaktär (Svensson et al. 2008:23–25). Trots att dessa gräsrotsbyråkrater, som 

socialsekreterarna just är, har tilldelats makten att med sin profession och sitt eget omdöme 

och handlingsutrymme sätta in rätt insatser för de unga lagöverträdarna så följer det en viss 

problematik med detta. Följer socialsekreterarna enbart lagen och rättsväsendets önskemål, så 

hamnar klienten i skymundan och riskerar att bli behandlad som ett rutinärende. Lipsky menar 

att det finns en stor risk i att en klient blir behandlad som ett rutinärende av en organisation 

som förväntas att behandla klienter med empati och ett aktivt lyssnande, nämligen att tilliten 

till organisationen försämras eller försvinner helt (Lipsky 2010:3, 8-12). Det finns däremot 

även en risk i att enbart lyssna på klientens önskemål. Då tappar organisationen sin legitimitet 
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utåt sätt och framstår som oseriös. Alltså är socialsekreterarnas arbete en ständig balansgång. 

   Alla socialsekreterare är överens om att vårdnadshavaren/vårdnadshavarna har en stor del i 

att den unge ska kunna förändra sin situation dock är de inte överens om i vilken utsträckning. 

Socialsekreterare Caroline påtalar att det finns forskning kring att en bra relation med 

vårdnadshavarna är en stark skyddsfaktor för att förhindra återfall i kriminalitet. Även 

socialsekreterare Camilla anser att genom att bygga en relation mellan socialsekreterare och 

vårdnadshavare är den största tillgången för att kunna hjälpa den unge. Dock är majoriteten 

väl medveten om att det är först och främst ungdomen själv som behöver arbeta med sig själv 

och sin omgivning. Socialsekreterarna Eva och Jesper förklarar att det i huvudsak är den unge 

som behöver förstå att han eller hon har det övergripande ansvar för sina handlingar och även 

dess konsekvenser. De menar att vårdnadshavaren/vårdnadshavarna är den största tillgången 

till denna förståelse hos den unge. Down et al. skriver i sin studie att motivation är det ledande 

momentet som får en ungdom att inse sin problematik, men att det gör en avgörande skillnad 

ifall vårdnadshavarna är med i hela processen, att den unges förändringsarbete även uppehålls 

inom hemmet och den samvaro som finns runt omkring. Genom att styra upp samarbeten runt 

omkring den unge bör förändringsarbetet bli mycket enklare än ifall ungdomen är helt själv 

(Down et al. 2011:35).  

   I grunden är alla socialsekreterare överens om att deras bemötande är av väsentlig del när 

det kommer till att motivera en ungdom. Även att motivation hos den unge behöver finnas 

och stärkas, för att kunna starta och fortsätta motivationsarbetet.  

 

7. Slutdiskussion 

Vår avsikt med denna studie var att lyfta fram frågor samt en del av problematiken kring 

socialsekreterares bemötande och motivationsarbete gentemot unga lagöverträdare, detta 

utifrån socialsekreterarnas eget perspektiv. De kvalitativa intervjuer som utförts har visat på 

att det kan bildas konflikter mellan rättsväsendets förväntningar gentemot socialsekreterarens 

egna värderingar och åsikter. En socialsekreterare kan vilja hjälpa den unge lagöverträdaren 

att bryta sitt kriminella beteende med hjälp av olika sorters behandlande insatser, till exempel 

i form av en samtalskontakt eller att den unge ska genomgå ett program inriktat mot en viss 

typ av problematik. Detta kanske inte alltid överensstämmer med rättsväsendets förväntningar 

om att den unges påföljd ska vara likvärdig med det brott som har begåtts, då behandlande 

åtgärder lätt kan ses som för lindriga.  
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   Det svenska rättsväsendet har en önskan om att unga lagöverträdare i högsta möjliga mån 

ska undvika straff i form av inkapacitering, eftersom studier påvisat att det kan leda till att den 

unge lättare anammar en kriminell identitet vid vistelse på en kriminalvårdsanstalt. Denna 

önskan delas med socialtjänsten. Däremot av vad som framkommit i studien så fokuserar 

socialtjänsten som sagt på vård och behandling och vad den unge har för förutsättningar att ta 

emot vården, medan rättsväsendet hellre ser straff i form av ungdomstjänst 

(Brottsförebyggandet rådet 2009, Thunved et al. 2010:19–20). 

   Trots att det finns en hel del konflikter i socialsekreterarnas arbete, så verkar informanterna 

ändå uppleva att de har en relativt stor handlingsfrihet och handlingsutrymme. Detta kan vara 

ett tecken på att de moraliska och normativa aspekterna stämmer överens med de interna 

rutiner, traditioner och individuella faktorerna som råder (Svensson et al. 2008:16). Hade 

däremot de inre och yttre faktorerna för handlingsutrymmet skiljt sig åt mer markant, hade 

antagligen konflikterna blivit större vilket i sin tur hade inneburit större svårigheter för 

socialsekreteraren i sitt arbete. Socialsekreterarens handlingsutrymme i arbetet är inte reglerat 

i detalj. Dennes arbete innebär att göra bedömningar utifrån sitt eget omdöme, kunskaper och 

erfarenheter. Det riskfyllda med att socialsekreterare arbetar utifrån egna bedömningar är att 

detta kan stärka de normer och regler som finns inom organisationen, vilket kan innebära 

svårigheter i tolkningen av de lokala och nationella anvisningarna i varje enskilt klientärende 

(Lipsky 2010:13–16). Detta i sin tur kan leda till att antingen så behandlas klienter som 

rutinärenden eller så behandlas två liknande ärenden helt olika på grund av två 

socialsekreterares olika värderingar. I båda fallen riskeras det att klientens tillit gentemot 

organisationen försämras eller försvinner helt och på så sätt försämras även organisationens 

legitimitet (Lipsky 2010:8–12) 

   Flertalet av informanterna, bland annat Håkan och Camilla, påpekar ett dilemma som 

säkerligen är igenkännande hos flertalet andra socialsekreterare. Detta är balansgången mellan 

att vara snäll, empatisk och ha ett gott bemötande gentemot sina klienter, samtidigt som det är 

viktigt att komma ihåg att de är myndighetspersoner och då tvingas inta den lite ”tuffare” 

rollen. Det innebär att de ibland tvingas fatta beslut som kanske inte alltid uppskattas och att 

de i dessa fall kanske framstår som oförstående och rent av elaka. De placeras i en roll som 

både medmänniska och organisationsrepresentant. I dessa fall kan relationen och tilliten 

mellan socialsekreteraren och klienten rubbas och de kan tvingas att ”börja om”, trots att det 

inte alla gånger finns tid att påbörja en ny motivationsprocess hos den unge inom ramen för 

den påföljd som denne har dömts till (Svensson et al. 2008:23–25). Då flertalet av 
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informanterna påpekar vikten av att inte glömma bort att de är just myndighetspersoner, så 

krockar det med den tidigare forskning vi har tagit upp. McLeods studie visar att i de fall när 

socialsekreteraren behandlar klienten som en jämställd så blir insatsens resultat bättre. I de 

fall när socialsekreteraren intar rollen som myndighetsperson och behandlar klienten enbart 

som en klient i ett rutinärende kan leda till att klienten inte känner sig betydelsefull och väl 

bemött (McLeod 2008:772). Andra författare menar också att denna typ av bemötande inte 

tillgodoser klientens behov, vilket även det hade underlättat och effektiviserat 

behandlingsprocessen. Ett sämre bemötande av en klient kan reflekteras utåt och kan påverka 

hur omgivningen ser på organisationen (Echeverri 2010:16, 18-19, Miller & Rollnik2010:21-

22, Revstedt 2002:190–113).  

   Att bemötandet är av stor betydelse i socialsekreterares arbete med unga lagöverträdare är 

någonting som går att konstatera efter denna studie. Däremot vad ett gott bemötande 

innefattar är lite mer komplext. Bemötandet är någonting som formas av socialsekreteraren 

själv, men denne tvingas ta hänsyn till de rådande ramar och lagstiftning som finns (Echeverri 

2010:29). Samtidigt som Socialstyrelsens allmänna råd påpekar att socialsekreterare ska vara 

empatisk, opartisk och respektfulla i sitt bemötande gentemot sina klienter, i det här fallet de 

unga lagöverträdarna (Socialstyrelsen 2006a & 2009). 

   Under intervjuerna med studiens informanter ställdes frågan rörande socialsekreterarnas 

teoretiska kunskaper sedan tidigare gällande bemötande och samtalsmetodik. Det framkom att 

alla informanter förutom två hade någon form av vidareutbildning i olika former av 

samtalsmetodik. Samtidigt framkom det ingenting som tyder på att det har påverkat i 

bemötandet för de två socialsekreterare som inte har någon vidareutbildning. Detta kan bero 

på att studien enbart omfattar en mindre grupp socialsekreterare. Däremot så går det att anta 

att bemötandet och motivationsarbetet hade kunnat bli bättre, eftersom de övriga 

informanterna har lovordat sina vidareutbildningar i till exempel MI och påpekat att det har 

påverkat deras arbete i en positiv riktning. Hade de två informanter som inte fått någon 

vidareutbildning i samtalsmetodik genomgått till exempel en MI-utbildning, kanske 

bemötandet hade kunnat förbättras ytterligare.  

   Eftersom MI är en samtalsmetod som grundas utifrån förändringsteorin, så utgår den ifrån 

att få fram den inre motivationen hos klienten, för att på så sätt skapa en positiv förändring i 

klientens liv. I det här fallet att få de unga lagöverträdarna att bryta sitt kriminella beteende 

och skapa en framtid utan kriminalitet (Miller & Rollnik 2010:63, Holm Ivarsson et al. 

2010:8-9). I avsnitt 4.3 belystes Prochaska och DiClementes sex steg i förändringsprocessen. 
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För att den unge lagöverträdaren ska kunna ta sig igenom de två första stegen i 

förändringsprocessen, behövs en rådgivare i form av en socialsekreterare, som är kapabel till 

att bygga upp en relation till klienten samtidigt som denne genererar verktyg för att 

möjliggöra förändringen. För att kunna bygga upp denna relation krävs det som tidigare 

nämnts ett empatiskt och respektfullt bemötande från socialsekreteraren gentemot den unge. 

Om detta inte finns, utan att den unge istället blir behandlad som ett rutinärende, så rubbas 

förändringsprocessen (jfr Prochaska & DiClemente 1982:283–284).  

   Ett annat problem med denna förändringsprocess i arbetet med unga lagöverträdare är att 

processen sker mer eller mindre under tvång. I många fall sker denna behandling inte förrän 

den unge har blivit dömd till det och då kanske den unge inte befinner sig i den fasen att 

denne är villig att förändra sitt beteende, som är ett av de första stegen i Prochaska & 

DiClementes förändringsteori. Detta betyder att socialsekreteraren har en betydligt längre och 

svårare väg framför sig i sitt arbete med den unge, samtidigt som behandlingen ofta sker inom 

en viss tidsram. De ungdomar som kräver längre tid i sin motivationsprocess kan säkerligen 

uppleva det svårt att bygga upp tillit och en relation till socialsekreteraren, som anses vara en 

av de viktigaste faktorerna för att den unge ska utvecklas i en positiv riktning (Miller & 

Rollnik 2010:21–22, McLeod 2008:772–773, Barnes 2010:1 289).    

   Som en utav de sista frågorna under alla intervjuer, frågade vi om vårdnadshavarnas roll i 

ärenden med unga lagöverträdare och hur pass involverade dessa är och bör vara. Många av 

informanterna har lyft fram att många framgångsrika behandlingsprogram involverar den 

unges närstående, skola och umgängeskrets och att det är dessa program som oftast föreslås 

och att vårdnadshavarna ofta är en stor del av processen i arbetet med den unge. Det går att 

ställa sig frågan om det verkligen är viktigt att vårdnadshavare och övriga närstående är en så 

stor del av arbetsprocessen med den unge. I flera av intervjuerna lyfts vårdnadshavarnas 

närvaro fram som någonting naturligt, korrekt och viktigt även om det råder någon form av 

problematik mellan den unge och de närstående. Familjen idealiseras på så sätt att det 

eftersträvansvärda i samhället, i denna sociala kontext, är att ha stabila och välfungerande 

familjeförhållanden. Om den unges relation till vårdnadshavarna är bristfälliga, tas det ofta för 

givet att detta innebär svårigheter i den unges positiva förändringsprocess och att detta är 

någonting som måste korrigeras. Anledningen till att denna syn existerar kan tänkas bero på 

det Berger & Luckmann menar med att vår verklighet är någonting socialt konstruerat. Som 

tidigare nämnts så skapar medborgarna i olika sociala och historiska kontexter sina egna 

institutioner som i sin tur bygger på deras uppfattningar, normer och rutiner. Dessa normer 
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bildar en form av inbillad fakta som anses vara en sann kunskap om hur vår verklighet ser ut. 

Dessa normer bestämmer även vad som är normalt respektive avvikande i förhållande till vår 

sociala kontext (Berger & Luckmann2011:30–32, Thomassen 2007:205). Om familjen här ses 

som en social konstruktion om vad som är normalt skapar detta förväntningar hos de unga 

lagöverträdarna att stabila familjeförhållanden är det som är bäst för dem och att deras egen 

förmåga att skapa positiv förändring inte är tillräcklig om inte familjen finns med i processen 

(Bengtson et al. 1999:28). 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

41 
 

Referenser 

Andershed, Anna-Karin & Andershed, Henrik (2010) ”Ungdomsbrottslighet: Hur vanligt är 

det och vad beror det på?”. I: Andershed, Andershed, Söderholm Carpelan (red) Ungdomar 

som begår brott – vilka insatser fungerar?S.25-38 Stockholm: Gothia Förlag. 

 

Barnes, Vivianne (2010)”Social work and advocacy with young people: Rights and care in 

practice”, British journal of social work, 2012:42, s. 1275-1292. 

 

Bengtson, Vern & Burgess, Elisabeth & Parrott, Tonya &Mabry Beth (1999) ”Ingenting är 

mer praktiskt användbart än en god teori – förklaring och förståelse inom socialgerontologin”. 

I: Andersson (red) Socialgerontologi, s. 19-50 Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Berger, Peter & Luckmann, Thomas (2011) Kunskapssociologi – hur individen uppfattar och 

formar sin sociala verklighet.  Stockholm: Wahlström & Widstrand. 

 

Brottsbalken, Sveriges lagbok 2012. 

 

Brottsförebyggandet rådet 2012:13. Brottsutvecklingen i Sverige år 2008-2011. Stockholm : 

Elanders Sverige AB. 

 

Bryman, Alan (2011)  Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber AB. 

 

Denscombe, Martyn (2010) The good research guide – for small-scale research projects. 

Maidenhead: Open univ. Press.  

 

Down, Richard & Willner, Paul & Watts Louice& Griffiths Jenny (2011) "Anger 

management groups for adolescents: A mixed-methods study of efficacy and treatment 

preferences", Clinical child psychology and psychiatry, 2011:16, s.33-52. 

 

Echeverri, Per (2010) Bemötandeboken. Stockholm: Norstedt. 

 



 

 

 

42 
 

Hein, Hedegaard Helle(2009) Motivation – motivationsteorier & praktisk tillämpning. 

Stockholm: Liber.  

 

Holm Ivarsson, Barbro & Ortiz, Liria & Wirbig, Peter (2010) MI – motiverande samtal, 

praktisk handbook för social arbete. Stockholm: Gothia förlag. 

 

Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend (2009) Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare, Sveriges lagbok 2012. 

 

Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, Sveriges lagbok 2012. 

 

Lipsky, Michael (2010) Street-level democracy: dilemmas of the individual in public services. 

New York: Russell Sage foundation. 

 

Mcleod, Alison (2008) ”A friend and an equal: do young people in care seek the impossible 

from their social workers?”, British journal of social work, 2010:40, s. 772-788.  

 

Miller, William R & Rollnick, Stephen (2010) Motiverande samtal – att hjälpa människor till 

förändring. Stockholm: Natur & Kultur. 

 

Payne, Malcolm (2008) Modern teoribildning i socialt arbete. Stockholm: Natur & Kultur. 

 

Prochaska, James & DiClemente, Carlo (1982) ”Transtheoretical therapy: Toward a more 

integrative model of change”, Psychoterapy : theory, research and practice, 1982:19, s. 276-

288. 

 

Proposition 2005/06:165 (2005) Hämtad från: 

http://www.regeringen.se/sb/d/5920/a/60565 Hämtat:2013-03-01. 

 

Revstedt, Per (2002) Motivationsarbete. Stockholm: Liber. 

 

http://www.regeringen.se/sb/d/5920/a/60565


 

 

 

43 
 

Robson, Colin (2011) Real world research. Chichester: Wiley. 

 

Socialstyrelsen (2009) Barn och unga som begår brott – en handbok för socialtjänsten 

Hämtad från: http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/8298/2009-101-

3_20091013.pdf Publicerat: mars 2009. Hämtad 130905.  

 

Socialstyrelsen (2006). Grundbok – barnens behov i centrum, BBIC. Hämtad från 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/9524/2006-110-

7_rev_20061107.pdf .Publicerat: april 2006. Hämtad: 130505. 

 

Socialstyrelsen (2006a) Personalens kompetens vid handläggning och uppföljning av ärenden 

som rör barn och unga Hämtad från: http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2006-

14/Documents/2006_14.pdf Publicerad: 25 september 2006. Hämtad: 16 februari 2013. 

 

Socialstyrelsen (2008) Socialstyrelsens allmänna råd om handläggning vid ärenden som 

gäller unga lagöverträdare. Hämtad från http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2008-30/. 

Publicerad:9 december 2008.Hämtad: 16 augusti 2013. 

 

Socialtjänstlagen, Sveriges lagbok 2012. 

 

Svensson, Kerstin & Johnsson, Eva & Laanemets, Leili (2008) Handlingsutrymme – 

utmaningar i socialt arbete. Stockholm: Natur & Kultur. 

 

Thunved, Anders & Clevesköld, Lars &Thunved, Birgit (2010) Samhället och de unga 

lagöverträdarna. Stockholm: Norstedts Juridik. 

 

Thomassen, Magdalene (2007) Vetenskap, kunskap och praxis – introduktion i 

vetenskapsfilosofi. Malmö: Gleerups utbildning. 

 

Wetherell, Margaret & Maybin, Janet (1998) ”Det ’distribuerade’ jaget – ett 

konstruktionistiskt perspektiv”. I: Stevens (red), Att förstå människor: socialpsykologiska 

aspekter på jag, medvetande och identitet, s. 240 – 302 . Lund: Studentlitteratur AB. 

 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/8298/2009-101-3_20091013.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/8298/2009-101-3_20091013.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/9524/2006-110-7_rev_20061107.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/9524/2006-110-7_rev_20061107.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2006-14/Documents/2006_14.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2006-14/Documents/2006_14.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2008-30/


 

 

 

44 
 

Vetenskapsrådet (2002) Forskningsetiska principer inom humanistisk – samhällsvetenskaplig 

forskning. Hämtad från http://www.codex.vr.se/texts/HSFT.pdf. Publicerad 2002. Hämtad 

2013-08-27. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

45 
 

Bilaga 1 – Intervjuguide 

Hur ser era arbetssätt och strategier ut när det gäller unga lagöverträdare?  

Vilka lagar och föreskrifter är det ni följer i ert arbete 

Vad finns det för konflikter mellan era teoretiska kunskaper och de rådande lagar och regler 

som finns?  

- Hur tacklar du dessa i så fall? 

Vad har du för teoretiska erfarenheter gällande bemötande och samtalsmetodik sen tidigare? 

- Är det något du använder dig utav i ditt arbete idag? I så fall på vilket sätt? 

- På vilka sätt bistår arbetsplatsen med vidareutbildningar rörande bemötande och 

samtalsmetodik?  

Vad är motivation för dig?  

- Är det en form av personlighetsdrag eller är det någonting som är möjligt att förändra 

hos alla? 

- Vad tror du är viktigt i ditt arbete för att kunna motivera en ung lagöverträdare till att 

bryta sitt kriminella beteende? 

På vilket/vilka sätt tror du att ditt bemötande gentemot den unge lagöverträdaren kan motivera 

till positiv förändring i dennes liv?  

 

Hur stort utrymme lämnas till självbestämmande hos klienten? Får denne vara med och lägga 

upp behandlingen? Inflytande m.m. 

 

Har du någonting övrigt du vill fråga eller tillägga? 
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Bilaga 2 – Intervjumall för intervju via mail 
 
Hej! 

 

Tack för att du kunde ställa upp och hjälpa oss i vårt examensarbete!  

   Som tidigare nämnts så skriver vi vårt arbete om socialtjänstens bemötande av unga 

lagöverträdare mellan 15-17 år, samt om hur bemötande kan påverka motivationen till 

förändring. 

Allt som framkommer under denna intervju via mail kommer att vara anonymt, namn och ort 

är alltså inte relevant i denna studie och den information som framkommer kommer inte att 

användas i andra sammanhang.  

Detta är en frivillig intervju, känner du att det finns frågor du inte vill svara på är det helt upp 

till dig att hoppa över dessa, samt om du känner att du inte längre vill delta i studien, är detta 

okej. Däremot så är det viktigt att det är du personligen som besvarar frågorna och då inte 

heller diskutera dessa i förväg med någon utomstående. 

Vid eventuella frågor är det bara att höra av sig!Ifall du vill få en kopia av det färdiga 

examensarbetet, är detta möjligt. Skriv det gärna längst ner i intervjun! 

 

 

På vilket sätt arbetar du med unga lagöverträdare? 

Hur ser era arbetssätt och strategier ut när det gäller unga lagöverträdare?  

- Vilka lagar och föreskrifter är det ni följer i ert arbete? 

Vad finns det för konflikter mellan era teoretiska kunskaper och de rådande lagar och regler 

som finns?  

- Hur tacklar du dessa i så fall? 

Vad har du för teoretiska erfarenheter gällande bemötande och samtalsmetodik sen tidigare? 

- Är det något du använder dig utav i ditt arbete idag? I så fall på vilket sätt? 

- På vilka sätt bistår arbetsplatsen med vidareutbildningar rörande bemötande och 

samtalsmetodik?  

Vad är motivation för dig?  
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- Är det en form av personlighetsdrag eller är det någonting som är möjligt att förändra 

hos alla? 

- Vad tror du är viktigt i ditt arbete för att kunna motivera en ung lagöverträdare till att 

bryta sitt kriminella beteende? 

På vilket/vilka sätt tror du att ditt bemötande gentemot den unge lagöverträdaren kan motivera 

till positiv förändring i dennes liv?  

 

Hur stort utrymme lämnas till självbestämmande hos klienten? Får denne vara med och lägga 

upp behandlingen? Inflytande m.m. 

 

Eftersom vi valt att fokusera på unga lagöverträdare mellan 15-17 år, så innebär det att de är 

omyndiga. Om man då tänker till vårdnadshavarna till den unge, hur pass involverade är de i 

den unges insatser?  

- Vad finns det i så fall för fördelar och nackdelar med detta? 

Har du någonting övrigt du vill fråga eller tillägga? 

 

 

 

 

 

 


