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Abstract 
Author: Michael Foisack and David Toresson 
Title: Youth Service – a qualitative study of a municipality’s design of youth service 
Supervisor: Mairon Johansson 
Assessor: Lottie Giertz 
 
This study, which was conducted in Sweden, was based on four qualitative semi-structured 
interviews. The aim of this study was to create an understanding of how a municipality 
designs the sanction for youth offenders called ”youth service” based on the law that 
establishes the existence of such a sentence. We interviewed social workers that work at the 
department of youth service in the municipality of Gothenburg, who exclusively deal with 
youth offenders’ sentenced to youth service as their job assignment. We asked the social 
workers how the municipality of Gothenburg has designed and structured its youth service as 
well as how and why the chosen design came to be. The result was thematised into four 
topics: how is youth service designed? The reasoning behind Gothenburg’s design, the 
adjustment of the process of evaluating the suitability of the sentence youth service for the 
young offender and lastly, collaboration. Our analysis was based on neo-institutional 
organization theory and on protective factors that protect against negative outcomes. Based on 
the result that the semi-structured interviews yielded we found that Gothenburg’s designed 
work method very well resembled the law and guidelines issued two years subsequent the 
date the law gained legal force. Additionally, we found that the department for youth service 
in Gothenburg influenced the guidelines that were issued two years after the law gained legal 
force. To which degree could not be determined in this study, however some of the social 
workers stated that Gothenburg did not have to adjust to the guidelines when they were issued 
and that it was satisfying for them that the National Board of Health and Welfare listened to 
their organization in the process preceded the issuing of the guidelines. Lastly, the 
interviewed social workers reported that the municipalities collaborate regarding the design of 
their respective youth services to increase uniformity. The interviews indicated that 
Gothenburg’s designed work method was considered successful in that other municipalities 
contacted Gothenburg in order to study how they worked with the sanction that is youth 
service. This collaboration might lead to an increase of municipalities acquiring Gothenburg’s 
work method, which in the future may lead to a nationwide institutionalization of 
Gothenburg’s designed work method with youth service. 
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Förord 
Att skriva ett kandidatexamensarbete innebär mycket och ansträngande arbete. Särskilt då vi 
inte fick den bästa starten när vi började planera vår kandidatuppsats. Med mycket arbete och 
långa timmar har vi till slut färdigställt vår kandidatuppsats. Dock kunde det inte ha 
genomförts utan de viktigaste personerna av alla: våra intervjupersoner. Med öppenhet och 
vänlighet tog ungdomstjänsthandläggarna i Göteborgs kommun emot två socionomstudenter 
och gav dem sin värdefulla tid. Utan er hade det inte blivit någon uppsats. Vi vill även tacka 
vår handledare Mairon Johansson, som lånat oss sin kunskap och genom värdefulla 
kommentarer gett oss ökad kunskap och hjälpt oss bli bättre. Vi har stor tacksamhet till de 
nära och kära som gett oss sin fritid när de korrekturläst våra texter och i ärlighetens namn 
kan anses ha handlett oss med sin utförliga och skarpögda kritik. Stort tack till våra 
studiekamrater som gjorde bibliotekets tredje våning till ett hem utanför hemmet. Ert sällskap 
och öppenhet för diskussion såväl som småprat har gett oss behövliga pauser och berikat vårt 
arbete. 
 
 
Det har varit en givande tid för oss båda och vi har fått arbeta hårt för att ta oss igenom den 
här tiden. Trots stundvis rädsla och oro står vi nu på andra sidan med en färdig 
kandidatuppsats. 
 
 

”Onward, up many a frightening creek 
though your arms may get sore 

and your sneakers may leak. 
Oh! The places you’ll go!” 

-Dr. Seuss (Oh! The places you’ll go) 
 
 
Växjö 2014 
Michael Foisack & David Toresson 
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1. Inledning 

Ungdomar som tar droger, slåss och begår brott syns ofta i tidningsrapporter och på 

nyheterna. De har svårt att fungera i skolan och i hemmet och får ständig uppmärksamhet i 

allt från samtal vid frukostbordet till riksdagens debatter (Forkby 2005).  

 

Sedan 2007 kan ungdomstjänst dömas ut som en rättslig påföljd till ungdomar mellan 15 och 

21 år som begått brott och som inte anses ha något vårdbehov. I lagen om överlämnande till 

särskild vård för unga (SFS 2006:891) regleras ungdomstjänst och påföljden innebär att 

ungdomen måste utföra oavlönat arbete samt delta i särskilt anordnad verksamhet i lägst 20 

och högst 150 timmar. Den som är över 18 år får endast dömas till ungdomstjänst om det 

finns särskilda skäl till det, såsom att ungdomen begick brottet innan denne fyllt 18 år. 

 

Enligt Brå rapport (2011:10) är traditionen av att särbehandla unga lagöverträdare mellan 15 

och 17 år väl förankrad i Sverige. Det grundas i tanken av att barn och ungdomar som begår 

brott har ett särskilt behov av stöd (Brå rapport 2011:10). Socialtjänsten har ett särskilt ansvar 

att tillgodose stödbehovet samtidigt som rättssystemet ansvarar för att utreda brott och lagföra 

lagöverträde. Det finns en kontrast mellan de två perspektiven då socialtjänsten arbetar utifrån 

vårdbehovsperspektivet och rättsväsendet arbetar utifrån straff- och rättsperspektiv (Brå 

rapport 2011:10). Vårdbehovsperspektivet utgår från den unges behov av insatser medan 

straffrättsperspektivet har det begångna brottet i fokus, vilket kräver proportionerliga 

påföljder till brottets allvarlighet (Brå rapport 2011:10). Det kräver att lagstiftaren hittar en 

balans mellan två olika perspektiven. För att nå en balans mellan perspektiven har två 

reformer inom påföljdssystemet för unga lagöverträdare genomförts, år 1999 och 2007 (Brå 

rapport 2011:10). 

 

Den senaste av de två tidigare nämnda reformerna som ändrade det juridiska påföljdssystemet 

för unga lagöverträdare mellan 15 och 21 år infördes 2007 och den ämnade enligt Statens 

offentliga utredningar1 (2012:34, s.350) att innebära: 

– En tydligare inriktning på att motverka fortsatt brottslighet, 

1  Hädanefter benämns Statens offentliga utredningar med ”SOU”. 
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– Att påföljderna för unga lagöverträdare ska beakta förutsebarhet, proportionalitet och 

konsekvens samt anpassas till den unges behov och vara tydliga och pedagogiska, 

– Uppnå större enhetlighet mellan kommuner och stadsdelar och därigenom uppnå en 

straffrättslig likabehandling. 

 

Ändringen var enligt SOU (2012:34, s.350) även ett förslag till en ny påföljd för att minska 

användandet av bötes- och fängelsestraff för unga lagöverträdare. Innan den nämnda reformen 

trädde i kraft kunde ungdomsvård kombineras med en förstärkningspåföljd, antingen 

ungdomstjänst eller dagsböter (SOU 2012:34, s.304). Efter reformen trätt i laga kraft blev det 

möjligt att bli dömd till ungdomstjänst som fristående påföljd, vilket innebär att: 

Den som döms till ungdomstjänst skall åläggas att utföra oavlönat arbete och delta i annan särskilt 

anordnad verksamhet i lägst tjugo timmar och högst etthundrafemtio timmar. 

(SFS 2006:891, 2§ första stycket, andra meningen) 

 

1.1. Problemformulering 

Enligt SOU (2012:34, s.352) har ungdomstjänst sedan den introducerats som fristående 

påföljd blivit den vanligaste påföljden när ungdomar mellan 15 och 21 år döms i tingsrätt. 

Antalet som dömts till ungdomstjänst år 2008 som enskild påföljd uppgick till drygt 2500 

ungdomar och om antalet ungdomar som dömts till ungdomstjänst i kombination med 

ungdomsvård ska räknas med är antalet cirka 3000 (SOU 2012:34, s.352). Då ungdomstjänst 

numera är den vanligaste påföljden för ungdomar är det således viktigt att bidra till 

kunskapsutveckling inom området. 

 

Myndigheter, lagar och professioner utgör organisationens miljö och skapar krav och 

förväntningar som organisationer behöver förhålla sig till (Oliver 1991, s.147). När lagen om 

överlämnande till särskild vård för unga (SFS 2006:891) vann laga kraft år 2007, behövde 

kommuner tolka innebörden av lagen och forma en verksamhet. Verksamhetens innehåll 

behöver återspegla det lagtexten anger och bli den påföljd som kallas “ungdomstjänst”.    

 

Lagen (SFS 2006:891, 2§) som ungdomstjänst utgår från är vagt formulerad och beskriver 

endast att ungdomstjänst ska innehålla oavlönat arbete och särskild anordnad verksamhet.  
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SOU (2012:34) påpekar att det finns skillnader mellan hur kommuner utformar sin 

ungdomstjänst. Dessa skillnader kan förklaras av att det finns ett tolkningsutrymme och en 

avsaknad av beskrivning för hur delarna i ungdomstjänst ska utföras. Då det inte finns en 

tydlig beskrivning för hur ungdomstjänst ska se ut har vi valt att studera hur en kommun 

strukturerar sin ungdomstjänst och varför de utformar den som de gör. 

I de sökningar vi gjort fann vi inga studier kring området ungdomstjänst, vilket motiverar 

studier på området. Den forskningsmässiga kunskapslucka som finns kan möjligtvis förklaras 

av att ungdomstjänst är en relativt ny påföljd och att forskning inte ännu kunnat framställas.  

 

1.2. Syfte 

Syftet med studien är att skapa förståelse för hur en kommun utformar påföljden 

ungdomstjänst utifrån lagen om överlämnande till särskild vård för unga (SFS 2006:891, 2§). 

 

1.3 Frågeställningar 
– Hur tolkar socialtjänstens personal lagen (SFS 2006:891, 2§) för att anpassa den till praktik? 

 

– Hur kan vi förstå utformningsprocessen av ungdomstjänst? 

 

1.4. Avgränsningar 

Vi har valt att låta den här studien behandla hur påföljden ungdomstjänst utformas i en 

kommun och hur den kommit att se ut som den gör. Det gör vi genom att studera hur en 

kommun, i vårt fall Göteborgs kommun, arbetar och varför de arbetar som de gör. Det är 

möjligt att ett annat val hade gett andra och intressanta resultat. Vi hade kunnat jämföra två 

eller tre kommuner med varandra alternativt studerat de unga lagöverträdarnas upplevelser av 

hur det var att utföra ungdomstjänst. Vi har dock inte valt att göra en jämförelsestudie av 

tidsmässiga skäl. En sådan jämförelse hade dessutom kunnat bli ytlig på grund av 

tidsbegränsningen, när vi ville få en djupare förståelse för ungdomstjänstens utformning. 

Anledningen till att vi inte inkluderade ungdomar i vårt urval av intervjupersoner var att det 

inte hade gett oss relevant resultat i förhållande till våra frågeställningar. 
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2. Tidigare forskning 
I följande avsnitt presenteras tidigare forskning som vi anser vara relevant för studien. 

 

Nedan presenteras ungdomsbrottslighet och ungdomsvård ur ett tidsperspektiv för att sätta 

studien i en kontext. Vi presenterar även forskning kring ungdomsvård för att visa att området 

ungdomsvård är beforskat, dock fann vi ingen forskning kring ungdomstjänst i våra 

sökningar. Forskning om hur kvalitetssäkring och öppenvårdsbehandling tolkas och 

implementeras i praktiken presenteras då det kan likna hur ungdomstjänst som praktik 

implementeras utifrån lagen (SFS 2006:891, 2§). Intervjupersonerna i vår studie berättade hur 

de utformade ungdomstjänsten med tankar om meningsfullhet. För att analysera de resultaten 

presenteras även forskning kring faktorer som skyddar mot ogynnsam utveckling hos 

ungdomar. 

 

2.1. Ungdomsbrottslighet och ungdomsvård över tid 

Den äldre generationens oro för ungdomars leverne är ett beteende som går att spåra redan till 

det antika Grekland. År 1624 tillkom lagen ”Costitution emot tiggare och tijdztiuffer” och då 

inrättades det första svenska tukthuset. I dess tidiga form var anstalten inriktad mot både barn 

och vuxna, men år 1638 ombildades det och fokuserade endast på barn. Det innebar det första 

steget kring institutioner som fokuserar på att uppfostra unga (Forkby 2005).  

 

I början av 1900- talet uppkom idén om att unga brottslingar inte längre skulle placeras i 

fängelse utan att de istället skulle få fostran. Idén grundades på tankar kring att fängelse för 

riskerade att försämra utvecklingen hos de unga. Från idén kom en lagstiftning som ledde till 

att barn under 15 år dömdes till fostran istället för fängelsestraff. I och med den nya 

lagstiftningen antog sig samhället ett yttersta ansvar för de ungas fostran (Forkby 2005). 

 

År 1998 ger Socialstyrelsen ut en rapport där de konstaterar att institutionsvården för 

ungdomar såg ut att minska och att öppenvårdsinsatser utvecklats. Det konstateras att 

öppenvårdsinsatser nu sannorlikt till stora delar ersatt den minskade heldyngsvården 

(Socialstyrelsen 1998). 
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Estrada (1999) visar att ungdomar enligt statistiken begår flest brott per capita. Statistiken 

baseras på 1996 års brottsdeltagande per 1000 invånare från Brå (1996 se. Estrada 1999). 

Tolv år senare visar statistik från Brå (2011) att ungdomar i åldern 15 - 20 år utgjorde nio 

procent av den straffbara befolkningen. Trots den låga procentsatsen var lagföringsbeslut mot 

ungdomar 20 procent av samtliga lagföringsbeslut i landet. Det visar på att antal 

lagföringsbeslut i relation till medelfolkmängden är större bland ungdomar är äldre 

människor. 

 

 

 

 

 

 

 

  
Figur 1. Antal lagföringsbeslut per 100 000 av medelbefolkningen i respektive åldersgrupp, år 2011. 

 

Ur statistiken kan det tydas att ungdomsbrottslighet är ett samhällsproblem. Då statistiken är 

likartad över tid så tyder det på att de ungdomar som begår brott till stor del slutar med att 

begå brott när de kommer upp i åldrarna. Många ungdomar slutar begå brott när de blir äldre 

medan nästa generations ungdomar begår nya brott, på så sätt förnyas gruppen 

ungdomsbrottslingar. Då en stor del av lagföringsbesluten i Sverige är mot ungdomar och 

ungdomstjänst är den vanligaste påföljden för dessa ungdomar ger därför den här statistiken 

kontext till vår studie. 

 

2.2. Forskning om ungdomsvård 

Ungdomstjänst är en påföljd som riktar sig till ungdomar med problematik, vilket även 

öppenvårdsbehandling för ungdomar gör. Då vi inte fann någon forskning om ungdomstjänst i 

våra sökningar presenteras därför forskning om öppenvårdsbehandling kring ungdomar. 

 

8 
 



 

Socionomprogrammet, 2SA47E 
Ungdomstjänst 
David Toresson & Michael Foisack 
 

  
 

Ahlgren (2007) har i sin forskning gjort både en intervjustudie och aktstudie kring 

ungdomsbehandling. I sin intervjustudie genomförde han individuella intervjuer och 

gruppintervjuer med socialarbetare i syfte att undersöka hur organisationen argumenterar för 

framväxt av öppenvårdsbehandling. Resultaten av intervjustudien tyder på att utvecklingen av 

öppenvårdsbehandlingar i huvudsak har varit för att erbjuda bättre vård och att utveckla 

professionen (Ahlgren 2007). Resultaten pekar även på att det finns en stark tilltro till 

öppenvårdsbehandlingar hos intervjupersonerna.  

 

I aktstudien var huvudsyftet att undersöka hur idéer om öppenvårdsbehandling konkretiseras i 

det praktiska arbetet med ungdomar. Aktstudiens andra syfte var att beskriva målgrupp, 

behandlingsinnehåll och redogjorda resultat. För att besvara dessa syften genomfördes en 

granskning av socialtjänsten dokumentation för 97 ungdomar som fått öppenvårdsbehandling 

som en biståndsinsats. Då det enligt Ahlgren (2007) var en brist på systematisk 

dokumentation var det svårt att finna tydliga mönster i undersökningsgruppen. I utredningarna 

som studien baseras på fann dock Ahlgren (2007) ett systemiskt perspektiv med fokus på 

föräldrarnas brister. I dokumentationen fann Ahlgren (2007) att flertalet ungdomar hade 

omfattande vårdbehov och att de även haft erfarenhet av andra behandlingsinsatser tidigare. 

Enligt Ahlgren (2007) utvärderas insatserna mycket sällan och de saknar systematisk 

dokumentation.  

 

Ahlgren (2007) menar att öppenvårdsbehandling visar tecken på en begynnande 

institutionalisering vilket han menar är riskfyllt då det ännu inte är konstaterat om 

öppenvårdsbehandling är en bättre behandlingsform för ungdomar än olika former av 

dygnsvård. 

  

En annan form av ungdomsvård är hemmaplanslösningar, vilket Forkby (2005) har studerat. 

Forkby (2005, ss.14-15) har som syfte att beskriva och analysera vad hemmaplanslösningar 

innebär idémässigt, organisatoriskt och för interaktionen mellan ungdomar och anställda i en 

verksamhet. För att besvara syftet har Forkby (2005) gjort två delstudier för han i en av dem 

studerat hur ansökningar för hemmaplanslösningar inom ungdomsvården formulerats. När 

idéerna om olika hemmaplanslösningar, eller mellanvård, skapas behöver den som formulerar 

dem förhålla sig till olika intressen, kunskapssystem och maktanspråk (Forkby 2005). När en 
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aktör tar till sig material som inbördes har vissa motsättningar, behöver aktören koppla 

samman det för att skapa en kontext för meningen den försöker skapa. Resultatet visar även 

att den retoriska framgångsformeln för hemmaplanslösningar expansion lyder: bättre vård för 

lägre kostnad genom utvecklad professionell metodik (Forkby 2005, s.254). 

 

I den andra delstudien observerades specialskolan Pilen för att förstå hur hemmaplansarbetet 

förverkligades i praktiken (Forkby 2005). Socialtjänsten är verksamhetsansvarig för 

specialskolan med plats för fyra till sex elever och av de tre anställda är två socialarbetare och 

en lärare (Forkby 2005, s.118). En stor del av verksamheten byggs på att de lever tillsammans 

i vardagen (Forkby 2005, s.118). 

 

Att verksamheten liknande en skola var viktigt för elevernas känsla av att på något sätt vara 

en del av ett normaltillstånd, men eftersom det inte fullt ut var en skola kunde praktiken 

realiseras som något annat (Forkby 2005). Skolan blev ett rum för lek, gemenskap men också 

för kamp och motstånd. Skolan var som ett träningsfält för eleverna där elevernas lek var 

ständigt övervakad, även om eleverna inte var medvetna om det, och de anställda kunde då se 

hur eleverna utvecklades och anpassa svårigheter allt efter eleverna utvecklades.  

 

2.3. När en idé ska översättas till praktik 

Erlingsdottir (1999) skriver i sin avhandling om hur idén om kvalitetssäkring inom hälso- och 

sjukvården institutionaliserats och vad som institutionaliserats. Ahlgren (2007), i sin tur, 

undersöker om öppenvårdsbehandling för ungdomar i åldern 13-20 år kan ses om en 

institutionaliserad idé. 

 

Ursprunget till idén om kvalitetssäkring var organisationer som ämnat skapa institutioner 

genom att skapa normer tillsammans med ett recept för hur de ska omvandlas till handlingar i 

de organisationer som tog emot idén (Erlingsdottir 1999, s.184). Erlingsdottir (1999, s.185) 

menar att en idés förpackning är viktig för att den ska kunna styras. För att en modell ska få 

genomslag måste den vara formulerad för den verksamhet den är ämnad för, skriver 

Erlingsdottir (1999, s.186). När det gäller kvalitetssäkring har Socialstyrelsen skapat en norm 
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som säger att ”man ska arbeta kvalitetssäkrat inom vården” men inte formulerat hur man ska 

göra det (Erlingsdottir 1999, s.192). 

 

Erlingsdottir (1999, s.164) skriver att kvalitetssäkringsidén antog flera former i praktiken utan 

att det fanns någon egentlig modell för hur kvalitetssäkringsarbete skulle bedrivas. När en 

modell väl presenterades hade idén redan hunnit omtolkas och modellen kunde således inte 

uppfylla de nya förväntningarna (Erlingsdottir 1999, s.164). 

 

En idé som kan översättas till olika handlingsmönster kan inte skapa ett homogent resultat ute 

i praktiken (Erlingsdottir 1999, s.185). Ahlgren (2007, s.115) skriver att idén om 

öppenvårdsbehandling började som väldigt diffus. Därför skapades en lokal arena för 

översättningen av den nationella idén. Erlingsdottir (1999, s.188) beskriver orsaken till 

tolkningsmöjlighet genom att skriva att det inte var någon som hade ”patent” på idén. Då 

målen och lösningarna var oklara valdes metoder och arbetssätt utifrån vad fältet ansåg vara 

framgångsrika inom öppenvårdsbehandling (Ahlgren 2007, s.118). Ahlgren fann således 

tecken på det Powell & DiMaggio (1991, s.69) kallar för mimetisk isomorfism. 

 

Ahlgren (2007, s.115) fann även att valet av metoder i verksamheten influerades av enskilda 

socialarbetares behov samt åsikter om vad fältet eller den egna professionen ansåg vara 

verksamma. Ahlgren (2007, ss.118-120) skriver även att det fanns tecken på att 

öppenvårdsbehandlingen legitimeras av andra skäl än resultatmässiga. En förklaring som 

Ahlgren (2007) tar upp som möjlig är att beslutsfattare och andra i omgivningen tror att 

verksamheten hittat det bästa arbetssättet för att lösa ett visst problem och på så sätt lever upp 

till institutionella krav och därför inte behöver utvärderas. 

 

2.4. Forskning kring skyddsfaktorer 

Carr & Vandiver (2001) beskriver faktorer som kan skydda mot ogynnsam utveckling hos 

ungdomar som begått brott. Genom fokusering på kompetens och välmående snarare än 

missanpassning har Carr och Vandiver (2001) identifierat vad de kallar skyddsfaktorer. 

Skyddsfaktorer kan vara en utomstående vuxens stöd eller erfarenheter av framgång. Studier 

har enligt Carr & Vandiver (2001, s.3) visat att ungdomar från en högriskbakgrund som 
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skapat en relation med en förtroendeingivande vuxen utanför familjen (såsom lärare, 

kyrkoherde eller grannar) varit mer kapabla att överkomma motgångar. Ungdomar som får en 

känsla av samhörighet eller upplever framgång stärker skyddsfaktorer som i sin tur minskar 

risken för en ogynnsam utveckling hos ungdomen (Carr & Vandiver 2001). 
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3. Teori 
I följande kapitel beskrivs de teoretiska verktygen som används i studien. Nyinstitutionell 

organisationsteori ger verktyg som kan användas för att förstå varför en organisation agerar 

som den gör. Begrepp inom teorin innefattar institutioner, organisationsfält, 

institutionaliseringsprocesser och isomorfism. I följande kapitel förklaras dessa begrepp 

närmare. I kapitlet presenteras även teorier om hur en organisation kan bemöta och hantera 

innebörden av dessa begrepp. 

 

3.1. Nyinstitutionell organisationsteori 
3.1.1. Vad är en institution? 

I litteratur som behandlar organisationsteori nämns begreppet institution. Jepperson (1991, 

s.144) ger en lista på objekt som anses representera institutioner. Listan innefattar bland 

annat: äktenskap, armén, handskakning, lönearbete och röstning. Var och en av objekten på 

listan representerar stabila designer av upprepade aktiviteter. Jepperson (1991) erbjuder en 

generell definition av begreppet institution: 

 
Institution represents a social order or pattern that has attained a certain state or property. By order 

or pattern, I refer, as is conventional, to standardized interaction sequences. 

                                                                                                                      (Jepperson 1991, s.145) 

 

Enligt Jepperson (1991) är en institution ett socialt mönster som visar ett visst 

handlingsmönster, till exempel hur vi i Sverige utför en handskakning. Jepperson (1991, 

s.145) menar att det inte är ”handling” som gör att vi använder oss av institutioner såsom en 

handskakning, i den mening som innebär ett kollektivt medverkande i en social sedvänja. 

Snarare är det som upprätthåller handskaknings-institutionen rutinmässiga procedurer, såvida 

inte en kollektiv handling eller miljön avbryter användandet av institutionen. 

 

Institutioner möjliggör handlingar samtidigt som de utgör begränsningar för dessa handlingar 

(Jepperson 1991, s.146). Institutioner beskrivs som ramverk av regler som fastställer manus 

för hur handlingar eller aktiviteter ska ske (Jepperson 1991, s.146). Exempelvis är idén om en 
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handskakning en förpackad social teknologi med medföljande regler och instruktioner för 

dess inkorporering och användande i en social miljö. Således innebär institutioner 

”programmerade handlingar” (Jepperson 1991, s.147). 

3.1.2. Hur blir ett socialt mönster en institution? 

Som beskrivits är en institution ett socialt handlingsmönster som uppnått en hög grad av 

motståndskraft eller särskilt tillstånd som gör att det används rutinmässigt utan att vi medvetet 

handlar för att använda det (Jepperson 1991, s.145). Exempelvis är en handskakning ett sätt 

att presentera oss för okända personer som vi kanske inte alltid aktivt väljer att göra, 

förmodligen blir det inte heller ifrågasatt om vi skulle sträcka fram handen mot en annan 

person som växt upp i samma kultur som vi inte träffat förut.  

 

När ett beteende som avviker från institutionens mönster motverkas med någon form av 

sanktion, anses mönstret vara institutionaliserat (Jepperson 1991, s.145). Om en okänd person 

kramade oss när hen hälsade på oss för första gången, hade hen förmodligen mötts med någon 

form av negativ reaktion, exempelvis onda blickar eller ett tveksamt bemötande från den som 

blivit kramad.  

 

Dock är institutionaliserings-begreppet en relativ egenskap beroende på kontexten av 

beteendet (Jepperson 1991, s.146). Huruvida handskakningen kan anses vara en institution är 

därmed relativt till kontexten. I vissa länder hälsar man inte på okända personer genom en 

handskakning och är därför inte en institution i den särskilda kontexten, medan 

handskakningen kan anses vara en institution i Sveriges särskilda kontext.  

 

Jepperson (1991, ss.147-149) poängterar att institutionalisering skiljer sig från andra former 

av repetition av ett visst beteende. När en person deltar i det sociala mönstret att sträcka fram 

sin hand för att skaka hand med den andre, menar Jepperson (1991, s.148) att beteendet har 

blivit naturaliserat som en funktion av begränsade miljöer; det är så man gör. Jepperson 

(1991, ss.147-149) menar att om någon aktivt behöver ingripa eller delta i en social sekvens är 

det en fråga om ”handlande”, inte institutionalisering. Om valet att utföra en viss handling 

inte sker rutinmässigt, utan någon särskild eftertanke eftersom ’det är så man gör’, är 

handlingen eller det sociala mönstret således inte en institution. 
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3.1.3. När organisationer inom samma arbetsområde börjar homogeniseras 

I den nyinstitutionella teorin är institutioner någonting som organisationer deltar i (DiMaggio 

& Powell 1991, ss.64-65). Likväl som individer deltar i det sociala mönstret handskakning 

som institutionaliserats i vissa kontexter, finns det institutionaliserade mönster som en 

organisation deltar i på ett rutinmässigt sätt. Olika organisationer kan, på samma sätt som 

olika individer skakar hand, ha anammat samma mönster. När olika organisationer har 

gemensamma institutioner kan organisationerna kopplas samman och på så vis utgöra olika 

organisationsfält (DiMaggio & Powell 1991, s.s64-65). Exempelvis kan Sveriges kommuners 

socialtjänster ses som ett organisationsfält, då de alla berörs av vissa institutioner och 

handlingsmönster.  

 

När organisationer inom samma arbetsområde, till exempel socialtjänst-organisationerna, 

struktureras till ett fält framträder krafter som leder organisationerna att bli mer lika varandra 

(DiMaggio & Powell 1991, s.65). Enligt Czarniawska-Jorges (1992, ss.88-90) ger 

organisatoriska fält upphov till institutionella krav, det vill säga vissa mönster som anses bör 

vara standard. En organisations omgivning är någonting som organisationer behöver ta 

hänsyn till, på samma sätt som vi individer behöver ta hänsyn till vår när vi exempelvis ska 

hälsa på någon. DiMaggio & Powell (1991, s.65) skriver följande: 

 
Organizations in a structured field [...] respond to an environment that consists of organizations 

responding to their environment, which consists of organizations responding to an environment of 

organizations’ responses. 

 

DiMaggio & Powell (1991, s.65) menar i citatet att organisationer påverkas av och reagerar 

på organisationens omgivning. Organisationens omgivning består av andra organisationer 

som också dem påverkas av en miljö gjord av organisationers påverkan och reaktioner. Vi 

skapar ett exempel för att illustrera poängen. Om en grupp av fem individer samlas och ingen 

av dem har träffat varandra förut, kommer de att anpassa sitt sätt att hälsa efter varandra. Den 

första personen kanske känner att en handskakning är det sätt på vilket hen bör hälsa och 

sträcker därför fram handen. De andra fyra kommer att påverkas av den förstes sätt att hälsa 
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och reagera på något sätt. Anta att individ två också sträcker fram sin hand, som en reaktion 

på den förstes beteende och att individ två även hen tolkar att handskakning är att föredra. 

Individerna i gruppen blir påverkade av vad de andra, omgivande och miljöutgörande, 

individerna gör när de hälsar och de som grupp blir påverkade av vad individerna gör, vilket 

har påverkats av den omgivande gruppen av individer. 

 

DiMaggio & Powell (1991, s.65) skriver att organisationer som tillhör samma 

organisationsfält och därmed utgör en del av varandras miljöer och omgivning kan komma att 

genomföra individuella förändringar som syftar till att minska olikheterna mellan 

organisationerna inom fältet. Exempelvis kanske individ nummer fem i exemplet ovan med 

handskakandet inte hade skakat hand i normala fall, men efter att de andra skakat hand och 

verkar tycka att det är så man ska hälsa, skakar även individ fem händer med de andra. 

DiMaggio & Powell (1991, s.66) kallar fenomenet där organisationer inom samma 

organisationsfält börjar homogeniseras vad gäller struktur och arbetssätt för isomorfism.  

 

Eftersom andra organisationer är en betydelsefull faktor organisationer behöver ta hänsyn till 

behövs isomorfismbegreppet för att förstå hur den organisation i Göteborg vi studerat kan 

påverkas av andra organisationer. DiMaggio & Powell (1991, s.66) skriver att organisationer 

inte enbart tävlar om resurser och kunder, utan även politisk makt, social och ekonomisk 

lämplighet samt institutionell legitimitet. Den institutionella legitimiteten kan förklaras att 

organisationen gör det som omgivningen anser vara det ”korrekta”, på samma sätt som att vi 

hälsar på varandra genom ett handslag när omgivningen anser det vara det sätt man bör hälsa 

på andra. Det kallar DiMaggio & Powell (1991, s.66) för institutionell isomorfism och är den 

typ av isomorfism som är relevant i förhållande till vår studie med syfte att skapa förståelse 

för hur en kommun utformar påföljden ungdomstjänst utifrån lagen om överlämnande till 

särskild vård för unga (SFS 2006:891, § 2).  

 

DiMaggio & Powell (1991, ss.67-74) beskriver tre typer av institutionell isomorfism: 

tvingande, mimetisk och normativ. De tre varianterna kräver närmare förklaring. Dock är de 

sällan renodlade i praktiken, menar DiMaggio & Powell (1991, s.67). 
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DiMaggio & Powell (1991, s.67) skriver att en starkare organisation kan utöva påtryckningar 

på en underordnad organisation, något de kallar tvingande isomorfism. Påtryckningarna kan 

utövas genom tvång, övertalning eller inbjudan till organisationen att anpassa sig. Ibland sker 

organisationsförändringar på grund av att en lagförändring tvingar organisationer att arbeta på 

ett visst sätt. Berger & Luckmann (1979, s.71) bygger vidare på resonemanget kring lagars 

styrning av organisationer. De tar upp det faktum att människors handlingar står under social 

kontroll i och med att en institution existerar, och ytterligare kontrollåtgärder, såsom lagar, 

enbart krävs i den mån institutionaliseringsprocessen inte haft fullständig framgång. 

 

En ytterligare typ av isomorfism som DiMaggio & Powell identifierat kallas normativ och 

innebär att organisationer har personal som har samma eller liknande utbildningar. 

Organisationer med personal från samma professioner tenderar att likna varandra då 

personalen genomgått likartade utbildningar och på universitetet blivit påverkade av snarlika 

idéer och tankar om till exempel arbetsmetoder eller hur en organisation ska arbeta 

(DiMaggio & Powell 1991, s.71).  

 

Ursprunget till all sorts isomorfism är dock inte en tvingande auktoritet eller underliggande 

normer. När målsättningar är svårförstådda eller tvetydiga och lösningar är oklara kan det 

hända att en organisation väljer ut en framgångsrik organisation som modell och härmar den 

istället för att hitta en egen lösning. Osäkerhet är en kraft som uppmanar till imitation, menar 

DiMaggio & Powell (1991, s.69) och kallar det för mimetisk isomorfism. 

 

Oliver (1991, s.169) skriver, likt DiMaggio & Powell (1991), att väl spridda normer och 

regler påverkar organisationer genom imitation, då organisationer imiterar andra och ”gör 

som andra har gjort och funnit verksamt”. Oliver (1991, s.169) kallar organisationers 

kopierade av saker som varit verksamt hos andra för ”smittning av legitimitet.”. Ju mer 

utspridd en praxis eller institutionell förväntning är, desto troligare är det att organisationer 

anpassar sig efter dem då dessa har högre social validitet och inte ifrågasätts till stor 

utsträckning (Oliver 1991, s.169). Exemplet när individer skakar hand med varandra kan 

användas för att illustrera det Oliver (1991) menar. Desto fler individer i vår omgivning som 

anser att det korrekta sättet att hälsa på andra är genom ett handslag, desto troligare är det att 

även vi börjar skaka hand när vi hälsar. Eftersom en majoritet tycker att handslaget är det 
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korrekta sättet att hälsa på andra med har handslaget en större legitimitet än exempelvis en 

kram, vilket gör att om vi skakar hand inte riskerar att bli like ifrågasatta som vi riskerar att 

bli om vi hade kramat den andre. I exemplet med handslaget kan individen enkelt bytas ut till 

en organisation. Om en majoritet av organisationerna som arbetar med ungdomstjänst gör på 

ett visst sätt, får det arbetssättet trovärdighet och det är sannorlikt att andra organisationer 

också börjar arbeta på det sättet eller med de metoderna.  

 

Meyer & Rowan (1991) skriver likt Oliver (1991) och DiMaggio & Powell (1991) att 

isomorfism har konsekvenser för organisationer. Meyer & Rowan (1991, s.49) skriver att 

organisationer drivs till att ta till sig nya tillvägagångssätt och procedurer som 

institutionaliserats. De organisationer som anpassar sig ökar sin legitimitet och chansen för att 

överleva som organisation, även om de nya tillvägagångssätten inte är effektiva (Meyer & 

Rowan 1991, s.41). Meyer & Rowans (1991) poäng kan illustreras med samma 

handslagsexempel som använts tidigare. Att andra personer hälsar med en handskakning 

behöver inte nödvändigtvis betyda att det är det mest effektiva sättet att hälsa på andra med. 

Trots det finns det stor chans att vi anpassar oss efter omgivningen som använder det sättet att 

hälsa på andra och skakar hand när vi ska hälsa.  

 

Johansson (2002, s.121) skriver om ett tillägg till de tre typer av isomorfism som DiMaggio & 

Powell (1991) skrivit om och som beskrivits i tidigare i detta teorikapitel. Johansson (2002, 

ss.119-120) beskriver en typ av regel som är frivillig, tydlig och har identifierbara råd om vad 

som bör göras. Denna typ av regel kallas standard (ibid.). Johansson (2002) menar att 

standarder kompletterar DiMaggio & Powells (1991) typer av isomorfism då standarder inte 

är formellt tvingande och till skillnad från likformning genom imitation eller via 

professionella yrkespersoners ömsesidiga påverkan av varandra, har standarder bestämda och 

identifierbara upphovsmän.  

 

3.1.4. Organisationers svar på institutionella påtryckningar 

Oliver (1991) har skrivit en artikel med syftet att: 
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[...] identify the different strategic responses that organizations enact as a result of the institutional 

pressures toward conformity that are exerted on them and to develop a preliminary conceptual 

framework for predicting the occurrence of the alternative strategies. 

 

Oliver (1991) beskriver olika anpassningsstrategier som organisationer kan använda när de 

utsätts för institutionellt tryck. Det institutionella trycket kan exempelvis bestå av åsikter om 

hur organisationer bör agera, exempelvis att organisationer ska innefattas av den institution 

”lönearbete” utgör, som beskrivs enligt Jepperson (1991, s.144) ovan. När en organisation 

utsätts för sådana förväntningar eller krav behöver organisationen reagera på något sätt för att 

hantera kraven, och det är dessa strategier för att hantera institutionella krav som Oliver 

(1991) beskriver. 

 

En kategori av anpassningsstrategier som Oliver (1991, ss.152-153) tar upp innebär att 

organisationen ansluter sig till institutionella tryck. Oliver benämner kategorin ”Följande” 

(acquiescence). Kategorin ”följande” har tre olika former som den kan anta och den första av 

dem innebär att organisationen omedvetet anpassar sig efter institutionella tryck (Oliver 1991, 

ss.152). Omedvetenheten förhindrar organisationen från att strategiskt svara på det 

institutionella trycket. Under sådana omständigheter reproducerar organisationen 

institutionella handlingar som historiskt, förgivetaget eller sedvanligt repeterats. Oliver kallar 

denna form för ”Vana” (habit). 

 

Den andra formen under kategorin ”Följande” kallar Oliver (1991, s.152) för ”Imiterande” 

(imitate) och beskrivs ha samma egenskaper som mimetisk isomorfism. Termen hänvisar 

därmed till antingen medveten eller omedveten härmning av institutionella modeller som 

andra organisationer använder sig av. En studie av Galaskiewicz & Wasserman (1989) visade 

att när det råder osäkerhet valde beslutsfattare att imitera andra aktörer i omgivningen, i 

synnerhet de aktörer de litade på och kände tilltro till. 

 

Den tredje och sista formen av ”Följande” definierar Oliver (1991, ss.152) som en medveten 

medgörlighet gentemot, åtlydnad och inkorporering av normer eller institutionella krav. 

Denna kallas ”Efterrättelse” (complience) och är mer aktiv än de andra två formerna ”vana” 

och ”imitation”, då en organisation medvetet och strategiskt väljer att rätta sig efter 
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institutionella påtryckningar på grund av förväntade fördelar (Oliver 1991, s.153). En 

organisation kan enligt Meyer & Rowan (1991) välja att lyda externa krav när approbation 

gentemot den förstärker legitimitet eller ger organisationen ökad stabilitet. 

 

En ytterligare kategori som Oliver (1991, s.157) identifierat är ”Manipulation” 

(manipulation). Den beskrivs som det mest aktiva svaret på påtryckningar då syftet med 

taktiken är att ändra innehållet av kraven som ställs alternativt utöva makt över källan från 

vilken kraven utgår. En form utav manipulation benämner Oliver (1991, s.158) som 

”Påverkan” (influence). ”Påverkan” tar sig uttryck genom att en organisation försöker 

influera institutionaliserade värderingar eller övertygelser och kriterier för bedömningar av 

vad som är acceptabla prestationer. Eftersom prestationer inom institutionella miljöer är i sig 

självt institutionellt definierade är kriterierna för acceptabla prestationer ofta öppna för 

omtolkning och manipulation (Oliver 1991, s.158). 

 

Oliver (1991) presenterar även hjälpmedel för att förutse vilken eller vilka troliga taktiker ur 

repertoaren en organisation kommer att använda när det kommer till att hantera institutionella 

krav och påtryckningar. Organisationers svar på institutionella påtryckningar beror på varför 

de ställs, vem som ställer dem, vad påtryckningarna är, hur eller på vilka sätt de ställs (Oliver 

1991, s.159). Valet av reaktion påverkas även av hur mycket organisationen uppskattar de 

intentioner som utövaren av de institutionella kraven har (Oliver 1991, s.162). I situationer 

där juridiska krafter eller en myndighet stödjer kulturella förväntningar är det enligt Oliver 

(1991, s.168) mindre troligt att en organisation reagerar trotsigt. Allmänhetens intressen blir 

då mer tydliga och konsekvenserna av att inte rätta sig efter kraven är mer påtagliga och ofta 

mer allvarliga. 

 

I de fall en organisation anar att anpassning kommer resultera i förstärkt socialt eller 

ekonomiskt skick är den mest troliga reaktionen någon form av kategorin ”följande” (Oliver 

1991, s.161). Den typen av reaktion är även mest trolig att förekomma när antalet motstridiga 

förväntningar som ställs på en organisation är lågt. ”Följande” är enligt Oliver (1991, s.168) 

den typ av reaktion som bäst tjänar organisationens intressen när det juridiska tvånget är 

starkt, vilket även betyder att konsekvenserna för avvikande är straffande till en hög grad. En 

organisations respons är trolig att tillhöra kategorin ”följande” när institutionella normer eller 
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regler är utspridda och har brett stöd, vilket gör att normernas sociala validitet inte ifrågasätts 

i någon särskild utsträckning (Oliver 1991, s.169). ”Manipulation” å andra sidan, är mest 

trolig att förekomma när graden av det juridiska tvånget är mer måttlig (Oliver 1991, s.168). 

 

3.1.5. Varför använder vi nyinstitutionell organisationsteori? 

Vår studie har som syfte att skapa förståelse för hur en kommun utformar påföljden 

ungdomstjänst utifrån lagen om överlämnande till särskild vård för unga (SFS 2006:891, § 2). 

Ungdomstjänst kan liknas till ett handlingsmönster som en organisation kan utföra, likt hur en 

person kan utföra det handlingsmönster ett handslag innebär när hen träffar en annan person. I 

vår studies intervjuer framkom information om hur organisationen Göteborgs socialtjänst 

arbetar med ungdomstjänst och det teoretiska begreppet institution kan användas för att 

analysera huruvida arbetssättet med ungdomstjänst i Göteborg har uppnått en särskild status 

och används på ett rutinmässigt och oreflekterat sätt. 

 

För att erbjuda förståelse för den process genom vilken ett handlingsmönster måste genomgå 

för att bli ansett som en institution används det teoretiska begreppet institutionalisering. 

Jeppersons (1991) beskrivning av institutionalisering förklarar dessutom att vad som är 

institutionaliserat (vad som uppnått institution-status) är relativt beroende på kontext. Ett 

handslag skulle, enligt nyinstitutionell organisationsteori, kunna vara en institution i 

Göteborg, men inte i hela Sverige.  

 

Föga förvånande, eftersom Göteborgs kommuns ungdomstjänstverksamhet inte sker i ett 

vakuum, avskärmat och utan kontakt med organisationens omgivning, framkom det i vår 

studies intervjuer Göteborgs kommun fått förhålla sig till andra organisationer inom samma 

arbetsområde. För att kunna skapa förståelse och analysera indikationer på att organisationer, 

såsom Göteborg, börjat göra besök hos varandra och anamma arbetssätt, metoder eller synsätt 

som de har används begreppet isomorfism. Att organisationer inom samma arbetsområde 

homogeniseras kan ske av olika anledningar, vilket är anledningen till att vi förklarar 

DiMaggio & Powells (1991, ss.67-74) tre typer av isomorfism: tvingande, normativ och 

mimetisk. 

 

Oliver (1991) och Meyer & Rowan (1991) stödjer det DiMaggio & Powell (1991) skriver om 
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isomorfism. De menar att ju mer utspridd ett handlingsmönster är, desto högre status och 

starkare legitimitet eller trovärdighet får det. Det gör det troligare att andra anammar 

handlingsmönstret i fråga, eftersom det är brett ansett vara det som bör göras i en särskild 

situation. Oliver (1991) och Meyer & Rowans (1991) tillägg till det teoretiska begreppet 

isomorfism ökar förståelsen för varför organisationer kan komma att börja likna varandra och 

kan användas i vår aktuella studies analys då intervjupersonernas utsagor visade tecken på att 

organisationer gör studiebesök för att se hur vår urvalskommun arbetar med ungdomstjänst. 

 

Vi har även skrivit om Johanssons (2002, s.119-120) kompletterande begrepp till DiMaggio 

& Powells (1991) isomorfism, nämligen standarder. Det är en regel som organisationer 

behöver förhålla sig till, men den skiljer sig från de tre typerna av isomorfism som beskrivits. 

En standard är frivillig att följa och den innehåller tydliga råd om vad som ska göras och 

utfärdas av en identifierbar upphovsman. Begreppet standard används för att analysera den 

handbok som socialstyrelsen gett ut med riktlinjer om hur en kommun kan och bör arbeta med 

ungdomstjänst, då socialstyrelsens handbok inte kunde analyseras med DiMaggio & Powells 

(1991) tre varianter av isomorfism.  

 

När en organisation såsom Göteborgs socialtjänst ska hantera omgivningen och de krav som 

omgivningen kan komma att ställa på organisationen om hur den bör agera, kan 

organisationen enligt nyinstitutionell teori använda olika reaktioner och strategier. För att 

kunna analysera det intervjupersonerna i vår studie berättade, används Olivers (1991) 

beskrivning av anpassningsstrategierna vana, imiterande, efterrättelse och påverkan.  
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4. Metod 
I följande kapitel redogörs studiens metod. Det görs under rubrikerna: val av 

forskningsobjekt, val av relevant data, val av verktyg, utformandet av verktyg, problem och 

omformulering. 

 

4.1. Val av forskningsobjekt 

I planeringsstadiet av vår kandidatuppsats kom vi ganska snart fram till att vi båda var 

intresserade av ungdomstjänst. Därefter började vi rikta in oss på mer exakt vad i 

ungdomstjänsten vårt fokus skulle ligga på. För att hitta vår ingång började vi söka mer 

kunskap kring ämnet genom att göra en litteraturöversikt. Vi fann området ungdomstjänst 

vara tämligen obeforskat, men vi hittade en utredning som visade på lagstadgade delar i 

ungdomstjänsten inte alltid fanns med när ungdomstjänsten utformades. Det väckte vårt 

intresse för att försöka förstå hur och varför handläggare utformar ungdomstjänsten som de 

gör. För att kunna bidra med ett kunskapstillskott inom området valde vi att närma oss vårt 

problem genom att använda oss av organisationsteori för att förstå utformningen av 

ungdomstjänst. 

 

4.2. Val av relevant data 

Allt eftersom vi läste in oss på vårt område och formulerade vårt problem väcktes en del 

frågor: Hur utformar handläggare ungdomstjänst utifrån lagen om överlämnande till särskild 

vård för unga? Hur utformar handläggare ungdomstjänst utifrån Socialstyrelsens riktlinjer? Är 

utformningen av ungdomstjänst den samma oberoende av handläggare? 

Dessa frågor uppkom i vår avsaknad av kunskap kring hur handläggare utformar 

ungdomstjänst. Då forskning kring dessa frågor inte existerar anser vi att frågorna är relevanta 

och vi behöver alltså ställa dessa frågor själva. 

 

4.3. Val av verktyg 

Bryman (2011, s.413) menar att med hjälp av kvalitativa intervjuer kan man nå fylliga och 

detaljerade svar. Bryman (2011, ss.413, 415) menar också att i motsats till enkäter ger 
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intervjuer möjlighet att ställa följdfrågor och att intervjupersonen har stor möjlighet att 

utforma svaren med egna ord. Med det i åtanke användes kvalitativa intervjuer som 

datainsamlingsmetod snarare än kvantitativa enkäter. Vi valde att använda semi-strukturerade 

intervjuer då dessa ger utrymme att variera frågorna något utefter intervjusituationen. 

 

För att få varje handläggares enskilda utsagor beslöt vi oss för att använda enskilda intervjuer. 

Därefter läste vi in oss på olika intervjuformer och vi valde att använda oss av vinjettfrågor i 

intervjuerna. Vinjettfrågor innebär att respondenter presenteras med en kort historia om 

hypotetiska personer i ett specifikt scenario där intervjupersonen får ge respons på scenariot 

(Bryman 2011, s.257). Under våra intervjuer presenterades intervjupersonerna med fiktiva fall 

där en ungdom dömts till ungdomstjänst och intervjupersonen ombads att berätta hur 

ungdomstjänsten skulle utformas utifrån det hypotetiska fallet. Utifrån deras utsagor kunde vi 

sedan tolka och analysera hur de utformat ungdomstjänsten. Efter vinjettfrågorna ställde vi 

även ytterligare intervjufrågor för att få en bredare förståelse för hur de motiverade 

utformningen av ungdomstjänsten. 

 

Inför varje intervju frågades respondenterna om tillstånd att bli inspelade och samtliga 

lämnade sitt samtycke, vilket enligt Svensson och Ahrne (2011, s.31) är ett informerat 

samtycke. En nackdel kan vara att respondenterna blir hämmade av vetskapen av att de spelas 

in och avböja till intervjun (May 2011, s.181). Det är dock inget vi upplevde då samtliga 

intervjupersoner gav sitt medgivande. En av fördelarna med att spela in intervjun är att 

intervjuaren inte behöver koncentrera sig på att skriva ner svaren och därför kan lägga sitt 

fokus på samtalet (May 2011, s.182). Att transkribera inspelningarna säkerställer att 

intervjuarens och respondenternas ord återberättas korrekt och ger ökad legitimitet till 

uppsatsen (May 2011, s.182). Nyttjandekravet är något som vi förhållit oss till i studien. 

Svensson och Ahrne (2011, s.31) beskriver nyttjandekravet som att de personuppgifter som 

samlats in för forskningsändamål endast får användas till studien, och inte för kommersiella 

ändamål. 

 

Något som kan vara problematisk med intervjuer är att intervjupersonerna kan känna sig 

granskade och därför är noga med ett endast ge de svar som de själva anser vara positiva för 
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dem och organisationen. Med det i åtanke är det av vikt för studien att förhålla sig kritiskt till 

intervjupersonernas utsagor. 

 

4.4. Utformandet av verktyg 

Efter valet att använda vinjettfrågor som insamlingsmetod i våra intervjuer föll det sig 

naturligt att utforma vinjetterna. För att uppnå realistiska berättelser började vi med att studera 

tidigare domar där ungdomar dömts till ungdomstjänst. Med inspiration från verkliga fall 

utformade vi fyra vinjetter där två pojkar och två flickor dömts till ungdomstjänst för olika 

brott och därmed olika antal timmar ungdomstjänst. För att öka legitimiteten i vår studie och 

säkerställa att våra fallbeskrivningar var verklighetstrogna kontaktade vi en handläggare som 

arbetar med ungdomstjänst i en annan kommun än vår urvalskommun. Vi bad handläggaren 

att läsa våra fallbeskrivningar och frågade om fallen var verklighetstrogna samt om det var 

tillräckligt med information för att utforma ungdomstjänst. Då handläggaren ansåg att det var 

tillräckligt med information och att fallen var verklighetstrogna beslutade vi oss att använda 

dem i de kommande intervjuerna. Därefter utformade vi vår intervjuguide som användes för 

att ge intervjuerna struktur. I utformandet av intervjuguiden hade vi mycket tankar om vilka 

frågor som skulle ställas och vilken frågeföljd som skulle lämpa sig bäst. Vi ansåg det vara 

lämpligast att börja med de fyra vinjetterna för att sedan avsluta intervjuerna med några 

allmänna frågor kring handläggarnas bedömningar och tankar kring lagar och riktlinjer. 

Tanken var att respondenterna på detta sätt först ska redogöra för hur de skulle utforma 

ungdomstjänst utifrån våra fallbeskrivningar, för att sedan svara mer ingående på frågor kring 

hur och varför de utformar ungdomstjänsten som de gör. 

 

4.5. Svårigheter och omvärdering 

När samtliga intervjuer genomförts såg vi att tanken att använda vinjettstudier inte givit det 

som förväntats. Med det sagt menas inte att resultaten var oanvändbara, utan att resultaten var 

oväntade. Föreställningen om att urvalskommunen skulle utforma ungdomstjänsten unikt efter 

varje vinjett spräcktes då det visade sig att ungdomstjänsthandläggarna använder en given 

mall för samtliga fall. Dock framkom vissa individuella skillnader som görs inom den givna 

ramen genom användningen av vinjetter. Dessa skillnader hade i efterhand antagligen 
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framkommit även utan vinjetter men icke desto mindre ledde vår metod till det resultat 

studien baseras på. 

 

För att hålla intervjupersonerna konfidentiella benämns de med slumpvis utvalda bokstäver 

istället för siffror i den ordning de intervjuats. Hade siffror använts för att benämna 

intervjupersonerna hade intervjupersonerna kunnat utskilja vem som sagt vad. 

I vår studie används hen för att beskriva intervjupersonerna. Detta är ytterligare en metod som 

tillämpas för att främja respondenternas konfidentialitet genom att använda ett könsneutralt 

pronomen för att beskriva intervjupersonerna. Dessa metoder används för att insamlade 

personuppgifter ska behandlas med största möjliga konfidentialitet, vilket Bryman (2011, 

s.132) kallar för konfidentialitetskravet. 

 

4.6. Något om urvalet 

Valet av vilken kommun studien skulle belysa grundade sig i vår föreställning om att en större 

kommun troligtvis har fler anställda handläggare som arbetar med ungdomstjänst än vad en 

mindre kommun har. Eftersom sannolikheten att nå intervjupersoner till studien ökar om det 

finns fler att fråga valdes därmed en stor kommun. Därefter valdes Göteborgs kommun som 

urvalskommun då transportmöjligheterna till Göteborg var goda. Vi valde att medvetet styra 

urvalet av intervjupersoner som skulle intervjuas till uppsatsen. Valet att intervjua tjänstemän 

som handlägger ungdomstjänsten föll sig naturligt då våra frågeställningar handlar om deras 

profession. Enligt Halvorsen (1992, s.102) innebär ett strategiskt urval att man använder sig 

av intervjupersoner som besitter den största kunskapen inom det berörda området. Alltså 

tillämpades ett strategiskt urval i valet av intervjupersoner. Vi genomförde fyra individuella 

intervjuer med tjänstemän som handlägger ungdomstjänst. Valet av antal intervjuer avgjordes 

av arbetets omfattning och arbetets inriktning. Ett mindre antal intervjupersoner hade inte 

känts tillförlitligt och ett större antal hade inte varit möjligt då samtliga tjänstemän som 

handlägger ungdomstjänst i urvalskommunen omslöts av urvalet. 
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4.7. Intervjuarens roll 

Inför intervjuerna funderade vi över huruvida våra roller som intervjuare skulle påverka 

utfallen i intervjuerna. Vi beslutade att samma person skulle leda samtliga intervjuer och den 

andra sköta anteckningarna under intervjuerna för att ge samtliga intervjupersoner samma 

förutsättningar. I och med den nämnda strukturen fick samtliga respondenter förhålla sig till 

samma intervjuare i förhoppning om att minimera risken för varierande utfall. 

Hur var då intervjuerna? Vår uppfattning var att respondenterna fick förtroende för oss och att 

samtalen flöt på bra. Vi utförde två intervjuer vid ett tillfälle för att återkomma vid ett senare 

tillfälle för de resterande två. En viss skillnad märktes vid dessa två tillfällen och vad det 

beror på är vi inte helt säkra på. Skillnaden bestod i att intervjuerna vid det andra tillfället 

hade lite bättre flyt. Det kan vara så att vi vuxit som intervjuare mellan de två gångerna eller 

kan det vara så att arbetsgruppen pratat ihop sig och på så sätt blivit bättre förberedda. 

 

4.8. Bearbetning och analys 

Efter att samtliga intervjuer genomförts transkriberades de för att översätta ljudinspelningen 

ordagrant till text. Därefter startade processen med att få fram kärnan i intervjuerna för att 

kunna få fram relevant resultat. Processen delades upp i två steg, sortering och kategorisering. 

Sorteringsstadiet inleddes av att intervjuerna lästes åtskilliga gånger samtidigt som det som 

ansågs vara intressant markerades för att sedan sammanställas och skapa en överblick. 

Därefter följde kategoriseringsstadiet där materialet tematiserades till ett antal teman som 

observerats. Studiens resultatdel baserades på dessa teman för att sedan analyseras med de 

verktyg som teorier och tidigare forskning erbjuder, vilka har nämnts i tidigare kapitel. 

Mötet med ungdomstjänsthandläggarna genererade material utöver intervjusvaren. Under 

intervjuerna presenterade respondenterna även skriftligt material som styrkte utsagorna om att 

Göteborg har en fast modell över hur ärendegången med ungdomstjänst ser ut. De 

presenterade socialstyrelsens handbok som ger riktlinjer för hur ungdomstjänst bör utformas 

samt riktlinjer som de själva tagit fram för hur ärendegången ska se ut. 
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5. Resultat och analys 

I följande avsnitt redogörs det resultat som är relevant för studien. 

 

Under rubriken 5.1. förklaras hur ungdomstjänsten ser ut genom att först beskriva innehållet 

av de riktlinjer som påverkar verksamheten. Därefter följer hur Göteborgs kommuns 

ungdomstjänst utformats, det vill säga: vad den innehåller och i vilken mån ungdomstjänst 

kan anpassas efter individens förutsättningar. Slutligen tar vi upp vad intervjupersonerna 

berättat om utformningen av ungdomstjänst och vad som påverkat innehållet. Efter det har 

gjorts ges en analys av det resultat som beskrivits om riktlinjer, Göteborgs kommuns 

utformning av ungdomstjänst och vad som påverkat innehållet. 

 

Under rubrik 5.2 beskriver vi hur ungdomstjänsthandläggarna beskrivit sina tankesätt om 

varför deras modell utformats som den gjort. Därefter analyseras det resultat som presenterats 

under avsnitt 5.2. 

 

Under rubrik 5.3. beskrivs hur bedömningen om ungdomstjänst är en lämplig påföljd för 

ungdomen utformats och vad det kan innebära utifrån analys med de verktyg som teori och 

tidigare forskning erbjuder. 

 

Rubrik 5.4. handlar om den samverkan som Göteborgs kommun har med andra kommuner 

och hur det samarbetet förs. Efter att resultatet presenterats följer en analys av materialet. 

 

5.1. Hur utformas ungdomstjänst? 

5.1.1. Lagen och handboken 

År 2007 infördes en lag som lyder: 

 
Den som är under tjugoett år och som begått brott får dömas till ungdomstjänst om den unge 

samtycker till det och påföljden är lämplig med hänsyn till hans eller hennes person och övriga 

omständigheter. Den som döms till ungdomstjänst skall åläggas att utföra oavlönat arbete och delta 

i annan särskilt anordnad verksamhet i lägst tjugo och högst etthundrafemtio timmar. 

Den som är över arton år får dömas till ungdomstjänst endast om det finns särskilda skäl för det. 
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Rätten får döma till ungdomstjänst om påföljden kan anses tillräckligt ingripande med hänsyn till 

brottslighetens straffvärde och den unges tidigare brottslighet och det inte finns skäl för att döma 

till ungdomsvård. I valet mellan ungdomstjänst och böter skall ungdomstjänst väljas om den 

påföljden inte är alltför ingripande. 

(SFS 2006:891) 

 

Det innebär att Sveriges kommuner ska arbeta med en straffrättslig påföljd för ungdomar 

under 21 år, kallad ”ungdomstjänst”. Lagtexten preciserar innehållet i påföljden till oavlönat 

arbete och deltagande i särskilt anordnad verksamhet. Innan den tidigare nämnda lagen trädde 

i kraft var det möjligt för Sveriges kommuner att bedriva ungdomstjänstverksamhet. I och 

med att lagen trädde i kraft blev ungdomstjänst något som varje kommun var tvungna att 

bedriva. 

 

Två år efter att lagen trädde i kraft utfärdade Socialstyrelsen en handbok med bland annat 

riktlinjer för hur kommuner kan arbeta med ungdomstjänst då lagen inte angav hur innehållet 

av ungdomstjänst skulle utformas mer specifikt. Den vägledning som Socialstyrelsen erbjuder 

i handboken beskriver innehållet i ungdomstjänsten (Socialstyrelsen 2009-101-3). I 

handboken beskrivs att ungdomstjänsten bör innefatta ett informationsmöte där det är viktigt 

att den unge och hens vårdnadshavare får utförlig information om vad som gäller för 

verkställandet av ungdomstjänsten (ibid, s.101). Moment som kan ingå är en genomgång av 

domen och/eller att gå igenom hur många timmar oavlönat arbete respektive antal timmar 

särskild anordnad verksamhet ungdomen ska genomgå. Det handlar även om att klargöra de 

villkor som gäller för ungdomstjänsten. Handboken tar även fasta på att den unges 

förutsättningar för att klara ungdomstjänsten kan behöva klarläggas under informationsmötet 

när en lämplig arbetsplats ska väljas ut och en arbetsplan ska upprättas (ibid, s.101). 

 

När det kommer till arbetsplanen, skrivs det i handboken att övriga villkor för 

ungdomstjänsten bör framgå (Socialstyrelsen 2009-101-3, s.102). Det innebär till exempel att 

överenskomna tider ska hållas, hur anmälan om sjukdom eller annan frånvaro ska göras och 

tydliggöra att alkohol- och drogfrihet gäller. Innehållet i arbetsplanen, vad gäller arbetstid och 

över vilken tidsperiod avtjänandet av straffet ska sträcka sig, ska anpassas till ungdomens 

individuella förhållanden. Handboken tar upp vikten av att arbetsuppgifterna inte ska ses som 
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en bestraffning utan ungdomstjänst bör innehålla ”meningsfulla arbetsuppgifter” (ibid, s.103). 

Det står även att den som ansvarar för ungdomstjänsten bör göra ett besök på arbetsplatsen 

innan ungdomen påbörjar arbetet och även bör ha regelbunden kontakt med den unge samt 

handledaren på arbetsplatsen för att säkerställa att arbetsplanen följs. 

 

I vägledningen som handboken ger angående särskild anordnad verksamhet, skrivs det att 

omfattningen av särskild anordnad verksamhet inte har bestämts mer precist än att den ska 

fylla ett mindre antal av de utdömda timmarna (ibid, s.106). Innehållet ska kommunerna 

bestämma, det viktiga är att ungdomen ges möjlighet att reflektera över sin livssituation och 

det eller de brott som hen har begått. Handboken konstaterar dock att det är vanligt att 

kommuner har ”påverkansprogram” som innebär ett antal samtal med vissa givna teman. 

Påverkansprogram används som ett ”samlingsnamn för insatser som genomförs på ett 

strukturerat sätt” (ibid, s.107), då det saknas en enhetlig definition. Programmen varierar 

mellan tre och tio tillfällen. Teman som kan ingå enligt handboken är identitet och självbild, 

sociala relationer och nätverk, moral, etik och värderingar, konsekvenser av brott samt samtal 

om alkohol, droger och missbruk. Det kan även ingå ”kortare informationsinriktade avsnitt” 

(ibid, s.107). Vad ett sådant skulle kunna vara specificeras inte. 

 

5.1.2. Göteborgs modell 

När respondenterna tillfrågades om hur ungdomstjänsten skulle utformas utifrån de vinjetter 

som var underlag till en del av intervjuerna framkom det att Göteborgs kommun har en viss 

modell som alla ungdomstjänstärenden följer. Utifrån socialstyrelsens handbok har 

ungdomstjänsthandläggarna arbetat fram en standardmodell för hur ärendegången ska se ut. 

Ärendegången är beskriven på ett dokument som samtliga respondenter visade upp vid 

intervjutillfällena. Den modell som intervjupersonerna beskrev var strukturerad på ett sådant 

sätt att socialtjänstens socialsekreterare skriver ett yttrande när en ungdom misstänks för ett 

brott där en socialsekreterare bedömer om ungdomstjänst är en lämplig påföljd för ungdomen 

i fråga. När en ungdomstjänst dömts ut, beskrev ungdomstjänsthandläggaren att de skulle ta 

kontakt med den socialtjänsthandläggare som var ansvarig för ungdomens ärende hos 

socialtjänsten. Därefter beskriver respondenterna att de skulle boka in en tid för ett 

informationsmöte till vilket ungdomen och hens vårdnadshavare bjuds in och i de fall det 
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behövdes bokades även en tolk. Respondenterna uppger även att under informationsmötet ger 

ungdomstjänsthandläggaren ungdomen och vårdnadshavarna information kring hur 

ungdomstjänsten fungerar och går även igenom de villkor som gäller. 

 

I villkoren beskrivs reglerna för ungdomstjänsten och redogör för det ansvar som ungdomen 

kommer att ha medan hen gör sin ungdomstjänst. Villkoren förklarar att arbetsinsatsen sker på 

fritiden och att arbetet sker oavlönat på en arbetsplats där ungdomen får en handledare som är 

ansvarig för ungdomen. Var ungdomen ska arbeta och planeringen av schemat för arbetet sker 

i samverkan med ungdomen. Vidare i villkoren beskrivs att ungdomen ska delta i ett antal 

samtal och möten. Dessa består av det informationsmöte där villkoren presenteras, en intervju 

med ungdomstjänsthandläggaren samt ett möte för utvärdering och avslutning av 

ungdomstjänsten. Fler möten kan tillkomma efter behov och samtliga möten räknas som en 

del av ungdomstjänst. Ansvaret som villkoren förklarar innebär att ungdomen ansvarar för att 

sköta kontakten med ungdomstjänsthandläggaren. Mer precist innebär det att ungdomen ska 

meddela förändringar som har betydelse för ungdomstjänstens genomförande, till exempel om 

ungdomen fått ett nytt telefonnummer eller adress. Ungdomen uppges också vara skyldig att 

sköta överenskommelser, svara på ungdomstjänsthandläggarens meddelanden och passa tider. 

 

Den enda giltiga anledningen till att utebli från besök uppges vara sjukdom och i sådant fall 

ska ungdomen ringa till handledaren på arbetsplatsen innan arbetspasset ska börja. Om 

ungdomen varit sjuk är det ungdomens ansvar att tillsammans med handledaren boka in ett 

nytt arbetspass för att ersätta det arbetspass som missats. Vidare beskrivs vad som händer om 

ungdomen missköter något av villkoren, först får ungdomen en varning och vid ytterligare 

misskötsel kan ärendet återrapporteras till åklagarmyndigheten. Vid återrapportering kan 

påföljden ändras eller ett annat straff dömas ut. Villkoren ska efter presentationen skrivas 

under av ungdomen, vårdnadshavare, handläggaren från socialtjänsten och 

ungdomstjänsthandläggaren. 

 

Efter det första informationsmötet bokas en tid för en intervju med ungdomen. Intervjun görs 

för att lära känna ungdomen och skapa bättre förutsättning för ungdomstjänsthandläggaren att 

välja en arbetsplats där ungdomen oavlönat kan arbeta av det antal timmar som hen dömts till. 

När en arbetsplats valts ut hålls ett planeringsmöte på arbetsplatsen där bland annat ett 
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arbetsschema planeras. Efter det börjar ungdomen arbeta och under tiden följer 

ungdomstjänsthandläggaren upp hur det går för ungdomen genom besök på arbetsplatsen och 

telefonsamtal. Under tiden som ungdomen arbetar bokas eventuella samtal in. Samtliga möten 

och samtal utgör Göteborgs kommuns särskilt anordnade verksamhet. 

 

5.1.3. Särskild anordnad verksamhet 

I särskild anordnad verksamhet ingår samtal där ungdomen får reflektera kring olika ämnen. I 

samtalen pratar de om hur ungdomen lever sitt liv, hur hen har det, hur hen upplever brottet, 

hur hen tänker sig att det blev möjligt, hur hen resonerar kring brottet idag, tankar om hens 

framtid och hur det kan förhindras att något liknande sker i framtiden. De samtalar även kring 

vanor och attityd gentemot alkohol och droger. Intervjupersonerna berättar att utöver samtalen 

kan ungdomen erbjudas att gå en hjärt- lungräddningskurs samt gå på ett informationsmöte 

hos en öppenvårdsmottagning som arbetar med frågor kring alkohol och narkotika som riktar 

sig mot ungdomar upp till 21 år, kallad ”Mini-maria”. När ungdomen deltar i någon av 

aktiviteterna räknas en timme av det utdömda straffet per aktivitet ungdomen tar del av. En av 

intervjupersonerna uppger att det finns möjligheter för ungdomen att kunna tjäna av timmar 

på även andra sätt, utöver de två alternativ andra intervjupersoner berättat om, beroende på 

hur ungdomens behov ser ut: 

 
Vi scannar av hur ungdomen lever sitt liv [...] vi är någon avscanning så vi kan se ‘behöver den här 

ungdomen någonting?’ och så har vi och socialtjänsten väldigt nära samarbete. [...] Vi kan delge 

Mini-Maria, you name it, alltså vi kan ge en timme ungdomstjänst till vad som helst i stort sett [...] 

(Intervjuperson R) 

 

Under intervjuerna tillfrågades ungdomstjänsthandläggarna om hur stor del av 

ungdomstjänsten som bestod av oavlönat arbete respektive särskild anordnad verksamhet. De 

berättade att särskild anordnad verksamhet är en mindre del, mellan fem och tio timmar, 

beroende på hur många timmar som ungdomen dömts till. En utav 

ungdomstjänsthandläggarna säger: 
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[...] sen finns det ju tydliga riktlinjer kring socialtjänsten, Socialstyrelsens handbok,[...] hur liksom 

delen ska läggas upp: att en mindre del ska utgöra, utgöra reflektion över sin livssituation och hur 

man levde, alltså, och brottet man har begått. (Intervjuperson R) 

 

5.1.4. Individanpassning inom ramen 

När intervjupersonerna berättade om ungdomstjänsten framgick det att det finns utrymme för 

anpassning av innehållet av ungdomstjänsten. Intervjupersonerna säger till exempel: 

 
[...] Alla som kommer till oss behandlas ju i princip på samma sätt. Alltså man får ju komma hit 

och, och, alla har ju samma möten med oss, men sen så utformar man ju ungdomstjänsten utifrån 

varje individ ändå. (Intervjuperson W) 

 

[...] just i ungdomstjänst är det ju väldigt tydliga ramar och det påverkar jag ju inte, men jag 

påverkar ju inom ramarna i ganska hög utsträckning, tänker jag. (Intervjuperson Q) 

 

Som redovisats ovan menar intervjupersonerna att de gör en individanpassning i arbetsdelen 

med hänsyn till vem ungdomen är och de färdigheter som hen har. Har ungdomen svårt att 

hantera stress, väljer ungdomstjänsthandläggaren en lugnare arbetsplats som ungdomen kan 

hantera. Även arbetsschema görs med hänsyn till ungdomens individuella förhållanden. 

Liknande anpassas den särskilt anordnade verksamheten genom att ungdomen får reflektera 

kring samtalsämnen som ungdomstjänsthandläggaren anser vara relevanta för ungdomen i 

fråga. 

 

Det finns således en övergripande struktur som formar ungdomstjänsten, men som samtidigt 

är öppen för individanpassning. Även om innehållet i samtalen kan anpassas ska det inte bli så 

mycket samtal att det blir någon form av behandlingsprogram som ungdomen får genomgå, 

eftersom ramarna för ungdomstjänstens struktur är tydliga, enligt intervjupersonerna. En av 

ungdomstjänsthandläggarna svarar följande på frågan kring hur strukturen för 

ungdomstjänsten ser ut: 

 
[...] den är ju given, för att vi ska ju verkställa en påföljd och vi kan ju inte lägga in allt möjligt i 

den [...] (Intervjuperson W) 
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En annan ungdomstjänsthandläggare förklarar varför Göteborgs kommun inte använder ett 

program i deras särskilt anordnad verksamhet. Intervjupersonen i fråga berättade att det fanns 

ett stort utrymme för dem att röra sig inom när de utformade ungdomstjänstpåföljden. Hen 

säger: 

 
[...] allt inom socialtjänst är ju ramar, alltså att, inom den här får ni leka. och där kan man ju, 

utifrån lokalt och utifrån personalgruppens sammansättning så kan man ju göra en massa olika 

saker. (Intervjuperson R) 

 

I samma intervju framkom tecken på att det kan ha varit personalgruppens tolkning av lagen 

och lagstiftarens intentioner samt personalgruppens tankar som påverkat vad ungdomstjänst 

bör innebära. 

 
Det är klart att det hade varit öppet för oss att skapa någon form utav program för alla ungdomar 

fem, sex timmar som det här ska ni gå igenom, det här tycker vi är bra och det här ska ni ha. Men 

vi tolkar inte ungdomstjänst som påföljd på det sättet. Utan vi tänker att, att, den typen av program 

är någonting som ska falla under påföljden ungdomsvård. (Intervjuperson R) 

 

Enligt respondenterna så har Göteborgs kommun har haft stor frihet vad gäller hur de ska 

arbeta inom ungdomstjänsten, inom de ramar som lagen ger. När personalen, som arbetade 

fram Göteborgs modell, tolkade lagen uppstod uppfattningen att ungdomstjänst inte skulle 

innehålla någon större samtalskontakt. Den tydliga gränsdragningen mellan mer omfattande 

samtalskontakt och ungdomstjänst, som nämnts ovan, beskrivs i citatet ha uppkommit genom 

den tolkning av lagen och riktlinjer som personalen som utvecklade Göteborgs ungdomstjänst 

gjorde. 

 

Vad skulle hända då med de ungdomar som skulle behöva en större samtalskontakt? Det 

framkom att om ungdomen bedöms ha behov av mer samtal än det som finns inom 

ungdomstjänst, är målsättningen att det sker genom att ungdomen döms till ungdomsvård som 

tilläggspåföljd och skriver i sådana fall ett ungdomskontrakt. Intervjupersonerna var tydliga 

med att ungdomstjänstens fokus låg på arbete och inte på samtalskontakten. En av 

ungdomstjänsthandläggarna säger: 
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[...] detta är ju ingen behandling, ungdomstjänst. Sen finns ju då den här särskild anordnad 

verksamhet som är en möjlighet för ungdomar till reflektion. (Intervjuperson W) 

 

5.1.5. Ungdomstjänst - påverkan och utveckling 

En respondent berättar i en intervju att personal från Göteborgs kommuns ungdomstjänstenhet 

var delaktig i utformandet av Socialstyrelsens riktlinjer, då Socialstyrelsen rådfrågat 

Göteborgs-, Stockholm- och Malmö kommun när handboken skulle skrivas. När 

intervjupersonen tillfrågades hur Socialstyrelsens riktlinjer påverkat utformingen av 

ungdomstjänsten i Göteborg svarade hen: 

 
De påverkar inte oss jättemycket för jag tror att vi påverkade dem, dem riktlinjerna. Vi var med 

och fick tycka väldigt mycket i de riktlinjerna, vi, Stockholm och Malmö. Och det känner vi igen 

lite grand. Det känns väldigt bra att de har lyssnat på oss liksom [...] (Intervjuperson E) 

 

En annan respondent berättar att någon från Göteborgs kommun var med och påverkade 

riktlinjerna som styr ungdomstjänstverksamheten. 

 
Min bild är att det är väldigt grundat från början, att det är så här vi vill och att, att delar av den här 

arbetsgruppen var delaktig i, när Socialstyrelsens allmänna råd skrevs om ungdomstjänst. Att det 

är den här idén, att vi omfattas av den här idén i Göteborg. (Intervjuperson R) 

 

Samtliga respondenter angav att de ansåg att det ytterst var lagstiftaren som bestämt att 

innehållet i ungdomstjänst ska bestå av oavlönat arbete och särskild anordnad verksamhet. 

Dessutom berättade två av dem att Göteborgs kommuns innehåll i ungdomstjänst påverkades 

av Socialstyrelsens handbok med vägledande riktlinjer. En respondent säger exempelvis: 

 
Och vi jobbar ganska mycket utifrån denna faktiskt, ja. Mm (tar upp Socialstyrelsens handbok 

2009-101-3 i händerna och visar upp den) (Intervjuperson W) 

 

En intervjuperson berättar att ungdomstjänsten har utvecklats till så som den är idag genom 

att de ändrat eller bytt vissa element i ungdomstjänsten. 
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Så vi har liksom på något sätt stegvis liksom kommit fram till och stött och blött och testat lite 

olika, så det är ju vårt, det finns saker som vi prövat och tagit bort kanske, eller liksom nej det här 

ska vi inte göra [...] (Intervjuperson E) 

 

Modellen för ungdomstjänst i Göteborgs kommun har enligt intervjupersonerna ändrat 

innehåll över tid. Det som inte ansetts fungera har ersatts och ungdomstjänsten har på så sätt 

kommit att se ut som den gör idag, vilket även kan komma att förändras i framtiden menar 

intervjuperson E. När respondenten fick frågan om vad de konkret har ändrat eller tagit bort 

kunde hen inte ge något exempel. 

 

5.1.6. Analys 

I resultatet som redovisats ovan går det att urskilja att Göteborgs ungdomstjänst stämmer väl 

överens med de riktlinjer och råd som Socialstyrelsen gett ut angående ungdomstjänstens 

utformning och innehåll. Göteborgs struktur vad gäller möten och innehållet i dessa, beskrivs 

i riktlinjerna och den särskilt anordnade verksamhetens teman finns även de angivna i 

handboken. Några av respondenterna beskriver i intervjuerna att andra kommuner har 

behandlingsprogram i den särskilt anordnade verksamheten, något de i Göteborg inte anser 

vara vad Socialstyrelsens handbok kallar ”påverkansprogram”. 

 

Det faktum att Göteborg arbetar med ungdomstjänst visar på det DiMaggio & Powell (1991) 

kallar tvingande isomorfism. Detta eftersom riksdagen direkt tvingar Göteborgs kommun att 

arbeta med ungdomstjänst. Enligt det Ahlgren (2007) skriver om 

institutionaliseringsprocesser kan Socialstyrelsen ses som en del i ungdomstjänstens 

institutionaliseringsprocess eftersom deras riktlinjer har karaktärsdrag av vad Johansson 

(2002) beskriver som standarder. Med standarder menas råd som är frivillig och saknar 

sanktioner, de är tydliga och har identifierbara råd om vad som bör göras. Standardens 

innehåll är en idé och vägledning för hur någonting ska utföras enligt Johansson (2002). 

Socialstyrelsens riktlinjer kan ses som en idé, ämnad att ge vägledning för arbetet med 

ungdomstjänst och genom det förstärka institutionaliseringsprocessen av idén om 

ungdomstjänst. 
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Vad gäller innehållet i ungdomstjänsten, berättar respondenterna om en skillnad mellan 

Göteborgs kommuns modell och andra kommuners särskilt anordnade verksamhet. 

Intervjupersonernas utsagor visar därmed tecken på det Erlingsdottir (1999) skriver, där 

styrande organisationer, i ungdomstjänstens fall riksdagen och Socialstyrelsen, 

institutionaliserat idén om att alla kommuner måste ha en ungdomstjänstverksamhet och att 

det ska innehålla oavlönat arbete och särskilt anordnad verksamhet i form av 

påverkansprogram. Dock har de inte institutionaliserat hur påverkansprogrammen ska 

utformas i och med att intervjupersonerna berättar att det ser olika ut bland kommunerna. I 

och med den otydlighet som finns kring hur ungdomstjänst ska utformas, som en 

intervjuperson berättar om när hen säger att det finns en ram som kommunerna kan röra sig 

inom så kan leda till lokala skillnader. Det liknar det Ahlgren (2007) fann i sin studie och 

kallar för ”lokal arena för översättning av den nationella idén”. Intervjupersonernas utsagor 

tyder även på att arbetssätt valts ut efter vad de professionella ansåg vara verksamt, då 

personalen som skulle arbeta med Göteborgs ungdomstjänst fick utforma verksamheten som 

de ville inom vissa ramar. Därmed har Göteborgs kommuns ungdomstjänstmodell utformats 

med drag av det DiMaggio & Powell (1991) kallar för normativ isomorfism, då Göteborg i sin 

utformning av ungdomstjänst valt metoder och arbetssätt som ansetts vara framgångsrika av 

det organisationsfält som ungdomstjänsthandläggarna i Göteborgs kommun ingår i. Det skulle 

kunna innebära att Göteborgs kommuns arbetssätt för ungdomstjänst inte är den mest 

effektiva, utan snarare tros vara den bästa. 

 

Två intervjupersoner berättade att personal från Göteborgs kommun var delaktiga i 

utformningen av Socialstyrelsen riktlinjer och därmed använde den strategi Oliver (1991) 

kallar ”Påverkan”. Påverkan är enligt Oliver (1991) en metod som används för att ändra eller 

påverka de krav som ställs på en organisation. Av det intervjupersonerna berättade kan det 

tydas att riktlinjerna anpassades efter de arbetssätt som de inbjuda kommunerna arbetar 

utifrån, något en ungdomstjänsthandläggare ansåg vara positivt. Intervjupersonernas utsagor 

tyder på att Göteborgs kommun således inte behövde anpassa sig efter de riktlinjer som 

Socialstyrelsens handbok gav ut i någon större utsträckning, då de enligt respondenterna 

inkorporerade Göteborgs arbetssätt i riktlinjerna. Det är dock viktigt att poängtera att 

resultatet endast visar tecken på den manipulationsform som Oliver (1991) kallar för 

”påverkan” av den institutionella påtryckning som Socialstyrelsens handbok innebär, inte i 
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vilken utsträckning den skett. Enligt intervjupersonerna har alltså Socialstyrelsen lyssnat på 

Göteborgs synpunkter och skrivit riktlinjer som stämmer väl överens med Göteborgs 

arbetssätt. Ett sådant beteende leder till en institutionalisering av Göteborgs arbetsmodell för 

ungdomstjänst, då arbetssättet blir mer förankrat och naturaliserat som det sättet kommuner 

bör bedriva ungdomstjänst på. Institutionaliseringen leder i sin tur till ökad legitimitet enligt 

DiMaggio & Powell (1991), eftersom Göteborgs kommun arbetar med ungdomstjänst på det 

sätt som omgivningen, som Socialstyrelsen är en del av, anser att kommunerna bör arbeta på. 

 

De andra två intervjupersonerna berättade om hur utformningen av ungdomstjänsten styrts av 

Socialstyrelsens riktlinjer. Enligt intervjupersonerna har Göteborg strategiskt valt att rätta sig 

efter de institutionella krav som handboken ger, vilket kan ses som det Oliver (1991) kallar 

”Efterrättelse”. Att två intervjupersoner uttalar att de utformar ungdomstjänsten utifrån 

Socialstyrelsens handbok kan förklaras med att de inte hade vetskapen av att organisationen 

varit med och påverkat handboken. En annan förklaring kan vara att intervjupersonerna tolkat 

frågorna annorlunda och därmed gett olika svar. 

 

Intervjuperson E berättar om att ungdomstjänst har utvecklats över tid och att innehållet har 

ändrats. Det tyder på att ungdomstjänst ännu inte har institutionaliserats. Ett handlingsmönster 

kan först ses som en institution när det är något som är förgivettaget och sker rutinmässigt 

(Jepperson 1991). 

5.2. Tanken bakom Göteborgs modell 

Samtliga respondenter redogör för att ett mål med ungdomstjänst är att den ska bli så 

meningsfull som möjligt, och att ett sätt att nå dit är att få ungdomarna att känna sig delaktiga. 

Att jobba med delaktighet inom de ramar som finns är en stor del av jobbet med ungdomen, 

enligt alla respondenter som deltog i studien. 

 
[...] att de får känna att de får påverka så mycket som möjligt tror vi gör att det blir positivt och 

meningsfullt. (Intervjuperson R) 

 
Alltså att vi vill ju att ungdomen så långt som möjligt ska vara med i alla beslut. Att ungdomen ska 

ha en känsla utav och även reellt ha en möjlighet att påverka. (Intervjuperson R) 

 

38 
 



 

Socionomprogrammet, 2SA47E 
Ungdomstjänst 
David Toresson & Michael Foisack 
 

  
 

Enligt intervjupersonerna är alltså delaktighet en stor del i strukturen i ungdomstjänst. Det 

intervjupersonen säger i citatet beskriver en idé om att ungdomar som känner sig delaktiga 

upplever påföljden som mer meningsfull. När intervjuperson R får frågan om varför hen anser 

att delaktighet är så viktigt svarar hen att det är en tradition hos ungdomstjänsthandläggarna i 

Göteborg: 

 
Och det är ju tycker jag att ungdomarna, att socialtjänsten och skola och arbetslivet samverkar i 

statsdelen för att unga får sommarjobb, får någonstans och någonting att göra på sommaren, för att 

då brukar det, alltså det har mycket bättre effekt än att starta grupper och fritidsgården ska ha 

öppet två timmar till. Så att det är mycket mera verksamt och det är den traditionen tror jag vi 

befinner oss i vi som jobbar här. Att liksom att komma ut och få känna tillhörighet och känna att 

man blir del av någonting, samhörighet liksom på en arbetsplats. Ja det är det vi vill ge 

ungdomarna. (Intervjuperson R) 

 

En annan respondent beskriver även vad de vill ge ungdomarna som ska genomföra 

ungdomstjänst och varför det är viktigt: 

 
Och att vi har nästan 95 procent av våra ungdomar genomför ungdomstjänst. Det tycker vi är 

jätteviktigt, att man kan genomföra ungdomstjänsten. Det är en av våra målsättningar. Och inte för 

att vi ska se så jäkla bra ut då, att i Göteborg så är vi skitbra på det. Utan att de får ett, de ska 

känna att de blir stärkta och får ett gott självförtroende, visst är det mycket skit jag har gjort i mitt 

liv, men ungdomstjänsten klarade jag jättebra, att det är jätteviktigt för självförtroendet. 

(Intervjuperson E) 

 

Då ungdomstjänsthandläggarna i Göteborgs kommun lägger så stor vikt vid arbetsdelen i 

ungdomstjänst arbetar de mycket med just arbetsplatserna. Respondenterna berättar att de 

arbetar aktivt med handledning av handledarna på arbetsplatserna och söker kontinuerligt nya 

arbetsplatser och socialt engagerade människor som vill ta emot ungdomar. Allt för att 

handledarna på arbetsplatserna ska ha möjlighet att möta ungdomarnas eventuella problematik 

och för att ungdomarna ska ha bästa förutsättningar att genomföra ungdomstjänsten. 

Intervjupersonerna menar att de strävar efter att ungdomarna ska känna en delaktighet på 

arbetsplatsen och genom det får en positiv erfarenhet av arbetslivet. Att utföra ett arbete, 

komma in i ett arbetslag, sitta i fikarummet och interagera med arbetskamrater ger positiva 
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erfarenheter som ungdomen får ut mer av och därmed behöver mer än att träffa en 

socialsekreterare en gång till, menar Intervjuperson R. 

 

I intervjuerna berättade ungdomstjänsthandläggarna att Göteborgs kommuns arbetsmodell 

lade fokus på det oavlönade arbetet och inte hade något ”behandlingsprogram” inom den 

särskilt anordnade verksamheten, till skillnad från hur andra kommuner valt att arbeta enligt 

intervjupersonerna. En intervjuperson uppger att de arbetar för att det oavlönade arbetet ska 

vara något positivt för den dömde ungdomen. 

 
[...] alltså, vi har ju valt att ha den här metoden som vi har utformat, som vi gör här i Göteborg, där 

vi, ehm, fokuserar mycket på att arbetsdelen i sig ska bli någonting stärkande för den unge, alltså. 

(Intervjuperson W) 

 

Vad är då anledningen till att Göteborgs kommun inte arbetar med någon särskild 

programverksamhet? En av intervjupersonerna uttrycker sig på följande sätt: 

 
Det är nog det som har satt strukturen. Och att man ser det här med att vi inte har en speciell 

programverksamhet, att man ser att arbetet är en så, en så stark kraft i sig, att man är ute och jobbar 

och vad kontakten med handledaren ger, och lägger upp det på ett bra sätt och jobbar väldigt 

mycket med det [...] (Intervjuperson Q) 

 

När intervjupersonerna berättar om att ungdomstjänsten centreras väldigt mycket kring det 

oavlönade arbetet, berättar de även om hur de använder arbetsdelen för att skapa ett 

sammanhang för hela ungdomstjänsten. De berättar att det arbetas mycket med att knyta an 

till hur arbetet går för ungdomen. 

 
[...] vi skickar ju inte bara ut en ungdom till en arbetsplats och tänker ok, jobba de här timmarna 

nu, utan vi ser den, arbetet i sig som en väldigt viktig del som ska hänga ihop med vårat, våra 

uppföljningar och samtal. (Intervjuperson W) 

 

[...] det är en röd tråd hela vägen när de är ute och jobbar, där vi följer upp [...] hur det går på 

arbetsplatsen, vad har man lärt sig? vad har man blivit bättre på? och sen när man har kommit en 

bit in och framåt slutet så pratar vi om hur man tänker framåt: Hur stor är risken för att man skulle 
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begå ett brott igen? Varför är den mindre nu? och vad säger handledaren? Hur kan handledaren 

stärka den här personen? (Intervjuperson W) 

 

5.2.1. Analys 

Intervjupersonerna berättar att modellen för ungdomstjänsten i Göteborgs kommun är 

centrerad runt ungdomens oavlönade arbete. Respondenterna menar att arbetssättet skapar ett 

sammanhang för ungdomstjänsten att byggas runt där innehållet i samtalen relateras till hur 

ungdomen utvecklats efter att ha börjat arbeta på en arbetsplats. Fokuseringen på arbetsdelen 

motiveras med att resultatet blir mer positivt om ungdomen kan få goda erfarenheter av en 

arbetsplats än om hen får delta i fler timmar samtal, när det gäller de ungdomar som dömts till 

att göra ungdomstjänst. Detta eftersom ungdomar som hade behövt mer samtal i så fall ska bli 

dömda till ungdomsvård för att få det behovet tillgodosett. Dock kan den särskilt anordnade 

verksamheten anpassas efter ungdomens behov i viss utsträckning, genom ytterligare samtal 

(utan att det enligt intervjupersonerna bli behandlingsinriktade samtal) eller genom att 

ungdomen får gå någon form av kortare utbildning, till exempel en hjärt- och 

lungräddningsutbildning. 

 

När intervjupersonerna berättar om utformningen och varför de valt att utforma sin modell på 

det sättet de har, förklarar de att ungdomstjänsten ska främja delaktighet för att göra påföljden 

meningsfull för ungdomen. Den tanken förefaller grundas i ungdomstjänsthandläggarnas 

tradition då de inte presenterade vetenskapliga belägg för att meningsfullhet var positivt, samt 

att en av intervjupersonerna beskriver resonemanget som en del av den tradition 

ungdomstjänsthandläggarna i Göteborgs kommun befinner sig i. Det förefaller därmed vara så 

att utformningen av ungdomstjänst delvis påverkats av en tanke av att delaktighet och 

meningsfullhet är positivt. 

 

Intervjupersonerna berättar att de anser att det är viktigt att ungdomarna fullföljer påföljden då 

de anser att ungdomarna blir stärkta av det, och att det är en av verksamhetens målsättningar 

att samtliga ungdomar fullföljer ungdomstjänsten. Bakom uttalandet tycks vi urskilja ett 

vanemässigt tänkande som säger att Göteborgs ungdomstjänstmodell stärker ungdomen som 

genomför den. Skulle varje ungdom slutföra sin ungdomstjänst hade samtliga ungdomar gått 
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stärkta och därmed hade ungdomstjänsten varit meningsfull för samtliga ungdomar. Den 

institution som Göteborgs kommuns ungdomstjänstmodell innebär rättfärdigas av de normer, 

värderingar och traditioner som institutionen består av, enligt den förklaring av institutioner 

Jepperson (1991) erbjuder. Ungdomstjänsten representerar ett socialt mönster som möjliggör 

en viss aktivitet (oavlönat arbete och särskilt anordnad verksamhet) inom en viss begränsning, 

vilket gör ungdomstjänst till en institution i och med att ungdomstjänsten utgör ett ramverk av 

program och regler som fastställer manus för ungdomstjänstens aktiviteter. Det går även att 

utläsa att arbetssättet i Göteborgs kommun, där mycket förberedelser görs för att arbetsdelen 

ska bli så bra som möjligt för ungdomarna, motiveras av tanken att arbetet kommer att stärka 

ungdomen då till exempel intervjuperson E säger: 

 
[...] Det tycker vi är jätteviktigt, att man kan genomföra ungdomstjänsten. Det är en av våra 

målsättningar.[...]de ska känna att de blir stärkta och får ett gott självförtroende [...] 

 

Det vanemässiga tänkandet eller personalens tradition, som intervjuperson R beskriver det 

som, förefaller grundas i de resonemang som förs kring skyddsfaktorer av bland andra Carr & 

Vandiver (2001) beskriver. En ungdoms erfarenheter av framgång och kontakt med en 

utomstående vuxen har visats ha en mildrande effekt på problematiska beteenden (Carr & 

Vandiver 2001). Det en av intervjupersonerna säger om att en ungdom behöver komma in i ett 

arbetslag och till exempel sitta med andra i ett fikarum snarare än att sitta i samtal med 

ungdomstjänsthandläggaren, kan tolkas som ett tankesätt som ämnar stärka skyddsfaktorer 

hos ungdomen. 

 

I intervjuerna berättar respondenterna att en målsättning för ungdomstjänsten är att ungdomen 

ska känna sig så delaktig som möjligt, i den utsträckning som ungdomen kan påverka inom 

den ram som lagar och riktlinjer format. Arbetet med delaktighet kan ses som ett sätt för att 

öka sannolikheten att ungdomstjänstens arbete ska bli meningsfullt för ungdomen. Vi kan 

dock inte fastställa var den tanken ungdomstjänsthandläggarna i Göteborgs kommun har som 

grund till modellen för ungdomstjänst kommer från. Meyer & Rowan (1991) skriver att 

organisationer drivs att ta till sig nya tillvägagångssätt som institutionaliserats och som 

samhället anser vara rationella. Det skulle kunna vara så att arbetssättet för att skapa 
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meningsfullhet anammats för att det legitimerats externt, utifrån andra kriterier än för 

effektivitet. 

 

5.3. Lämplighetsanpassning 

Enligt lag (SFS 2006:891) och Socialstyrelsens handbok måste ungdomstjänst anses vara en 

lämplig påföljd för ungdomen för att kunna dömas ut, och det är socialnämndens yttrande som 

ligger till grund för bedömningen. Ett grundkrav för att ungdomstjänst ska kunna dömas ut är 

att ungdomen samtycker till ungdomstjänst. Vidare är det upp till socialnämnden att bedöma 

om ungdomen besitter de förmågor som krävs på en arbetsplats. I bedömningen bör 

ungdomens förmåga att passa tider, ta instruktioner och samarbeta med andra övervägas, samt 

att se till vilka stödbehov den unga har och kan behöva (Socialstyrelsen 2009-101-3, s.100). 

 

Varför behövs kriterier som vägleder om en ungdom bör dömas till ungdomstjänst eller inte? I 

intervjuerna framkom att en av målsättningarna för ungdomstjänst är att samtliga ungdomar 

ska genomföra ungdomstjänsten. Respondenterna uppger att det är mellan 93 och 95 % av 

ungdomarna som fullföljer hela påföljden. Senare i intervjuerna framkom att Göteborgs 

kommun har varit med och skapat mallen som används av socialnämnden vid 

lämplighetsbedömningen av ungdomarna. 

 
Vi har varit med på, gjort om hela den, hela den mallen som socialsekreteraren använder för att, 

när de skriver yttranden till åklagare och tingsrätt, väldigt noga kring det avsnittet som handlar om 

ungdomstjänst. (Intervjuperson R) 

 

De kriterier för bedömningen om huruvida en ungdom är lämplig att utföra ungdomstjänst har 

enligt intervjupersonen tagits fram genom ett nära samarbete där ungdomstjänsthandläggarna 

deltagit. Samtliga respondenter nämner att man ställer de krav som nämnts i Socialstyrelsens 

handbok på ungdomarna som dömts till ungdomstjänst. Således mynnade samarbetet mellan 

ungdomstjänsthandläggarna och socialsekreterarna ut i att bedömningen skulle göras utifrån 

de riktlinjer som Socialstyrelsens handbok angav. Som dock redovisats under rubrik 6.1. 

uppgav en intervjuperson att Socialstyrelsens handbok inte påverkade arbetet i Göteborgs 
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kommun så mycket. 

 
De påverkar inte oss jättemycket för jag tror att vi påverkade dem, dem riktlinjerna. Vi var med 

och fick tycka väldigt mycket i de riktlinjerna, vi, Stockholm och Malmö. Och det känner vi igen 

lite grand. Det känns väldigt bra att de har lyssnat på oss liksom [...] (Intervjuperson E) 

 

När ungdomen dömts till ungdomstjänst så menar respondenterna att den unge förväntas att 

klara av de krav som ställs. Det framkommer även att de som inte klarar av ungdomstjänsten 

är de ungdomar som har stora vårdbehov och inte klarar av de krav som ställs på dem. 

 
[...] alltså det måste ju vara rimligt, så rimlig svårighetsgrad på ungdomars problematik för att 

personalgruppen på Netto ska kunna ta hand om och möta det. Annars fungerar det inte. 

(Intervjuperson R) 

 

Att personalgruppen på arbetsplatsen ska kunna möta och ta hand om ungdomen är, enligt 

intervjupersonen, något som krävs för att ungdomstjänsten ska kunna genomföras, vilket i sig 

är viktigt enligt ungdomstjänsthandläggarna. En intervjuperson säger: 

 
Och att vi har nästan 95 procent av våra ungdomar genomför ungdomstjänst. Det tycker vi är 

jätteviktigt, att man kan genomföra ungdomstjänsten. Det är en av våra målsättningar. Och inte för 

att vi ska se så jäkla bra ut då, att i Göteborg så är vi skitbra på det. Utan att de får ett, de ska 

känna att de blir stärkta och får ett gott självförtroende, visst är det mycket skit jag har gjort i mitt 

liv, men ungdomstjänsten klarade jag jättebra, att det är jätteviktigt för självförtroendet. 

(Intervjuperson E) 

 

5.3.1. Analys 

Resultatet visar att det finns kriterier för huruvida en ungdom ska dömas till ungdomstjänst 

eller inte. Den bedömningen görs av en socialsekreterare och inte av en 

ungdomstjänsthandläggare. I bedömningen undersöks huruvida de krav som Socialstyrelsens 

handbok innehåller, till exempel att ungdomen ska kunna passa tider och kunna ta emot 

instruktioner, är krav som ungdomen skulle klara av att leva upp till. I de fall ungdomen blir 

dömd till att utföra ungdomstjänst ställs de krav som bedömningen gjort att ungdomen anses 

klara. 
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Det framkom i resultatet att ungdomstjänsthandläggarna varit med och utformat de kriterier 

som ligger till grund för bedömningen av ungdomens lämplighet för ungdomstjänst 

tillsammans med socialtjänstens socialsekreterare. Tidigare analys under avsnitt 6.1. visar att 

Göteborgs kommun, enligt Olivers (1991) benämning, använt sig av metoden Påverkan på 

innehållet i Socialstyrelsens handbok med riktlinjer för ungdomstjänst. Det innebär att de krav 

som Socialstyrelsen anger vara lämpliga att ställa på ungdomen i ungdomstjänsten kan ha 

varit en del av det innehåll som Göteborgs kommun påverkat. Detta styrks av att en 

intervjuperson säger att personal från Göteborgs kommun deltagit i utformningen av 

riktlinjerna och att Göteborgs kommuns arbetssätt inte behövts anpassas för att följa 

riktlinjerna då riktlinjerna anpassats efter Göteborgs synsätt. I och med att 

ungdomstjänsthandläggarna påverkade Socialstyrelsens riktlinjer i handboken kan det betyda 

att lämplighetsbedömningen görs utifrån krav som Göteborgs ungdomstjänsthandläggare 

anser vara lämpliga att ställa på ungdomen. Därefter har kraven för lämplighetsbedömningen 

inkorporerats i Socialstyrelsens riktlinjer genom den påverkan ungdomstjänstverksamheten i 

Göteborgs kommun haft på innehållet i Socialstyrelsens handbok. 

 

Två av ungdomstjänsthandläggarna uppger dock att de ställer de krav som Socialstyrelsens 

handbok innehåller, vilket tyder på att Göteborgs hantering av Socialstyrelsens institutionella 

krav liknar det Oliver (1991) definierar som ”efterrättelse”. Detta eftersom 

ungdomstjänsthandläggarna i Göteborgs kommun medvetet valt att följa Socialstyrelsens 

riktlinjer i handbokens avsnitt om ungdomstjänst, enligt dessa två intervjupersoner. Att dessa 

två intervjupersoner berättar att de ställer de krav som Socialstyrelsens handbok beskriver kan 

förklaras av att de inte hade vetskapen av att organisationen varit med och påverkat 

handboken. Det kan även bero på att intervjupersonerna tolkat frågorna på olika sätt och 

därmed gett olika svar. 

 

Vi har i tidigare analys visat att ungdomstjänsten utformning grundas i en tanke att 

ungdomstjänsten ska vara meningsfull för ungdomen. För att uppnå det målet behövs det 

bedömas huruvida ungdomen kan hantera de krav som kommer att ställas inom 

ungdomstjänsten. Detta för att personalen på arbetsplatsen ska kunna bemöta och hantera 

ungdomen, vilket en intervjuperson berättar. 
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Intervjupersonerna berättar om interna undersökningar där resultatet visar att mellan 93 och 

95 procent av ungdomarna som dömts till ungdomstjänst i Göteborgs kommun fullföljer 

påföljden. Det kan ses som ett sätt att öka legitimiteten för den arbetsmodell som används i 

Göteborgs kommun. De höga siffrorna är dock inte förvånande, eftersom det i resultatet 

redovisats att bedömningen för vilken ungdom som är lämplig att dömas till ungdomstjänst 

kontrolleras av ungdomstjänstverksamhetens kriterier, vilka stämmer väl överens med de 

riktlinjer som Socialstyrelsen gett ut i sin handbok om ungdomstjänst. De höga siffrorna kan 

användas som ett sätt att ge ökad legitimitet för arbetsmodellen men visar endast att 

ungdomen fullföljt påföljden, inte att den varit meningsfull, vilket har framkommit vara en 

målsättning för Göteborgs kommun. 

 

Meyer & Rowan (1991) skriver att organisationer drivs att ta till sig nya metoder och 

tillvägagångssätt som samhället anser vara rationella och därmed legitimeras socialt istället 

för att bevisats vara de mest effektiva. Vi har i tidigare analys sett tecken som visar på att 

tankar som syftar att uppnå meningsfullhet för ungdomen kan ha legitimerats externt och 

Göteborgs kommuns mätningar av hur många av ungdomarna som fullföljer ungdomstjänsten 

kan vara ett sätt att ge legitimering för arbetsmodellen utifrån effektivitet. 

 

Riktlinjerna för vilka ungdomar som ska göra ungdomstjänst kan även ses ut ett annat 

perspektiv än att öka arbetsmodellens legitimitet utifrån vad intervjupersonerna berättat. 

Bedömningen av ungdomens lämplighet kan även anses användas för att säkerställa att 

ungdomarna kan hantera kraven och ha större chans att gå stärkta ur påföljden, något som 

samtliga intervjupersoner uppger att Göteborgs kommuns arbetsmodell strävar efter. 

Kontrollen av vilka ungdomar som ska utföra ungdomstjänst behöver således inte enbart vara 

ett verktyg för att öka legitimitet utan kan även användas för att ungdomarna ska få stärkta 

skyddsfaktorer i form av stärkt självkänsla och en känsla av att ha varit en del av ett 

sammanhang på en arbetsplats. Det bör dock nämnas att det ibland sker att ungdomar döms 

till ungdomstjänst trots att de inte anses var lämpliga att utföra ungdomstjänst och att 

kontrollen därför inte garanterar att samtliga ungdomar är lämpliga för påföljden. 
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5.4. Samverkan 

Ungdomstjänsthandläggarna berättar i intervjuerna att de samverkar med Stockholms- och 

Malmö kommun. Samverkan sker bland annat genom regelbundna träffar med både 

Stockholm och Malmö. Med samverkan eftersträvar ungdomstjänsthandläggarna en likhet 

efter lagen och att påföljden ska se så enhetlig ut som möjligt i hela landet. Genom att jämföra 

ungdomstjänsten med andra, såsom Stockholm- och Malmö kommun har Göteborgs 

ungdomstjänst kommit att bli som den är idag. En intervjuperson berättar att de genom 

studiebesök i Malmö och Stockholm har auskulterat hos varandra. Anledningen, berättar 

intervjupersonen, är för att jämföra och att lära sig av varandra. 

 
[...] har vi ju jämfört lite grand med andra städer och andra kommuner, Malmö och Stockholm till 

exempel och jämfört och stött och blött med dem också. [...] vi sneglar mycket på varandra och 

lyssnar på varandra och vi auskulterar hos varandra[...] (Intervjuperson E) 

 

Samarbetet mellan kommunerna ger dem således möjlighet för utbyte av idéer och tankar för 

att utveckla respektive verksamhet. När en av intervjupersonerna berättar om besöken från 

Stockholm och Malmö kommer det fram att det är ett sätt att undersöka vad de andra 

storkommunerna tycker om Göteborgs modell. En av intervjupersonerna säger: 

 
Jag tror att vi, jag tror att det som skiljer oss är att vi är väldigt fokuserade, eller vi sätter en väldigt 

stor betydelse runt det här med arbetsdelen. Det tror jag absolut skiljer oss allra mest. Och det som 

en del kanske också från början har kritiserat oss lite för, Stockholm har varit på oss lite ibland och 

Malmö sådär, medan nu, sista åren så ser ju de att, fan det är jävligt bra det ni gör faktiskt. 

(Intervjuperson E) 

 

I intervjuerna framkommer det att samarbetet kan se olika ut. Utifrån det intervjupersonerna 

berättar förefaller Göteborgs kommun vara en förebild för mindre kommuner för hur man 

arbetar med ungdomstjänst. En respondent säger: 

 
[...] så ibland får ju vi vara de som nästan utbildar eller ger förslag och tips, såhär kan man göra 

med ungdomstjänst, så här kan man hitta arbetsplatser, så här kan man tänka liksom, och sådär. Att 

de ville ibland ha våra dokument och de kopierar saker från oss för att liksom, ja. Så på det sättet 

kan vi ju samma, samverka utifrån att vi är lite mer kanske, vi kanske är modell och kan tipsa. 
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Men när det gäller de stora kommunerna så har vi ju mer utbyte för att vi jobbar ju, vi är ju liksom, 

vi jobbar ju bara med det allihop då. (Intervjuperson E) 

 

I intervjuerna framkommer det att den främsta anledningen till att en större del av samverkan 

sker med de stora kommunerna är för att de har förmånen att arbeta med ungdomstjänst på 

heltid. Enligt intervjupersonerna ser arbetet med ungdomstjänst väldigt olika ut i mindre 

kommuner där ungdomstjänst kan vara en liten del av arbetsuppgifterna i en handläggares 

arbete. I mindre kommuner kan det enligt intervjupersonerna vara så att de bara har enstaka 

fall av ungdomstjänst om året och därför inte har en så utarbetad organisation. 

 

Enligt vad intervjupersonen berättade har Göteborg två sorters utbyten med andra kommuner. 

Med de stora kommunerna, Stockholm och Malmö som nämns i sammanhanget under 

intervjun, kan Göteborg både ge och ta idéer och metoder som skulle utveckla 

ungdomstjänsten. Detta eftersom de, enligt intervjupersonen arbetar snarlikt. Den andra typen 

av utbyte sker då Göteborg till större del agerar modell och förebild för de mindre 

kommunerna vars arbetssätt skiljer sig från Göteborgs-, Stockholm- och Malmö kommuns. 

 

5.4.1. Analys 

Det samarbete resultatet visar på innebär ett utbyte och jämförelser av idéer kring olika sätt att 

arbeta med ungdomstjänst, vilket enligt intervjupersonerna lett till att de tre stora 

kommunerna i Sverige börjat likna varandra vad gäller arbetet ungdomstjänst. Sådana 

homogeniseringsprocesser kallas isomorfism (DiMaggio & Powell 1991, s.66). Som tidigare 

nämnts berättar ungdomstjänsthandläggarna i Göteborgs kommun att de genom tips och råd 

hjälper mindre kommuner att utforma sin ungdomstjänst. Således förefaller det att mindre 

kommuner använder sig av vad DiMaggio & Powell (1991) kallar för ”mimetisk isomorfism” 

eller det som Oliver (1991) benämner som ”imitation”. Det intervjupersonerna säger tyder på 

att ett för oss okänt antal mindre kommuner strävar efter att efterlikna Göteborgs modell 

genom att använda sig av Göteborgs dokument för utformningen av ungdomstjänst. Dock är 

imitationen något som antyds i intervjuerna och kan varken styrkas eller förkastas i den här 

studien då endast ungdomstjänsthandläggare i Göteborgs kommun intervjuats. Enligt 

intervjupersonernas utsagor förefaller Göteborgs kommuns ungdomstjänst vara en 
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framgångsrik organisation som andra organisationer försöker imitera när det till exempel 

råder osäkerhet om hur de ska arbeta, vilket DiMaggio & Powell (1991) beskriver som 

mimetisk isomorfism. 

 

Den nyinstitutionella teorin beskriver hur organisationer inom snarlika arbetsområden kopplas 

samman och bildar organisationsfält (DiMaggio & Powell 1991). I relation till ungdomstjänst 

betyder det att Sveriges samtliga kommuners ungdomstjänstenheter kan anses bilda ett 

organisationsfält. Detta eftersom organisationerna enligt intervjupersonerna har ett utbyte av 

exempelvis kunskap. Utbytet tydliggörs när respondenterna berättar att andra kommuner gör 

studiebesök hos Göteborgs kommuns ungdomstjänsthandläggare. 

 

Av intervjumaterialet att döma förefaller Göteborgs kommuns ungdomstjänstenhet ha sitt 

främsta samarbete med de två andra kommunerna i Sverige som arbetar på liknande sätt som 

Göteborg, nämligen Stockholm och Malmö. Med dem kan Göteborgs 

ungdomstjänsthandläggare ”stöta och blöta” idéer och genom sådana diskussioner utveckla 

sin verksamhet, medan samarbetet med mindre kommuner tycks beskrivas som en 

envägskommunikation där den andra kommunen tar del av Göteborgs arbetsmodell och inte 

vice versa. Utifrån det intervjupersonerna berättar, skulle det kunna beskrivas som att 

Göteborgs kommun, tillsammans med Stockholm- och Malmö kommun bildat ett eget 

organisationsfält då det är de tre som arbetar på liknande sätt i dagens läge. 

 

Intervjupersonerna berättar att samarbetet med Stockholm- och Malmö kommun tidigare 

resulterat i att Göteborg fått kritik för sin ungdomstjänstmodell med arbetsdelens stora 

betydelse, men att på senare tid har de andra kommunerna gett positiv kritik till Göteborg för 

hur de arbetar med ungdomstjänst. Samarbetet med Stockholm- och Malmö kommun har 

resulterat i att de tre organisationerna homogeniseras, enligt intervjupersonerna. Det är en 

process DiMaggio & Powell (1991) menar öka organisationernas legitimitet. 

Homogeniseringen sker enligt Erlingsdottir (1999) på grund av att organisationer som ingår i 

samma organisationsfält anpassar sig efter varandra. 
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6. Sammanfattning 
För att besvara studiens syfte att skapa förståelse för hur en kommun utformar påföljden 

ungdomstjänst har vi undersökt hur ungdomstjänst i en kommun översätts från lagtext till 

verksamhet. För att samla in det resultat studien baseras på har samtliga 

ungdomstjänsthandläggare i urvalskommunen intervjuats i enskilda intervjuer som baserats på 

vinjettfrågor. För att nå studiens syfte ställdes två frågeställningar: ”Hur översätts lagen till 

praktik?” samt ”Hur kan vi förstå utformningsprocessen av ungdomstjänst?”.  

 

För att illustrera studiens resultat följer nedan en karta över hur intervjupersonerna beskrivit 

processen från att lagen kom till, till hur Göteborgs ungdomstjänstverksamhet blivit till. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lagen innebär att samtliga kommuner 

måste ha en ungdomstjänstverksamhet. 

 

 

Göteborgs kommuns personal hade stor 

frihet över hur ungdomstjänstverksamheten 

skulle se ut.  

 

Enligt intervjupersonerna kontaktar 

socialstyrelsen de stora kommunerna i 

Sverige för att utforma nationella riktlinjer 

angående ungdomstjänst. De som arbetade 

med ungdomstjänst i Göteborg vid tillfället 

fick ge synpunkter och tips kring vad det 

skulle stå i riktlinjerna. 

 

Göteborgs arbetssätt stämmer väl överrens 

med handbokens råd om hur 

ungdomstjänst kan utformas. Enligt 

Lagen om överlämnande till 
särskild vård för unga (SFS 
2006:891) träder i kraft 2007. 

Göteborgs kommun startar upp 
en ungdomstjänstverksamhet i 
enlighet med SFS 2006:891. 

Socialstyrelsen påbörjar 
utformingen av riktlinjer kring 
ungdomstjänst 

År 2009 ger socialstyrelsen ut 
”Barn och unga som begår brott 
– Handbok för socialtjänsten” 
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intervjupersonerna behövde Göteborg inte 

ändra sitt arbetssätt. Göteborg kan alltså ha  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 2. Illustration 

 

 

 

 

 

 

 

 

påverkat socialstyrelsens riktlinjer som styr 

deras arbete. 

 
 

Enligt intervjupersonerna gör mindre 

kommuner studiebesök för att se hur 

Göteborgs kommun arbetar med 

ungdomstjänst. Enligt nyinstitionell 

organisationsteori leder studiebesöken till 

ökad legitimitet för Göteborgs arbetssätt. 

Om allt fler anammar Göteborgs arbetssätt 

kan det leda till att Göteborgs 

handlingsmönster för ungdomstjänst 

institutionaliseras i andra kommuner i 

Sverige.  

 

När det kommer till den första frågeställningen visar resultatet att Göteborgs kommun 

använder sig av en given mall som ger ungdomstjänsten sin struktur. Den givna mallen har 

formats av påtryckningar i form av lagtext som berör ungdomstjänst, hur personalen i 

Göteborg tolkat lagen och deras föreställningar om vad som är verksamt i arbetet med unga 

lagöverträdare. Två år efter lagen om ungdomstjänst trätt i kraft utfärdade Socialstyrelsen en 

handbok med riktlinjer och råd om hur arbetet med ungdomstjänst bör utformas. 

 

När Göteborgs modell beskrivs visar det att arbetssättet stämmer väl överens med innehållet i 

handboken och lagtexten, även om riktlinjerna nämner vissa delar som Göteborg valt att inte 

använda sig av, såsom behandlingsinriktade program i den särskilt anordnade verksamheten. 

Arbetsmodellen är en övergripande struktur med ett specifikt innehåll som kan varieras till 

viss utsträckning efter ungdomens individuella förutsättningar och behov, såsom arbetsplatsen 

där ungdomen ska arbeta och de samtalsämnen som behandlas i den särskilt anordnade 

 
Studiebesök 
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verksamheten. 

 

I resultatet framkommer det att Göteborg fick vara med och ge synpunkter på de riktlinjer 

som Socialstyrelsen senare kom att ge ut i en handbok. Intervjupersonerna berättar att de 

upplevde att Socialstyrelsen lyssnade på synpunkterna. Det visar på vad Oliver (1991) kallar 

för Påverkan. Oliver (1991) menar att Påverkan är ett sätt för en organisation att påverka eller 

ändra de krav som ställs på dem. 

 

Med hjälp av nyinstitutionell organisationsteori kunde vi besvara vår andra frågeställning, då 

utformningen av ungdomstjänst skett delvis genom tvingande isomorfism (DiMaggio & 

Powell 1991) eftersom lagtext tvingar kommunerna att arbeta med ungdomstjänst. Dock var 

lagen otydlig på vissa områden och det gav Göteborgs kommun möjlighet att själva utforma 

hur de skulle arbeta inom den ram som lagen utgjorde. I resultatet finns tecken som visar på 

att valet av arbetsmetoder och filosofier för arbetet utformats genom vad DiMaggio & Powell 

(1991) kallar normativ isomorfism. 

 

Intervjupersonerna menar att Göteborgs kommun arbetar på ett annat sätt än andra kommuner. 

I Göteborgs läggs stor vikt på att det oavlönade arbetet genom att ha en stor variation av 

arbetsplatser och genom handledning av handledarna på arbetsplatserna. Dessutom görs en 

intervju med ungdomen för att hen ska få en så bra matchning till en arbetsplats som möjligt. 

Ur intervjumaterialet kunde vi urskilja resonemang bakom Göteborgs fokusering på 

ungdomarnas oavlönade arbete. Arbetssättet grundas i en tanke om att ungdomen blir stärkt 

när den kommer in i ett arbetslag och får känslan att hen kan sköta ett arbete, även om hen har 

haft svårigheter i sitt liv tidigare. Att ungdomen blir stärkt efter att ha avtjänat påföljden är 

något intervjupersonerna benämner som att ungdomstjänsten blir meningsfull. Idén om att 

ungdomen blir stärkt av att få uppleva framgången i att sköta ett arbete, om än oavlönat 

sådant, samt få en god kontakt med handledaren på arbetsplatsen eller någon annan anställd 

tycks grundas i ett förhållningssätt kring skyddsfaktorer, som exempelvis Carr & Vandiver 

(2001) tar upp. 

 

Resultatet visar att ungdomstjänsthandläggarna har varit delaktiga i ett samarbete som 

resulterade i den mall som används när socialsekreteraren bedömer om ungdomstjänst är en 
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lämplig påföljd för ungdomen. Vi ser två tolkningsmöjligheter för detta. En möjlighet är att 

ungdomstjänsthandläggarna vill säkerställa att de ungdomar som döms till ungdomstjänst ska 

fullfölja hela påföljden för att stärka ungdomens skyddsfaktorer. Å andra sidan kan det även 

tolkas som att de genom lämplighetsanpassning ökar chansen att bara ungdomar som kommer 

att klara av att fullfölja ungdomstjänsten döms till den. Det leder i sin tur att Göteborgs 

ungdomstjänstmodell får ökad legitimitet, då ungdomstjänsthandläggarna gör mätningar som 

visar att 93 till 95 procent av ungdomarna fullföljer sin ungdomstjänst. 

 

I resultatet redovisas att Göteborg har ett samarbete med olika kommuner för att utveckla sin 

ungdomstjänst. Samarbetet ser olika ut beroende på vilken kommun de samverkar med. Det 

framkommer att Stockholm och Malmö med Göteborg bildar en samverkansgrupp som har en 

utarbetad samverkansmodell där de genom studiebesök auskulterar med varandra. Samarbetet 

mellan de tre stora kommunerna sker enligt intervjupersonerna för att de arbetar på ett 

liknande sätt. Samarbeten där organisationer byter idéer på det här sättet bidrar till att 

organisationerna i samarbetet liknar varandra till ännu större utsträckning, detta fenomen 

kallas isomorfism (DiMaggio & Powell 1991). Den andra sortens samarbete som sker med 

mindre kommuner är dock annorlunda: de mindre kommunerna studerar hur Göteborgs 

kommun arbetar med sin ungdomstjänst. Intervjupersonernas utsagor om att andra kommuner 

studerar hur de arbetar tyder på att Göteborg anses vara en framgångsrik organisation som 

andra organisationer strävar mot att efterlikna, som sker för att ge ökad legitimitet till den 

egna organisationen enligt DiMaggio & Powell (1991). 
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7. Slutdiskussion 
Organisationer påverkas av en mängd olika fenomen. I vilken utsträckning och hur påverkan 

sker är beroende på ett flertal faktorer. I vår studie kunde vi observera några av dessa faktorer 

som påverkat ungdomstjänstverksamheten i Göteborgs kommun. De faktorer vi observerat var 

en lag som infördes 2007, det personalen ansåg vara bäst lämpade arbetssätt för 

organisationen och samverkan med andra organisationer. Det framkom av två 

intervjupersoner att Socialstyrelsens riktlinjer påverkats av ungdomstjänsthandläggare i 

Göteborgs kommun, vilket visade sig vara ett exempel på hur en organisation kan påverka 

innehållet av de institutionella påtryckningar som ställs på den av omgivningen. De andra två 

intervjupersonerna berättade att de riktlinjer och råd kring kommuners ungdomstjänst som 

Socialstyrelsen samlat i en handbok påverkat Göteborgs arbetsmodell. Skillnaden i de två 

uttalanden kan tolkas som att de två senare nämnda intervjupersonerna inte hade kunskap om 

samarbetet med Socialstyrelsen. 

 

Resultatet av vår studie kunde sett väldigt annorlunda ut om de personer som har kunskap om 

hur Göteborgs arbetsmodell tagits fram inte hade funnits kvar i verksamheten. Då hade 

resultatet troligtvis pekat på att ungdomstjänsthandläggarna i Göteborg endast följer de 

riktlinjer som Socialstyrelsens handbok ger och därmed efterrättar sig efter dem. Vidare är det 

möjligt att kunskapen om hur Göteborg påverkat handboken går till spillo när det sker ett 

generationsskifte av handläggare. Det skulle i sin tur leda till att framtida studier skulle kunna 

få ett resultat som visar på att ungdomstjänsten i Göteborg efterrättar sig utifrån 

Socialstyrelsens riktlinjer. 

 

Som beskrevs i bakgrunden och problemformuleringen uppgav SOU (2012:34) att införandet 

av lagen om överlämnande till särskild vård för unga (SFS 2006:891) ämnade leda till ökad 

förutsägbarhet och ökad enhetlighet. En ökad enhetlighet skulle innebära att unga 

lagöverträdare får ökad likabehandling straffrättsligt sett. SOU (2012:34) skriver även att 

ungdomstjänst bör anpassas efter den unges förutsättningar. 

 

Enligt intervjupersonernas utsagor finns förutsägbarhet vad gäller ungdomstjänst i Göteborgs 

kommun, då påföljden har en tydlig struktur som används för samtliga ungdomar. Dock 
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anpassas ungdomstjänst utefter den ungdom som blivit dömd, då samtalen i särskild anordnad 

verksamhet anpassas efter vad ungdomstjänsthandläggaren anser vara relevant att samtala om 

med ungdomen i fråga. Det innebär att den övergripande strukturen vad gäller upplägg av 

möten, regler och villkor, arbete och särskild anordnad verksamhet, är den samma och 

förutsägbart för ungdomen. Däremot finns aspekter som inte kan förutses då det visas hänsyn 

till ungdomens individuella förutsättningar, till exempel vilken arbetsplats ungdomen utför 

oavlönat arbete på. Sammantaget visar det på att tanken bakom införandet av lagen uppfyllts, 

kanske inte nationellt men åtminstone för de ungdomar som är bosatta i Göteborgs kommun. 

 

Hur Sveriges kommuner arbetar med ungdomstjänst skiljer sig åt, enligt intervjupersoner i 

studien. Den fasta förankring som uppges finnas för arbetssättet i Göteborgs kommun tyder på 

att ungdomstjänst kan anses ha blivit institutionaliserat i Göteborgs kommun, dock finns 

ingen nationell institution kring ungdomstjänst. I resultatet framkommer att det bedrivs 

samarbeten där kommuner rådfrågar och auskulterar hos varandra. Enligt intervjupersonerna 

är Göteborg en kommun vars ungdomstjänst stämmer väl överens med de riktlinjer som 

Socialstyrelsen gett ut kring ungdomstjänst, och är ibland de som utbildar och visar andra 

kommuner hur Göteborgs kommun arbetar. I framtiden kan sådana samarbeten leda till att 

Göteborgs kommuns sätt att arbeta med ungdomstjänst institutionaliseras även i andra 

kommuner och blir den som samtliga kommuner i landet bör använda. 

 

När vi genomförde studien och samlade in det material resultatet baseras på, gjordes 

kvalitativa intervjuer. Intervjuerna var baserade på vinjettfrågor som intervjupersonerna fick 

läsa och bads sedan besvara frågor relaterade till vinjetterna. Som nämnts i metodkapitlet gav 

vinjettfrågorna som användes i intervjuerna inte de svar som förväntats. Utifrån det är det 

möjligt att diskutera hur resultatet hade sett ut om vinjettfrågor inte använts. Det är möjligt att 

vinjettfrågorna var onödiga och att den information som framkom när de användes hade 

kunnat samlas in utan vinjetter då intervjupersonerna fick upprepa många svar. Användandet 

av vinjetter kan dock även ha inneburit att intervjupersonerna enklare kunde tänka kring hur 

och varför de arbetar som de gör och att resultatinsamlingen underlättades av vinjetterna. Vi 

tror det sistnämnda stämmer för vår studie, det vill säga att intervjupersonerna tack vare att de 

fick samma frågor flera gånger mer utförligt gick in på grunden för svaren. 
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Hur hade studien utformats om vi inte valt de metoder som påverkat vår studie? En möjlig 

studie hade kunnat utformas i syfte att undersöka hur ungdomstjänsten ser ut i praktiken från 

början till slut. Då hade fokus legat på att studera varje möte, samtal och arbetstillfälle. De 

tidsmässiga restriktionerna hade dock hindrat oss från att bedriva en sådan studie. Likväl hade 

resultaten från en sådan studie varit intressanta och kunnat bidra till kunskapsutveckling inom 

ämnet. 

 

Det hade varit intressant att bedriva följdstudier baserade på den här studien. Att basera 

studier på samma metoder fast i andra kommuner hade vidare kunnat leda till möjliga 

jämförelsestudier där man kunnat konstatera den faktiska skillnaden i de olika kommunerna. 

Då hade det varit möjligt att studera om samarbetet med Stockholm och Malmö verkligen 

sker som Göteborg hävdat. 

 

Vi ser ett intressant framtida forskningsområde där det nationella samarbetet för 

ungdomstjänst skulle kunna studeras. Är det verkligen stora kommuner som Göteborgs 

kommun som är förebilder för andra kommuners ungdomstjänstverksamheter? Vad är det som 

gör att de anses vara framgångsrika och som andra försöker efterlikna? 
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Bilaga 1 - Informationsbrev 
Information om studien om utformningen av ungdomstjänst 
Hej! 
Vi är två studenter, Michael Foisack och David Toresson, från Linnéuniversitetet i Växjö som 
just nu skriver vårt kandidatsuppsats på socionomutbildningen. Vi vill intervjua handläggare 
och socialsekreterare för att ta reda på hur arbetet med ungdomstjänst ser ut. 
Vårt syfte med studien är att skapa förståelse för hur Göteborgs kommun utformar påföljden 
ungdomstjänst utifrån lagen om överlämnande till särskild vård för unga. 
Det är frivilligt att delta i studien och du kan när som helst avbryta din medverkan utan 
närmare förklaring. Vi kommer att hantera personuppgifter konfidentiellt. I den färdiga 
uppsatsen kommer vi inte nämna intervjupersoner vid namn, dock kommer vi skriva att 
studien görs i Göteborgs kommun. Vi vill gärna ha dig som intervjuperson eftersom det inte 
finns mycket forskning om ungdomstjänst och du har kunskap som skulle öka förståelsen om 
vad ungdomstjänst är för något och vad det består av. 
Vi kommer att intervjua dig enskilt och intervjun kommer ta ungefär 60 minuter. Du väljer 
själv var du vill intervjuas. Vi har en tidsplan som innebär att vi helst velat träffa dig någon 
gång under vecka 48, 49 eller 50. Vår förhoppning är att intervjua hela din arbetsgrupp men 
intervjutillfällena behöver inte vara på samma dag. 
Var vänlig och kontakta oss om du har några frågor. Du kan nå oss via telefon och 
mailadresserna nedan. 
 
 
 

Michael Foisack: tel. xxx-xxx xx xx 
mail: mf222gw@student.lnu.se 

 
 

David Toresson: tel. xxx-xxx xx xx 
mail: dt222ah@student.lnu.se 

Vår handledare, Mairon Johansson 
 
 

59 
 



 

Socionomprogrammet, 2SA47E 
Ungdomstjänst 
David Toresson & Michael Foisack 
 

  
 

Bilaga 2 - Intervjuguide 
– Förklara utformningen av vinjetten för intervjupersonen 
– Ge intervjupersonen en vinjett 
Följdfrågor till vinjetterna: 
Ungdomens situation: 
– Är det här en situation du känner igen från din yrkesutövning? (Om de inte tycker att fallet 
är verklighetstroget går vi vidare till nästa vinjett) 
– Finns det några särskilda aspekter i ungdomens situation som du reagerar över? 
Ungdomstjänstens innehåll: 
– Kan du beskriva hur ungdomstjänsten skulle utformas utifrån fallbeskrivningen? 
                  – Följdfråga: Hur utformas särskild anordnad verksamhet och oavlönat arbete? 
                  – Följdfråga: Kan du förklara varför de utformas på det sättet? 
– Vilken eller vilka särskilda arbetsmetoder används i ungdomstjänsten? 
                  – Följdfråga: Hur kommer det sig att ni har valt dem? 
– Vilka teman baserar ni innehållet av den särskilt anordnade verksamheten runt? 

– Följdfråga: Kan du förklara det närmare? 
– Vilken målsättning finns för arbetet med ungdomstjänst för den här ungdomen? 

– Följdfråga: Kan du beskriva det lite mer? 
– Vilka krav tycker du att man kan ställa på ungdomen? 
                  – Följdfråga: Kan du förklara varför du tycker så? 
– Hur påverkas utformningen av ungdomstjänst om ungdomen har blivit straffad tidigare? 
Enskilde handläggarens påverkan på ungdomstjänsten: 
– Vad har du som handläggare för roll i ungdomstjänsten? 
– Till vilken utsträckning påverkar du som handläggare ungdomstjänsten? 

– Följdfråga: Till exempel personlig kontakt? 
– Vilka befogenheten har den enskilda handläggaren över att bestämma 
innehållet i ungdomstjänsten? 

– Hur tror du dina arbetskollegors utformning av ungdomstjänsten hade skiljt sig från din? 
– Börja om med nästa vinjett 
Frågor som ställs efter alla 4 vinjetter har gåtts igenom: 
Frågor som ställs övergripande om ungdomstjänst: 
– Vem bestämmer vad ungdomstjänsten ska innehålla? 

– Följdfråga: Hur kommer ni fram till det? 
– Vilka arbetsverktyg, till exempel utarbetade program, använder ni i arbetet med 
ungdomstjänst? 
                  – Följdfråga: Varför dem? 
– Har ni riktlinjer om hur ni ska arbeta med ungdomstjänst? 
                  – Följdfråga: Kan du beskriva dem? 
                  – Följdfråga: Hur kommer ni fram till dem? 
– Vad tror du skiljer Göteborgs kommuns ungdomstjänst från andra kommuners? 
                  – Följdfråga: Varför tror du att det skiljer sig åt? 
Avslutande frågor om dig själv: 
– Hur gammal är du? 
– Vad har du för utbildning? 
– Hur länge har du arbetat med unga lagöverträdare/ungdomstjänst? 
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– Har du arbetar med ungdomstjänst i en annan kommun? 
                  Om ja: Hur skiljde sig arbetet med hur du arbetar idag? 
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