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Abstract 

Author: Charlotte Sannestad & Mattias Strand 

Title: What happens next? - A qualitative study about a future follow-up care for young 

offenders in Sweden [translated title] 

Supervisor: Anders Östnäs 

Assessor: Sune Sunesson 

The purpose of this study is to take a closer look at Swedish young adults sentenced to LSU 

(The law on enforcement of closed juvenile care) and their way back to the community. As of 

today in Sweden there is no written law or any specified follow-up care for young offenders 

when they leave an institution. The way back to society for a young offender has been debated 

since 1999 when the LSU act went through in Sweden. Currently, there is a memorandum 

from the Swedish Justice Department that addresses this area. It was published in 2009 and 

suggests a kind of statutory follow-up care as a possible solution. There are also two bills 

from 2008 and 2009, both of which address how the follow-up process should look like for 

young offenders. They also suggest that a statutory follow-up care seems to be the best 

option. The investigations regarding the issue has been debated whether follow-up care should 

be voluntary or whether it should become embedded as part of the penalty, and thus become a 

mandatory part of the process that aims to rehabilitate the young offender. Our theoretical 

approach in this study is social constructivism, we will look at the follow-up care as 

something that is constructed and created in a social context. We will develop our analysis 

using the concept of disciplinary power and discourse. We used a qualitative method to 

collect the material for this study. The material itself were collected using interviews with 

people working close to young offenders, the questions used in the interviews were semi-

structured. 

Key words: “back to the community”, young offenders, SiS, social service, LSU, voluntary, 

social constructivism, discourse, power, disciplinary, collaboration, society, professional. 
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1. Inledande presentation 

I denna uppsats kommer diskussionen och processen gällande konstruerandet av en möjlig 

eftervård för ungdomar dömda till sluten ungdomsvård att problematiseras och diskuteras.   

Eftervårdsinsatser har en mycket komplex roll i relation till vår målgrupp. Vad som är 

eftervård är i mångt och mycket en definitionsfråga, det vill säga vad som anses vara eftervård 

beror på vem du pratar med och i vilket sammanhang. Det är således viktigt att poängtera att 

något direkt uttalat eftervårdsuppdrag inte existerar. Det finns inga riktlinjer eller lagrum som 

berör eftervård för dömda ungdomar. Det är en frivillig insats som konstrueras, skapas endast 

om den unge själv önskar, eller om de inblandade myndigheterna finner det nödvändigt. 

Många olika instanser och myndigheter har under flera år kommit med diverse förslag på hur 

man kan utarbeta en fungerande eftervård. Anledningen till att ämnet är debatterat samt att 

nya förslag kontinuerligt kommer gällande dess roll i samhället, har att göra med att det inte 

finns någon eftervård att tala om. Inblandade parter befinner sig i ett läge där de söker efter en 

möjlig lösning i frågan och det är denna lösningsprocess i eftervårdsfrågan som vi i vårt 

arbete kommer titta lite närmare på.  

2. Problemformulering 

Vid en sökning i Lunds universitets bibliotek fann vi en mycket intressant liten bok. En bok 

som består av en rad tidningsartiklar från 1970 – talet, alla hämtade från tidsskriften 

Pockettidningen R. De behandlar alla på ett eller annat sätt samhällets syn på kriminella i 

relation till eftervård under mitten av 1900 - talet.  Det var i denna bok som vi stötte på en 

diktsamling som var både inspirerande och intressant. Dikten kan på ett tydligt sätt sägas visa 

hur ett samhälle konstruerar en myt, eller en sanning om hur en typisk brottsling är och bör 

hanteras.  

På 1940 – talet utkom en diktsamling kallad ”Genom ett galler”. Dikten är skriven av en före 

detta intagen under pseudonymen Peder Bläck. Den konkretiserar den bild av kriminella som 

fanns i Sverige för ca 60 år sedan (Eftervård efter vad?  Pockettidningen R nr 4, 1971).   

Men människor skränar: - De är ju blott några frigivna fångar, än sen, som kommer ut efter 

avtjänat brott för att börja stjäla igen. 

Men ni som mäter med domedagsmått världens rättfärdighet de har dock sonat de brott de 

begått - Hur många av er har det?  
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Denna dikt fångar på ett intressant sätt den intagnes bild av hur samhället ser på dem som 

dömts till fängelse. Dikten fångar upp den hopplöshet, den misstro som samhället ofta har till 

dömda. Men hur är samhället konstruerat idag? Hur hanterar vi, och hur ser vi på unga 

kriminella som blivit dömda till sluten ungdomsvård? Vilka möjligheter vill vi ge dem till att 

kunna förändra sitt liv och få en andra chans? Är vi beredda att satsa på att ge eftervårds 

insatser för denna grupp? ”The law gives no specific advice on how a placement in care 

should be ended, or what supports should be given to the young person after he or she has left 

care”(Höjer 2008 s. 192). Detta citat visar just på den luddighet som finns gällande vilket 

ansvar samhället har för barn och unga efter institutionsvistelsen.  

Eftervård för unga under 18 år som dömts för brott och därmed blivit placerade enligt lagen 

om verkställighet av sluten ungdomsvård, LSU, är i mångt och mycket ett komplext och 

svårdefinierat led i den process som syftar till att återanpassa den unge in i samhället. Detta på 

grund av att det inte finns några riktlinjer för hur denna bör vara konstruerad, vilket i sin tur 

gör att de inblandade myndigheterna SiS och socialtjänsten inte har några tydliga ramar att 

följa. Vilka åtgärder som sätts in för den unge efter avtjänat straff beror helt och hållet på 

främst två saker, är den unge själv motiverad till att ta emot vård och anser socialtjänsten att 

det finns ett behov? Om behov finns och den unge vill ha hjälp, kan olika stödinsatser som 

ekonomiskt bistånd, hjälp med boende, kontaktperson, eller kontakt med BUP, barn och 

ungdomspsykiatrin, sättas in. Också åldern på den dömde är avgörande för vilka typ av 

vårdinsatser som kan sättas in. Är individen under eller över 18 år? Myndig eller omyndig. 

Om individen är under 18 år måste socialtjänsten blanda in föräldrarna i eftervårdprocessen. 

Är personen myndig har denne rätt att avböja eventuell inblandning av föräldrarna eller 

föräldern i sin process. 

Under det senaste decenniet har det pågått diskussioner och utredningar gällande hur man kan 

gå till väga i konstruerandet av en fungerande eftervård. I mångt och mycket är 

eftervårdsfrågan en fråga som handlar om pengar, det vill säga hur mycket pengar som 

kommunen är villiga att sätta undan för ett eventuellt eftervårdsuppdrag för LSU – dömda 

ungdomar.  I diskussionen om hur man kan konstruera och forma eftervårdens roll har man 

utrett om man borde ta bort frivillighetsaspekten i en eventuell eftervård och istället låta den 

ingå som ett led i straffet. I så fall kommer ansvaret för förmedlandet av eftervård att ligga 

under statens institutionsstyrelse SiS, ansvarsområde och inte som idag, på socialtjänstens. I 

detta samband är det viktigt att poängtera att socialtjänstens ansvar för ungdomarna efter 
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frigivning inte handlar om att de har en skyldighet att ge en särskilt utformad eftervård, 

istället handlar det om att se till att den unge erhåller bästa möjliga redskapen till att skapa sig 

ett så välfungerande liv som möjligt. Vad kan det då innebära om man väljer att baka in 

eftervården i själva verkställigheten? Risken att den redan diffusa gränsen mellan vård och 

straff suddas ut ännu mer om man överlåter vårdansvaret till SiS, känns överhängande. Detta 

spänningsförhållande, mellan både vårdande och straffande faktorer skapar en komplexitet 

som färgar av sig på konstruktionen av en framtida eftervård. På grund av eftervårdens diffusa 

roll i de diskussioner och utredningar som finns, är det relevant att ställa sig frågan om 

eftervård endast är en myt konstruerad av samhället? ”Eftervård, ja vad är det? Dom vet inte 

var dom ska ta vägen när dom kommer ut, det är hela problemet med eftervården”(Eftervård 

efter vad? Pockettidningen R 1971 nr 4 s. 73). Utifrån detta citat tenderar det inte ha hänt så 

mycket på 40 år gällande synen på vad eftervård egentligen innebär samt hur en 

välfungerande sådan bör vara konstruerad.  

Idag är det som ovan nämnts, socialtjänsten som ansvarar för tiden efter verkställigheten. Det 

är av intresse från vår sida att problematisera och reflektera över det faktum att dömda 

ungdomar har två uppdragsgivare, Statens institutionsstyrelse och socialtjänsten. Två aktörer 

som symbolisera två olika sidor, en står för tvång och straff, den andra för vård och 

frivillighet. Frågan är dock om det i realiteten är så här svart och vitt, eller om de ansvariga 

myndigheterna befinner sig på en diffus gråskala där de inblandades roller ter sig tämligen 

suddiga och oklara?  Kanske det anses problematiskt att lägga något som handlar om vård och 

rehabilitering på SiS ansvarsbord. Kanske gränsdragningen mellan straff och vård riskerar att 

bli ännu mer diffus om en tvångsinstitution som SiS också ska ta hand om vårddelen. Men å 

andra sidan står inte SiS enbart för tvång, utan har också ett vårdande uppdrag inbakad i 

verksamheten. Under den tid som den unge dömts till sluten ungdomsvård får den parallellt 

med sitt straff, vård i olika former. Denna dualism, denna komplexa form som sluten 

ungdomsvård skapar visar på att det är allt annat än enkelt att definiera de två huvudmännens 

uppgifter och roller.  Kanske eftervården urvattnas och mister sin identitet som just ett 

vårdande inslag om den blir ett led i straffet?  Å andra sidan kanske eftervården får en 

konsekvent och stabil position om den faktiskt blir en del av straffet och därmed också blir 

tvingande? Då man reflekterar över de båda huvudmännens olika positioner och roller i 

relation till straffande och vårdande aspekter, inser man att det finns mer likheter än 

skillnader. Kanske socialtjänstens arbetsmetoder inte skiljer sig särskilt mycket från SiS? De 
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olika organisationerna har uppkommit i ett spel om normalitet och avvikelse där olika nischer 

har intagits och olika roller och kategorier utvecklats”(Svensson 2001 s. 121).  Socialtjänsten 

har, om än utan ett uttalat straff och med mindre synliga kontrollapparater, en rad mer eller 

mindre synliga tvångsmekanismer till sitt förfogande. Som ett tydligt exempel kan man 

nämna LVU, lagen om vård av unga.  Precis som särskild ungdomsvård, har socialtjänsten en 

rad krav, mål och styrningsmekanismer att använda på sina klienter. De båda myndigheterna 

går ju i mångt och mycket ärenden åt staten. ”De är båda delar av statsapparatens 

människobehandling. De motiveras båda utifrån argument om såväl hjälp som 

kontroll”(Svensson 2001 s. 121).  

3. Syfte och frågeställningar  

Vårt syfte med den här uppsatsen är att beskriva, analysera och problematisera den diskussion 

och de utredningar som finns kring konstruerandet av en eftervård till ungdomar dömda till 

sluten ungdomsvård enligt LSU, lagen om verkställighet av sluten ungdomsvård. Detta 

kommer att göras utifrån ett yrkesutövarperspektiv, alltså utifrån ett par ”socionom – 

glasögon”.  Vi kommer att ta en närmare titt på de eventuella insatser som kan komma att 

definieras som eftervård för den målgrupp vi inriktat oss på. 

- Hur konstrueras/formas synen på vad eftervård kan vara i vårt samhälle? 

- Hur fungerar samarbetet mellan socialtjänsten och SiS gällande ungdomar dömda till 

sluten ungdomsvård? 

- Vad kan det i realiteten innebära att eftervården är frivillig? 

- Hur förhåller samhället sig till den dualism som finns inbakad i det faktum att 

ungdomar både ska straffas och vårdas? 

 

4. Lag (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård 

Under detta arbete kommer man upprepade gånger kunna läsa om ett lagrum som skrivs med 

betäckningen LSU. För att underlätta för läsaren kommer det under denna rubrik ges en 

överblick kring den lag som heter Lag (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård. I 

arbetet kommer denna lag således förkortas LSU. Det kommer även ges en förklaring kring 

andra relaterade lagrum, detta för att läsaren ska kunna relatera till de frågeställningar som 
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undersökningen i uppsatsen bygger på. Vi är medvetna om att det finns lagrum som påverkar 

varandra, men eftersom vi har val att koncentrera oss på det lagrum som behandlar unga 

lagöverträdare är det just den som vårat fokus kommer ligga på.  

För att bli dömd till sluten ungdomsvård enligt LSU ska man vara under 18 år då brottet begås 

och påföljden bör bestämmas till fängelse av rätten. Om detta inträffar ska rätten bestämma 

tiden för den slutna ungdomsvården. Tidsperioden kan lägst vara 14 dagar och som högst 4 år. 

(Thunved, Clevesköld, Thunved 2008)   I lagen (1998:603) om verkställighet av sluten 

ungdomsvård kan man läsa att verkställighetstiden ska ske vid så kallade särskilda 

ungdomshem, dessa särskilda ungdomshem anvisas av Statens institutionsstyrelse (SiS). De 

särskilda ungdomshemmen drivs av SiS vilket innebär att SiS står för både planering, ledning 

och drift, SiS står också för tillsynen över dessa särskilda ungdomshem. (Nordstörm & 

Thunved 2009)  Med andra ord, SiS är huvudman och ansvarig under den tid som den unge 

vistas på institutionen.  

I LSU kan man vidare läsa att verkställigheten av sluten ungdomsvård ska utformas på ett 

sådant sätt att den dömdes anpassning i samhället främjas och att de skadliga följderna av 

frihetsberövandet motverkas.  Lagen ger alltså inga konkreta åtgärder för den unge, utan 

använder öppna och generella beskrivningar som öppnar upp för relativt fri tolkning från de 

ansvarigas sida. När det kommer till genomförandet av den verkställighet som gäller under 

LSU står det i lagen att den dömde ska ges nödvändig vård och behandling och även ges 

tillfälle till utbildning, aktiviteter, förströelse, fysisk träning och vistelse utomhus. Under 

verkställighetstiden får den dömde hindras att lämna det särskilda ungdomshemmet och i 

övrigt underkastas den begränsning av rörelsefrihet som är nödvändig för att 

verkställighetstiden ska kunna genomföras. (Thunved, Clevesköld, Thunved 2008) De 

särskilda ungdomshemmen har således befogenhet att utföra diverse frihetsberövande 

åtgärder.  

När det kommer till den tidsram som sträcker sig under verkställigheten på det slutna 

ungdomshemmet ska verkställigheten börja på en låsbar enhet, men så snart förhållandena 

tillåter ska den dömdes möjligheter för mer öppnare former övervägas. Frågan kring öppnare 

former ska prövas fortlöpande under verkställigheten, dock ska detta prövas minst en gång 

varannan månad. Under verkställighets tiden ska den dömde tillåtas att vistas utanför det 

särskilda ungdomshemmet i en sådan utsträckning som kravet på samhällsskydd tillåter och i 
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samband med detta ska det bedömas som lämpligt för att främja den dömdes anpassning i 

samhället. Om en sådan bestämmelse görs ska nödvändiga villkor ställas på den 

dömde(Thunved, Clevesköld, Thunved 2008). Denna noggranna övervägning gällande ökning 

av öppnare former handlar om att man samtidigt som man på institutionen försöker se till den 

unges enskilda behov av vård och personlig utveckling, också parallellt måste arbeta med att 

uppfylla samhällets krav på att upprätthålla straffaspekten. 

I det lagrum (Lagen (1999:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga: Paragraf 12) 

som beskriver de särskilda ungdomshemmen kan man också läsa att när en utskrivning 

inträffar från SiS institutioner ska en upprättad plan för utslussning göras av SiS i samarbete 

med socialnämnden. När det gäller utslussning av de ungdomar och vuxna som genomgått 

vård vid institution ska SiS i ett nära samarbete med kommunerna och andra samhällsorgan 

utveckla formerna för själva utslussningen (Norström och Thunved 2009). Lagen belyser här 

på ett tydligt sätt vikten av att det förekommer ett fortlöpande samarbete mellan de båda 

huvudmännen, socialnämnden och SiS. Detta samarbete ska påbörjas i samband med att 

domen verkställs och fortlöpa genom hela processen. 

4:1 Motion och promemoria gällande eftervård för LSU dömda ungdomar 

Som nämnts i problemformuleringen har det pågått diskussioner under ett antal år gällande 

huruvida en eftervård för LSU – dömda kan se ut och vara konstruerad samt om 

huvudmannaskapet för eftervård bör tilldelas SiS och därmed endast göra en myndighet 

ansvarig i frågan. Under stora delar av 2000 – talet har olika instanser i samhället debatterat 

och utrett hur man kan göra eftervården till ett fungerande led i den vårdkedja som den unge 

går igenom under sluten ungdomsvård. Statens institutions styrelse SiS och 

Brottsförebyggande rådet, Brå har båda gjort en rad utredningar och utvärderingar om sluten 

ungdomsvård och eftervård. Riksdagen har också under många år arbetat från och till med 

denna fråga. Under 2008 lämnade kristdemokraten Chatrine Pålsson Ahlgren in en motion, 

alltså ett förslag till riksdagsbeslut som behandlade unga brottslingar(Motion 2008/09: Ju 

381). I denna motion belyser Chatrine Pålsson Ahlgren den dystra återfallsstatistik som 

ungdomar dömda till sluten ungdomsvård har. ”Nya siffror från Brå visar att 75 % av 

ungdomarna återfaller i brott efter sin tid på ungdomshemmen. En förklaring till att 

majoriteten av de färdigvårdade ungdomarna återfaller i brott kan vara bristen på 

uppföljning”(Motion 2008/09: Ju 381). Denna statistik är en av anledningarna till att man valt 

att utreda ungdomsvårdens och eftervårdens eventuella roll i samhället samt vilka brister som 
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finns i övergången från institutionsvård till ett liv i frihet. Denna barriär mellan institution och 

frihet har under flera decennier diskuterats och i boken Eftervård efter vad?(1971) behandlas 

detta ständigt återkommande dilemma i en debattartikel om vad som möter en före detta 

intagen efter frigivningen.” Det är orimligt att över en natt myndigförklara en under månader 

isolerad, socialt avvikande människa och begära att hon plötsligt skall uppträda med ansvar 

för sig själv och andra i ett samhälle”(Eftervård efter vad? Pockettidningen R 1971 s. 21). 

Citatet är nästan 40 år gammalt, men än idag känns dess innehåll relevant och applicerbart på 

dagens diskussion kring eftervård och dess betydelse. 

I motionen tas också det faktum upp att eftervården bör vara lagstadgad och därmed inte vara 

en frivillig åtgärd. Eftervården ska alltid ingå, vare sig den unge tycker sig behöva det eller ej. 

”En lagstadgad eftervård innebär att individen inte kan välja bort den”(Motion 2008/09: Ju 

381). Eftervården blir då, sett ur detta perspektiv, en del av straffet. I motionen tar man också 

upp det faktum att man endast önskar en huvudman. Man vill se SiS som den ansvarige 

myndigheten, både när det gäller verkställighet och eftervård. ”Vi menar också att SiS bör få 

ansvaret för hela kedjan inklusive eftervården”(Motion 2008/09: Ju 381). Året efter, alltså 

2009 kom åter en motion angående unga brottslingar, också den från kristdemokraterna 

skriven av Yvonne Andersson och Chatrine Pålsson Ahlgren. Den behandlar och tar upp 

samma punkter som presenterats ovan och som framlades 2008. Precis som i motionen från 

2008 tas huvudmannaskap och frivillighet/tvång upp i relation till eftervården. Motionen 

belyser det faktum att det inte finns någon myndighet som har huvudansvar när det kommer 

till unga brottslingar. Det är utspritt mellan en rad olika myndigheter som till exempel 

socialtjänsten, SiS och polisen. I Motionen kritiseras också socialtjänstens arbetsmetoder ”I 

många fall väntar kommunernas socialtjänst för länge med att hjälpa ungdomar som hamnat 

snett. Detta är både en ekonomisk och ideologisk fråga. Socialtjänsten som har lägsta möjliga 

omhändertagande som sitt mål, vill så långt som möjligt ha en öppen vårdform. Detta är inte 

alltid det bästa alternativet”(Motion 2009/10: Ju 350). Utifrån detta citat kan man se att det 

finns en tydligt riktat kritik till socialtjänstens agerande gällande ungdomar med riskbeteende. 

Man kritiserar och ifrågasätter de allmänna sanningar som konstruerats och präglar 

arbetskulturen inom socialtjänsten och föreslår ökad aktivitet såväl som en mindre restriktiv 

inställning till tvångsåtgärder från socialtjänstens sida, detta för att på så sätt kunna arbete mer 

preventivt med ungdomar i riskzonen. Frivillighet och öppna vårdformer behöver, enligt 

denna motion inte alltid vara att föredra, utan tvärtom. I dagsläget har båda dessa motioner 
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fått avslag i riksdagen men frågan fortsätter att vara aktuell och att diskuteras inom en rad 

olika instanser.  

I en promemoria från 2009 vid namn Förbättrad utslussning från sluten ungdomsvård och 

ändrade gallringsregler i belastningsregistret (2009)  behandlas ovanstående frågor på nytt. 

Mycket av de förslag till lagändringar som presenteras i promemorian liknar de förslag som 

tagits upp i motionerna från 2008 och 2009. Detta faktum visar på att frågan inte är bortglömd 

samt att det finns instanser i samhället som ställer sig bakom motionernas förslag trots att de 

fått avslag. Promemorian behandlar de många brister som finns i övergången från 

institutionsvistelse till det verkliga livet och problematiserar det faktum att samhället inte har 

tillräckligt tydliga och strukturerade resurser och åtgärder för ungdomarna när de friges.” I 

denna promemoria föreslås åtgärder som syftar till att fler kvalificerade insatser ska inledas 

under verkställighetstiden. För att förbättra utslussarbetet föreslås att arbetet inför 

frigivningen från sluten ungdomsvård ska intensifieras och struktureras”(Promemoria 2009 s. 

7).  Den bro som ska finnas mellan institution och det verkliga livet är inte så stabil som den 

borde vara och detta faktum tenderar få konsekvenser både för samhället men framförallt för 

den unge. ”Insatser som påbörjas under tiden på institutionen måste enligt all forskning och 

erfarenhet följas av insatser efter frigivningen för att minska risken för återfall i 

brott”(Promemoria 2009 s. 7). Detta faktum visar på att en fungerande eftervård är något som 

verkar ha en betydande roll i den process som syftar till att återanpassa den unge tillbaka till 

samhället.  ”Trots detta är det långt ifrån alla som har verkställt sluten ungdomsvård som blir 

föremål för kvalificerade insatser från samhällets sida efter avslutad 

verkställighet”(Promemoria 2009 s. 7). Denna bild kan sägas visa själva kärnan i 

problematiken kring konstruerandet av en fungerande eftervård. Det finns en gedigen vetskap 

om vad som bör göras, men någonstans stannar allt upp och eftervårdens viktiga roll hamnar i 

skymundan.  

5. Tidigare forskning om eftervård för ungdomar 

I detta avsnitt kommer en presentation, en inblick i den litteratur, de källor vi använt oss av. 

Vi kommer att presentera svensk såväl som internationell forskning gällande kriminella 

ungdomar och de olika vårdinsatser som förmedlas.  

 För att få en överblick över den forskning som finns gällande vårt valda ämne har vi gått 

igenom en mängd olika böcker, avhandlingar, rapporter, lagar, propositioner och 
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vetenskapliga artiklar.  Såväl svensk som internationell forskning har studerats. Vi har främst 

använt oss av databasen Libris då vi sökt artiklar och aktuell forskning relaterad till vårt 

ämne. Vi har använt oss av sökord som youth , crime, institutioncare och antisocial behavior.  

Generellt lägger den svenska forskningen sitt fokus på eftervård i relation till ungdomar som 

placerats enligt LVU eller LVM. Detta faktum går att härleda till att det inte finns någon 

upprättad eftervård för vår målgrupp.  Eftersom eftervård för LSU – dömda ungdomar inte 

finns som en produkt, som ett offentligt uppdrag är det inte möjligt att bedriva forskning i 

området. Det är främst Brottsförebyggande rådet, BRÅ, socialtjänsten, samt Statens 

Institutions Styrelse, SiS som lägger fram rapporter, utredningar, utvärderingar och i ämnet. 

Utredningarna som dessa myndigheter lägger fram är relativt omfattande.  En intressant FOU 

- rapport är Ungdomarnas upplevelse av sluten ungdomsvård – En jämförelse med LVU – 

placeringar och fängelse skriven av Jessica Palm 2003. Det är en forskningsrapport som 

kommit till genom en förfrågan från SiS om en uppföljning gällande de ungdomar som dömts 

till påföljden sluten ungdomsvård. Studiens huvudsyfte är att undersöka om det innebär en 

minskad grad av negativ påverkan för ungdomar att vistas på en SiS – institution istället för 

på ett fängelse. Man vill kartlägga hur gränsen mellan de vårdande och straffande aspekterna i 

påföljden fungerar och tar sig i uttryck i praktiken. I studien tittar man också en del på 

eftervården för både LVU och LSU och jämför den dem emellan.  

Forskning gällande ungdomar och kriminalitet, riskfaktorer och normbrytande beteende är ett 

stort fält, både inom svensk såväl som internationell forskning.  En intressant bok som vi tagit 

del av är Normbrytande beteende i barndomen – Vad säger forskningen? Skriven av Henrik 

Andershed & Anna - Karin Andershed (2005). Båda författarna är forskare och flitigt anlitade 

föreläsare. De är också universitetslektorer i psykologi vid Örebros universitet. I denna bok 

fokuserar man just på vad forskningen säger, såväl svensk som internationell, gällande barn 

som faller in i en brottslig bana innan 12 års ålder. Det är en forskningsöversikt som har som 

huvudsyfte att sammanfatta den kunskap som finns om normbrytande beteende hos barn 

under 12 år. I boken kommer författarna fram till att risken för att dessa barn ska fortsätta sin 

kriminella bana är betydligt större än vad risken är för de som begår en kriminell handling 

under tonåren. Begrepp om ”barndomskriminalitet” och ”normbrytandebeteende” definierar i 

stort vad forskarna fokuserat på.  Inom svensk forskning har Kerstin Svensson, forskare inom 

socialt arbete på Lunds universitet skrivit och forskat en hel del om brott, straff, fängelser och 

vård. I hennes avhandling I stället för fängelse? En studie av vårdande makt och socialt 
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arbete i frivård (2001) tar hon upp just den komplexa dualism som ligger i relationen mellan 

de vårdande och straffande aspekterna. Detta gör hon främst utifrån begreppet ”vårdande 

makt” som i sig rymmer en inbakad dualism. Med vårdande makt menas just den form av 

makt som manifesteras i alla formar av människobehandlande organisationer. För att få hjälp, 

alltså vård i någon form, måste du underkasta dig diverse regelverk och normer(Svensson 

2001). I boken studerar Kerstin Svensson frivårdens uppkomst och roll i vårt samhälle och 

problematiserar dess relativt diffusa karaktär som bland annat beskrivs som något som är 

istället för fängelse (Svensson 2001). Frivårdens mentalitet är precis som allt annat 

föränderlig till sin natur och i allra högsta grad påverkad av vad samhället tycker och tänker 

om kriminella och deras bestraffningsformer. Under 2000 - talet tenderar frivården att 

fokusera mer på kontrolleringsmekanismer och disciplin och mindre på de vårdande 

aspekterna. (Svensson 2001 s. 236). Inom internationell forskning ser läget lite annorlunda ut 

gällande ungdomsbrottslighet och eftervård.  

 I boken Young peoples Transitions from care to Adulthood – International research and 

practice (2008) kan vi finna en gedigen kartläggning av omhändertagna ungdomars 

vårdinsatser runt om i världen. 16 olika länder presenteras och analyseras, bland andra 

Sverige, USA, Storbritannien, Norge, Rumänien och Canada. Boken belyser vikten av att det 

finns en god förberedelseplan för ungdomen när den ska gå från ett liv med vårdinsatser, till 

ett liv som självständig samhällsmedborgare. Forskningen ger bland annat en intressant 

vinkling av det svenska systemet, betraktat utifrån internationella glasögon.( Höjer 2008 

I en artikel som heter Working in the community with young people who offend skriven av 

Alice Sampson och Spyros Themelis (2009) tar man upp hur arbetet med unga brottslingar 

kan se ut och hur man kan se de olika riskfaktorer som finns kring just kriminella ungdomar. 

Förutom risker diskuteras också ett salutogent synsätt där man försöker se vad som fungerar 

och genom detta kan man få en kunskap som leder till diverse brottsförebyggande program. I 

artikeln tar man också upp så kallade interventioner, alltså olika former av ingripanden för 

unga brottslingar. Genom att studera och arbeta med olika interventionsmodeller kan arbetet 

med att hjälpa ungdomar i riskgrupper, förbättras. En viktig aspekt som kommer fram i 

artikeln är att dessa interventioner kan vara komplexa när det kommer till det resultat de 

bidrar med. Anledningen till detta beror på att det finns andra faktorer som spelar in för att de 

ska bli lyckade. Exempel på sådana faktorer kan vara omständigheter kring familjen, och 

dessa kan vara avgörande för den unges utveckling. ”This study found that a problem-solving 
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approach and working with young people so that they can articulate and understand their 

reason for offending and identify the solutions to their offending, were preferred by young 

people and practitioners”( Sampson , Themelis 2009 s. 126) Detta tyder på att genom att 

arbeta med den unge kan man tillsammans lokalisera problemet och med hjälp av detta få en 

större förståelse kring problematiken.  

I ytterligare en artikel som heter Evidence for Interventions for young Offenders skriven av 

Niranjan Karnik och Hans Steiner (2007) har vi kunnat ta del av hur viktigt interventioner 

verkligen är i arbetet med unga brottslingar, artikelns syfte är att lyfta fram viktiga delar i de 

interventioner som används i arbetet.  Antisocialt beteende spelar en central och framträdande 

roll och detta beteende kan uppkomma och skapas av faktorer som härrör från bristande 

vårdinsatser i ett tidigt skede av den unges utvecklingsprocess. I artikeln kan man också läsa 

om hur man kan bryta ner dessa interventioner på olika plan och här pratar man om 

Prevention, Social and Community, Family och Individual.  Kanske dessa olika modeller 

påminner om den nätverkskarta som används i utredningar gällande barn i Sverige? Dessa 

olika plan diskuteras och man kan också få en del förslag på hur man kan arbeta med dessa 

olika områden för att skapa en intervention för unga brottslingar. När det kommer till de olika 

plan som nämns ovan så läggs det stor vikt vid olika former av terapeutiska 

behandlingsmodeller. Prevention handlar om att de professionella som arbetar med unga 

brottslingar ska ha kunskap och att man ska arbeta utefter evidens baserat material ”Such 

education is a necessary part of creating systems of care and for prevention of development of 

enviroments from witch young offenders are likely to emerge”( Karnik, Steiner 2007 s. 156).  

Vikten av att ha kunskap och erfarenhet belyses såväl inom internationell forskning som i 

svensk. Evidensbaserat arbete är något som är på allas läppar inom socialt arbete i Sverige 

idag och detta verkar även vara det ledande tankesättet utomlands.  Det plan som heter Social 

and community tar upp vikten av att man ser till den miljö som den unge vistas i och vilka 

insatser som används inom detta område. När det kommer till family så finns det en del olika 

terapeutiska infallsvinklar och modeller man kan arbeta utefter för att förstärka familjen kring 

den unge. Under det plan som tar upp individual kan man läsa att det finns olika metoder för 

att arbeta med den unge individuellt, men det finns en oklarhet i vilken metod som verkligen 

kommer fungera bäst för den unge. En av slutsatserna i artikeln är att det finns många 

ungdomar och barn som gått igenom systemet utan att få en lämplig behandlingsåtgärd ”many 

of these children have cycled through systems of care repeatedly and once faild to be 



12 

 

identified as needing treatment or they have been poorly treated”( Karnik, Steiner 2007 s. 

157) Slutsatsen i denna artikel är att insatserna för unga brottslingar ändras med tiden och det 

är därför viktigt att man som professionell arbetar utifrån ett helhetsperspektiv och att de 

terapeutiska infallsvinklarna speglar arbetet med dessa ungdomar.  Detta faktum kan vi 

härleda till den svenska forskningen om unga i riskbeteenden såväl som till utformningen av 

de vårdinsatser och behandlingsmöjligheter som ges inom sluten ungdomsvård. 

6. Metod och reflektion 

I detta avsnitt kommer vi att behandla olika metodiska överväganden och ställningstaganden 

som man som forskare ställs inför då man väljer perspektiv, teori och metod.  Avsnittet 

rymmer också en diskussion kring förförståelsens roll i relation till forskningen, betydelsen av 

att vara två i en arbetsprocess, samt reflektioner kring objektivitet och subjektivitet.  

 

Det finns en klassisk motsättning gällande hur man betraktar kunskap på och det är 

motsättningen mellan relativism kontra realism (Eliasson-Lappalainen, Jacobsson, 

Meeuwisse, Swärd 2008). Relativismen ser kunskapen som teoriimpregnerad och 

kontextbunden, dvs. den står inte för sig själv i en ren sann form. Som dess motsatts finner vi 

realismen som i sin tur menar ”att vi kan nå säker, allmängiltig och närmast avbildande 

kunskap om verkligheten”(Eliasson-Lappalainen, Jacobsson, Meeuwisse, Swärd s. 24).  

Denna diskussion mynnar ut i forskarens eviga dilemma gällande huruvida man kan vara helt 

objektivt inställd till sitt forskningsmaterial, eller om man aldrig helt kan undvika en viss grad 

av subjektivitet. Inom samhällsforskningen ligger man ofta i ett mellanläge och det är också 

på det sättet vi har valt att betrakta vår kunskapsinhämtningsprocess på. Således väljer vi att 

inta ett mer subjektivistiskt förhållningssätt. ”Subjektivism innebär ofta att forskaren måste 

integrera med aktörer för att kunna förstå deras värld, deras tänkande etc. ”(Aspers 2007 s. 

27).  Detta gör att vi i rollen som forskare måste hantera en mycket komplex och etiskt 

känslig verklighet. Vi bär alla också med oss olika kulturella och sociala preferenser och 

dessa färgar även vår roll som forskare.” Forskaren måste bli medveten om på vilket sätt deras 

egen biografi ingår som en fundamental del i forskningsprocessen. Både forskarnas och de 

utforskades erfarenheter är betydelsefulla”(May 2001 s. 35).  Således betraktar vi forskningen 

som till viss del kontextdeterminerad. 
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Ytterligare en viktig komponent i relation till mötet med empirin och i relation till vår roll 

som forskare är förförståelsen. ”Förförståelsen är alltid grundad i forskarens vardagsförståelse 

och är en nödvändig och samtidigt oundviklig del av att nå förståelse”(Aspers 2007 s. 34). Vi 

måste således veta vissa saker från början för att vidare kunna nå förståelse för nya ting och 

företeelser. Förförståelsen är således både en tillgång och nödvändighet, såväl som en 

svårighet i relation till forskning. Eftersom vi är två personer som skrivit denna uppsats har 

det varit viktigt att hela tiden rannsaka och granska våra olika roller i arbetsprocessen samt att 

bibehålla en medvetenhet om att vi möter vår forskning utifrån två olika 

”förförståelsebagage”. Att vi varit två personer som tillsammans forskat och skrivit har i det 

stora hela varit en positiv aspekt och del i arbetsprocessen. Vi har genom hela processen 

kunnat reflektera, analysera, kritisera men också stödja varandra. Risken att ”bli blind” under 

vissa perioder av författandeprocessen är överhängande, men som två författare till en text, 

kan man lotsa varandra rätt om man vid ett tillfälle fastnat. Två författare gör också att man 

undviker att känna sig ensam i forskningsprocessen, man får en tydlig input av sin partner, 

samtidigt kräver det dock att man kan kompromissa och vara lyhörd för olika infallsvinklar.  

6:1 Kvalitativ forskningsmetod 

Vi kommer här att presentera vårt val av metod samt hur vi övervägt vårt val, men också 

brister och fördelar med vår metod.  

Som metod har vi valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer då vi tagit oss an och 

samlat in vårt empiriska material. Det är en form av ”kvalitativ mellanmänsklig 

forskning”(Aspers 2007), kallad för etnografisk metod. Det som främst kännetecknar 

etnografiska metoder är att de är byggda på delaktighet från forskarens sida (Aspers 2007). 

Det innebär att ”forskaren direkt integrerar med dem som studeras och att hon inte helt kan 

vara kvar i rollen som forskare för att göra detta framgångsrikt”(Aspers 2007 s.30). Detta 

faktum gör att den här typen av forskningsmetod blir extra intressant men också mer komplex. 

Det krävs en god fingertoppskänsla och en förmåga att kunna laborera mellan olika roller. 

”Grunden i forskarens etnografiska arbete är social interaktion”(Aspers 2007 s. 33).   

 Vi har noga övervägt de andra alternativ av metoder som står till vårt förfogande men har 

kommit fram till att den kvalitativa metoden med semistrukturerade intervjuer är den metod 

som lämpar sig bäst för vårt forskningssyfte. ”Den här typen av intervjuer gör det möjligt för 

de tillfrågade att besvara frågorna i egna termer”(May 2001 s. 151). Semistrukturerade 
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intervjuer är ett mellanting mellan standardiserade, strukturerade intervjuer och öppna, 

ostrukturerade intervjuer. Semistrukturerade intervjuer bjuder in informanten till ett visst 

handlingsutrymme, samtidigt som forskaren har struktur och en röd tråd på de frågor han/hon 

ställer. ”Men denna form av intervju är strukturerad genom att forskaren själv har tänkt ut alla 

områden som skall behandlas under intervjun och konkretisera dem i ett antal frågor”(Aspers 

2007 s. 137). Detta citat visar tydligt på att forskningen bedrivs utifrån våra premisser, utifrån 

våra konstruktioner.”Som forskare befinner vi oss – i likhet med andra professionella – i den 

maktfullkomliga situationen att vi delvis skapar det fenomen/problem vi studerar, eller 

hanterar”(Eliasson – Lappalainen 2006 s. 331). Detta faktum är viktigt att medvetandegöra 

under hela forskningsprocessen. Semistrukturerade intervjuer kan i viss mån dock bidra till att 

minska den matobalans som finns inbakad i själva intervjusituationen, detta genom att 

metoden inbjuder informanten att tillviss del också styra samtalets riktning. Det blir en social 

interaktion på mer jämlika villkor.     

6:2 Urval och reflektioner 

Hur har vårt urval formats? I detta stycke kommer vi att presentera de informanter vi 

intervjuat, nämligen 3 socialarbetare inom socialtjänsten och 3 anställda inom SiS. Vi har 

således valt att intervjua personer anställda hos de två myndigheter som har huvudansvaret 

gällande sluten ungdomsvård. Vi har som vi tidigare nämnt valt att fingera namnen. Hur 

påverkas vårt material av vårt urval? Vilka avgränsningar har vi fått göra? I samband med 

denna diskussion kommer vi också att diskutera validitet och reliabilitet.  

 Den kvalitativa metoden ger oss större möjlighet att försöka urskönja olika nyanser, 

värderingar, tankar och föreställningar hos våra informanter och intervjupersoner i jämförelse 

med vad en kvantitativ metod skulle göra. Vi har med vår forskning velat gå på djupet med 

våra informanter, men samtidigt också velat ha en viss struktur på de intervjufrågor vi samlat 

in för att på så sätt kunna koda vårt material och kunna urskönja möjliga likheter och 

skillnader bland dem vi intervjuat.  Dock är det viktigt att också ställa sig kritiskt 

reflekterande till vår bearbetning och kodning av vårt empiriska material. Att koda ett 

material är väl i allra högsta grad att konstruera en egen bild, en egen sanning av en liten del 

information tagen från verkligheten? Vårt kvalitativa material är litet och därmed begränsat. 

Vi kan utifrån det, aldrig påstå att det vi kommer fram till är allmängiltigt. Det handlar således 

inte om att försöka finna någon ren kunskap, eller någon ren sanning då vi inte tror att en 

sådan existerar. Den information vi presenterar, såväl som de informanter vi mött är i viss 
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mån konstruerade utifrån sitt sociala sammanhang.  ”Dramatiseringen av det som forskaren 

observerar är en kreativ verksamhet, det är forskaren som gör något med sitt material. 

Empirin talar aldrig för sig självt, utan behöver alltid presenteras, dramatiseras och förstås 

inom ramen för en intressant problematisering”(Börjesson 2003 s. 22).    Även vårt val av 

litteratur, har färgat vår forskning och därmed lotsat den i en viss riktning. Vi har använt oss 

av såväl böcker som elektroniska artiklar, men också rapporter, lagar, propositioner och 

vetenskapliga artiklar som berört vårt ämne.  

Vidare är vi medvetna om att vårt urval av informanter kommer påverka de resultat vi 

kommer fram till i vår studie.  Vi har medvetet valt att intervjua personer som vi vet har en 

gedigen arbetslivserfarenhet inom vårt valda område. Detta faktum har varit viktigt för oss 

eftersom vi valt att belysa vårt ämne utifrån ett par ”yrkesutövar – glasögon”. Våra 

informanter har många års erfarenhet av sina yrken. De är alla socionomer i botten.  Vårt 

urval av intervjupersoner består av tre socialarbetare inom socialtjänsten, nämligen Anders, 

Adrian och Anna. Anders och Adrian arbetar som socialsekreterare i en mindre kommun på 

en öppen avdelning för ungdomar. Såväl Anders som Adrian har vid olika tillfällen haft hand 

om LSU – dömda ungdomar. De har arbetat med ungdomar under själva vistelsen på SiS – 

institutionen men också under tiden efter. Därmed har dessa informanter en god inblick hur 

hela vårdkedjan för den unge ser ut samt erfarenhet av ett samarbete med SiS. Anna, den 

tredje informanten från socialtjänsten arbetar som sektionschef på individ och familj - enheten 

i en större kommun. Anna ansvarar för den speciella ungdomsgrupp som finns inom individ 

och familje- enheten och har i sitt arbete också arbetat med LSU – dömda ungdomar.  Våra 

informanter från SiS består av tre socionomer på en institution som har hand om LSU – 

dömda ungdomar. Eva är personalansvarig för en öppenvårdsavdelning, Elsa är 

institutionschef och Erika är chef för fyra olika avdelningar inom samma institution. På 

avdelningarna har Erika ansvar för både LSU – dömda och LVU – placerade ungdomar.  Våra 

intervjupersoner symboliserar således de båda huvudmännen, de ansvariga för LSU dömda 

ungdomar, socialtjänsten och SiS. Vi har inte medvetet sökt efter en viss könsfördelning då vi 

letat informanter eftersom vi inte ansett att detta är relevant just för vårt specifika syfte. 

Istället har utbildning, yrke och gedigen arbetslivserfarenhet varit de grundpelare som vi tagit 

i beaktande i urvalsprocessen. Vi använde samma intervjuguide till samtliga intervjupersoner. 

Intervjuguiden bestod av 22 frågor. Vi gjorde vårt urval av intervjupersoner utifrån de 

förutsättningar och den tidsram vi haft till vårt förfogande. Det är ett medvetet val från vår 
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sida att inte ta in ett brukarperspektiv i vår studie. Vi vet om att detta givetvis påverkar den 

information och den vinkling vårt arbete får. Anledningen till att vi valt att avstå från ett 

brukarperspektiv är främst för att vårt syfte med uppsatsen inte är att belysa brukarnas syn, 

utan de professionellas, de yrkesverksammas synpunkter och inställning till begreppet 

eftervård.   

Såväl vårt urval som vårt val av metod påverkar givetvis studiens reliabilitet såväl som dess 

validitet. Validitet och reliabilitet handlar i det stora hela om hur man värderar den forskning 

man bedriver. Alltså hur generaliserbar är den? Hur pass giltiga är de resultat vi kommit fram 

till? Validitet handlar om att mäta relevansen i vår metod, dvs. använder vi rätt metod för rätt 

tillfälle? Reliabilitet handlar om huruvida materialet är tillförlitligt. Är det pålitligt och 

vetenskapligt korrekt? Alla val, urval, metoder, vår förförståelse, kontexter, roller, teorier, och 

perspektiv som vi ovan diskuterat, färgar och påverkar vår forsknings validitet och reliabilitet. 

Det är våra val och vår konstruktion av vårt arbete och den verklighet vi möter på fältet som 

formar huruvida vår forskning kan sägas ha tillägnat sig en god validitet och reliabilitet.   

6:3 Etiska överväganden i forskningsprocessen  

När det kommer till de etiska övervägandena har de som deltagit i våra intervjuer blivit 

informerade om att de kommer vara anonyma i vårt arbete, detta för att ge en säkerhet till de 

som bidragit med viktig information. Tim May (2001) har skrivit i sin bok 

Samhällsvetenskaplig forskning följande: ”Frågor om etik har att göra med vad som är rätt 

eller rättvist, inte bara med hänsyn till själva projektet och de intressen som finns hos dess 

finansiärer eller medarbetare, utan med tanke på andra som berörs av forskningen” (May 2001 

s.79).  Genom detta citat vill vi förstärka vårt beslut om att låta våra deltagare vara anonyma . 

Vi kommer använda oss av fingerade namn för att undvika att någon känner sig uthängd. Vi 

kommer också av samma skäl som berörts ovan att avidentifiera de olika organisationer vi 

valt att använda oss av. ”Etik är viktigt och måste förstås i relation till konkret 

forskningspraktik. Forskaren måste se till att hålla saker hemliga om hon fått kunskap om dem 

i förtroende”(Asper 2007 s. 113). Många av de områden och de situationer man forskar om i 

socialt arbete är etiskt känsliga. Det gäller därför att respektera de människor man möter, att 

vara lyhörd och se till deras önskningar. Det är därför som relationen mellan forskaren och 

intervjupersonen bör bygga på en ömsesidig respekt såväl som ett ömsesidigt förtroende.  
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Vi har vid varje intervjutillfälle informerat om dessa etiska principer som vi ovan redogjort 

för, detta för att säkerställa att de är medvetna om att den information de delger oss under 

intervjutillfällena kommer behandlas på ett så etiskt korrekt sätt som möjligt samt för att de 

ska få en möjlighet att ge sitt samtycke. Att erbjuda deltagarna möjlighet till att ge sitt 

samtycke är något som May (2001) också tar upp i relation till den så kallade deontologiska 

etiken och det är med hjälp av dessa regler eller principer som forskningen ska bedrivas, man 

ska inte bara ge deltagarna möjlighet att välja, utan de ska också informeras om hur själva 

undersökningen kommer gå till och i vilket syfte informationen kommer användas till. Vi 

hoppas att detta kommer bidra till att den empiri vi inhämtat blir så nära någon form av 

sanning man kan komma inom samhällsvetenskaplig forskning och så rättvis som möjligt för 

de som hjälpt oss i processen. 

6:4 Vårt empiriska material 

Som nämnts i metod kapitlet har vi intervjuat sex olika personer då vi samlat in vårt 

kvalitativa material. Processen har varit kantrad av såväl framgångar som motgångar. 

Generellt sett har det gått relativt lätt och få in informanter, men det har varit lite knivigare 

med några få. Verkligheten har kommit emellan, vardagen och tung arbetsbelastning har gjort 

att vissa av våra intervjutillfällen fått bokas om och skjutas fram. Detta har givetvis gjort att vi 

fått ställa om våra planer en del, men i det stora hela har det inte påverkat vår arbetsprocess i 

någon större utsträckning. Vi valde att spela in samtliga intervjuer. Vi delade upp frågorna 

mellan oss för att på så sätt göra alla närvarande delaktiga under intervjun. Vi valde att 

transkribera efter varje intervjutillfälle. Detta för att få en viss struktur i bearbetningen av 

materialet. Varje intervju varade ca 1 timme och vi ställer vid alla sex intervjuerna 22 frågor 

till våra informanter. Detta ger oss ett relativt stort material att behandla, koda och överblicka 

Varje intervju blev efter transkriberingen ca 15 sidor skriftligt material. Vårt empiriska 

material kommer att presenteras genom citat hämtade från de olika intervjuerna. Att vi varit 

två som arbetat har underlättat. Det har gjort att vi kunnat dela upp arbetsuppgifterna på ett 

välfungerande sätt samtidigt som det öppnat upp för intressanta diskussioner och reflektioner. 

En del av avsnitten i arbetet har vi delat upp mellan varandra men vi har sedan tillsammans 

sammanställt den slutgiltiga produkten. Rubriker vi arbetat utifrån vid kodningen har varit 

eftervård, samarbete, handlingsutrymme/godtycklighet, samhällsperspektiv, professionellt 

perspektiv, makt, straff/vård, tvång/frivillighet.   
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7. Teori och litteratur presentation med fokus på makt och 

diskursbegreppet 

I detta avsnitt kommer vi presentera de teorier och begrepp vi kommer att använda oss av då 

vi tar oss an vårt empiriska material. Vi kommer gå igenom de huvudsakliga teoretiska 

ingångarna, samt förklara några av de begrepp som kontinuerligt återkommer i analysdelen.  

”Teorier uttrycker något allmänt, något allmängiltigt, som ska förklara eller öka förståelsen av 

ett fenomen”(Thomassen 2007 s. 33). Den teoretiska ingångsvinkel vi kommer att använda 

oss av är som tidigare nämnts, den socialkonstruktivistiska. Den socialkonstruktivistiska 

skolan är sprungen ur sociologin. Den teoretiska tyngdpunkten kommer ligga på att se saker 

och ting i vårt samhälle som formade och konstruerade av sitt sociala sammanhang.”Den 

sociala konstruktivismen har en lång historia inom sociologin och täcker in flera sociologiska 

inriktningar som alla har det gemensamt att de har en subjektiv utgångspunkt”(Svensson 2006 

s. 32).  

 Makt kommer också bli ett centralt perspektiv, och i samband med detta kommer vi att ta 

hjälp av den franske poststrukturalisten och filosofen Michel Foucault. Precis som Foucault 

ser vi makt som något som finns överallt. Makt produceras genom social interaktion. ”Makten 

är överallt och kommer överallt ifrån”(Svennson 2006 s. 35).  Precis som Foucault ser vi makt 

och vetande som två sidor av samma mynt, det vill säga, de samexisterar och föder varandra. 

”Vetande och makt är outredbart sammanvävda”(Thomassen 2007 s. 138). Foucaults 

klassiska verk Övervakning och straff (1987) har fungerat som verktyg i reflektionerna och 

analyserna av den dualism som råder i det komplexa förhållandet mellan vård och straff i 

relation till sluten ungdomsvård och eftervårdsinsatser. Boken är också en viktig historisk 

källa som kritiskt granskar och reflekterar såväl som problematiserar fängelsets konstruktion 

och roll i vårt samhälle.  Framförallt har vi använt oss av hans begrepp disciplinär makt. 

Disciplinär makt är en relativt dold, undanskym form av makt som smyger sig in överallt och 

i alla former av relationer.”Den disciplinära makten kan likväl ligga hos den som lyssnar och 

tiger som hos den som talar”(Svensson 2001 s. 35). Den disciplinära makten har som syfte att 

”dressera” individer till att agera på ett visst sätt.”Genom kontroll över befolkningen och dess 

själar är det idag den disciplinära makten som är en av de sammanhållande faktorerna som bär 

upp samhället och ger det dess innebörd” (Svensson 2001 s. 35).  Den disciplinära makten är 

en maktform som kan sägas ha som uppgift att homogenisera en heterogen befolkning, d v s, 

att sudda ut skillnader som kan störa upprätthållandet av ordning. Detta sätt att betrakta 
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makten på finner vi vara intressant i relation till sluten ungdomsvård och eftervård, men också 

i relation till socialt arbete i allmänhet. Har inte dessa instanser som syfte att just dressera, 

alltså disciplinera till exempel ungdomar. ”Enligt Foucault är det i välfärdstatens hjälpande 

och behandlande institutioner som det tydligaste exemplet på disciplinerande relationer 

finns”(Swärd, Starrin 2006 s. 254). Eftervården har i relation till denna diskussion en extra 

central roll eftersom den kan sägas vara ”bron” mellan institutionen och verkligheten. Det är 

vikigt att poängtera att varje gång man möter den disciplinära makten, eller makt 

överhuvudtaget, skapas också ett motstånd. Detta motstånd, som endast kan konstrueras om 

det finns relationella maktyttringar, är i sin tur en vikig komponent i samhällets 

formateringsprocess av den unge brottslingen. Makt föder motstånd och vise versa. Om den 

unge väljer att möta samhällets krav med motstånd eller med foglighet, har en avgörande roll i 

det led som syftar till att återanpassa den unge tillbaka till samhället. Foucault belyser i 

relation till makt och motstånd en intressant aspekt, nämligen att det är i mötet med 

välfärdsstaten som individen har lättast att förlora förmågan att utöva just motstånd, detta 

eftersom makten är som mest osynlig i dessa sammanhang(Swärd, Starrin 2006).”Det är i 

mötet med yrkesgrupper som läkare, sjuksköterskor, psykologer eller socialarbetare som 

individen lättast mister sitt motstånd. De här grupperna utger sig ju för att vilja läka och hjälpa 

människor till ett bättre liv och högre livskvalitet”(Swärd, Starrin 2006 s. 254). Kanske det är 

därför som en del ungdomar avböjer att ta emot eventuella vårdinsatser efter sin verkställighet 

av välfärdsstaten efter avtjänat straff? Kanske de ser det som sin chans att kunna utöva 

motstånd mot en statsapparat som under en längre tid kontrollerat deras vardag? Som en form 

av motsats till den disciplinerande makten kan vi finna underlåtenhetsmakt. Denna typ av 

maktutövning handlar om att välja att inte ta vissa beslut eller liknande för att på så sätt slippa 

ta i tu med eventuella konsekvenser. Det handlar alltså om att underlåta sig att vidta 

åtgärder(Swärd, Starrin 2006). Denna form av maktyttring är intressant att ställa emot den 

disciplinerande maktformen då de båda existerar runt omkring oss hela tiden, men i två olika 

kostymer och med två olika syften.   

Ett annat centralt begrepp som återkommer i vår text är diskurs.”Diskurser representerar eller 

föreställer verklighet – samtidigt som diskurser skapar världen genom läggande av 

tyngdpunkter och givande av selektiva skildringar”(Börjesson 2003 s. 19). Diskurser, d v s 

kollektiva sanningar, kulturellt och socialt konstruerade värderingar, kommer genomsyra vår 

teoretiska diskussion och fungera som en form av kompass då vi tar oss an vår empiri utifrån 
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socialkonstruktivistiska glasögon. Diskurser kan mångt och mycket sägas vara de redskap 

med vilka vi konstruerar ting i vår verklighet. Diskurser är i sin tur också tätt sammanlänkat 

med makt i olika former. ”Diskurser kan vara både maktinstrument och effekter av 

makt”(Thomassen 2007 s. 139). Vi kommer att tolka diskurser och se dem på det sätt som 

Foucault ser och använder dem, nämligen som ” en grupp av utsagor. Med utsagor avses inte 

bara teoretiska påståenden utan också en rad praktiker som yttrar sig på vissa sätt som 

observationer och experiment, klassifikationssystem, statistik med mera”( Thomassen 2007 s. 

135) Med andra ord, diskurser är allmänna utsagor som konstrueras och finns överallt i 

samhället, det är en form av ”sanningar” som genomsyrar hela vår verklighet, mer eller 

mindre på ett relativt dolt sätt. ”Diskurser är talordningar och logiker som bestämmer 

gränserna för vad som är socialt och kulturellt accepterat som sant, trovärdigt, förnuftigt med 

mera”( Börjesson 2003 s. 21). Sättet som man i samhället ser på hur man bör behandla 

kriminella ungdomar, samt de roller och positioner som SiS och socialtjänsten intar i den 

kontexten, ser vi som diskursiva fält, det vill säga, olika instanser i samhället arbetar utifrån 

sina sanningar, sina diskurser. Denna definition av diskursens roll i samhället visar tydligt på 

hur alla processer, både i verkligheten såväl som i vårt arbete, genomsyras och styrs av just 

diskurser.”Diskurser bestämmer vilka kategorier som kommer att betraktas som logiska och 

med verkligheten överensstämmande”(Börjesson 2003 s. 36).  

7:1 Socialkonstruktivism – en introduktion 

Eftersom socialkonstruktivismen är den teoretiska bas vi valt att luta oss på i mötet med vår 

inhämtade empiri, kommer vi i detta kapitel att presentera mer ingående vad som kan sägas 

karakterisera själva det socialkonstruktivistiska tänkandet. 

Att på ett enkelt sätt försöka definiera vad socialkonstruktivism är, är allt annat än just enkelt. 

Socialkonstruktivism är inte en enda sammanhängande, homogen teori, utan rymmer en rad 

olika inriktningar och skiftningar. De som de olika inriktningarna har gemensamt är att de 

betraktar vår verklighet, eller delar av vår verklighet, som just konstruktioner formade av sitt 

sociala sammanhang. Framförallt ligger fokus på hur mening konstrueras i vår verklighet. 

”The focus was therefore not upon some objective reality but upon the different meanings 

with which our world become invested”(Burr 1998s. 13). Kunskap och vetande om ting och 

företeelser i vår värld ses som något som är konstruerat utifrån en viss kontext, något som 

ständigt förändras och omstöps i nya former och med nya namn.” En socialkonstruktion 

innebär inte att objektet ifrågasätts som objekt, om det ”finns”. Det handlar om relationer, 
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sammanhang och perspektiv som ligger till grund för definitionen av objektet. Det är 

uppfattningen av objektet som är den sociala konstruktionen, inte objektet i sig”(Svensson 

2001s. 32). Detta faktum är viktigt att betona, att det just handlar om uppfattningen om 

objektet, att det är själva essensen. Det handlar således inte om ett ifrågasättande om objektet i 

sig existerar eller ej.  Filosofen Ian Hacking tolkar socialkonstruktivism som en teori som 

belyser samspelet mellan konstruktion och verklighet( Thomassen 2007). ”När vi till exempel 

säger att barnmisshandel är socialt konstruerad, betyder det att iden om barnmisshandel, vårt 

sätt att begreppsliggöra vad barn utsätts för, uppstod vid en viss tidpunkt och därefter 

utvecklats vidare”(Thomassen 2007 s. 206).  Att slå ett barn konstrueras av samhället till 

barnmisshandel, en särskild form av misshandel som rymmer vissa aspekter, det blir således 

en form av kategorisering av våld.  När man konstruerar en ide, en utsaga om vad som 

karakteriserar barnmisshandel eller andra sociala problem, konstruerar man automatiskt också 

vad som inte ska betraktas som barnmisshandel. Detsamma gäller vår syn på kriminella 

ungdomar. Utifrån kulturella och sociala referensramar bestämmer samhället vad som är ett 

brott och vad som inte är det. Därmed inte sagt att det inte är verkligt.  I allra högsta grad är 

ungdomskriminalitet en del av verkligheten, men vad som betraktas, uppfattas som kriminellt 

respektive inte kriminellt, är socialt konstruerat. ”Även om diskurser och konstruktioner ger 

världen form och innehåll, innebär det inte att det inte finns vetande, sanning eller verklighet 

över huvudtaget”(Thomassen 2007 s. 206). Vi har konstruerat lagar som styr våra normer och 

värderingar och som i sin tur kategoriserar in vem som gör rätt för sig och vem som gör fel. 

Utifrån dessa premisser konstruerar vi utsagor om vår verklighet och därmed också om hur vi 

ser på den unge brottslingen. Genom att se saker och ting i vår omvärld som socialt 

konstruerade, och inte enbart som något som existerar oavsett om människan finns eller inte, 

skapas nya perspektiv på vår verklighet. Saker vi tar för givna och som vi ser som ett 

determinerat fenomen vars existens är oberoende av förändringar, tid och 

samhällsomdaningar, kan ställas på sin spets och omvärderas om vi istället ser det som en 

konstruktion. Det vi tar som förgivet kan på så sätt förvandlas, konstrueras till något helt nytt. 

”På så sätt vill det socialkonstruktivistiska pratet bidra till att destabilisera och dekonstruera 

hävdvunna sanningar”(Thomassen 2007 s. 207). Det öppnar upp till kritisk reflektion över till 

synes givna ting i vår omvärld och i vår vardag. Det är viktigt att poängtera att med 

konstruktioner följer möjligheten till dekonstruktion, en möjlighet att omvärdera och bygga 

om sanningar, normer och andra tillsynes givna ting i vår vardag.  
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8. Historik om brott, straff, sociala kategoriseringar och 

konstruerandet av sluten ungdomsvård 

Genom att blicka tillbaka i backspegeln kan man på ett intressant sätt se hur uppfattningar, 

värderingar, attityder och sanningar om ungdomsbrottslighet, konstruerats. Bilden av den 

unge brottslingen är en i allra högsta grad föränderlig bild, en bild som färgats av sin tids 

ideologier och normer. Från att inte ha gjort någon som helst skillnad mellan unga och gamla 

brottslingar, sjuka och friska, har man i dagens Sverige utvecklat en egen påföljd för unga 

brottslingar. Denna radikala förändring har dock inte skett över en natt, utan är en 

konstruktion, en produkt av de samhällsomdaningar som skett under de senaste 300 åren. I 

dagens samhälle är individualisering ett genomgående mantra överallt i samhället. Att hela 

tiden se till individens bästa, till individens behov är en syn som går som en röd tråd genom 

samhällets alla instanser. Sluten ungdomsvård är konstruerad utifrån att man vill se till varje 

unik individs egna behov och möjligheter till utveckling och förändring. Att generalisera och 

stämpla alla ungdomsbrottslingar som gjorda av samma skrot och korn, ses idag som en ren 

omöjlighet och som något som strider mot vår människosyn. Detta individtänkande har sina 

rötter i 1700 – talets upplysningstid. Det var under det århundradet som humanitetstanken 

föddes, och denna tanke färgade av sig på hur man kom att betrakta brott och straff. ”Det är 

också i detta sammanhang som man börjar tala om straffandet i termer som ”human” och som 

ett sätt att förändra och förbättra individer”(Svensson 2001 s. 41). Under denna tid föds 

således rötterna till en mer human inställning till straff som sägs prägla den moderna tiden. 

Genom konstruerandet av fängelset som den straffande institutionen framför alla, skapas vår 

tids syn på brott och straff.  Foucault kritiserar fängelsets ”självklarhet”, fängelsets 

hegemoniska ställning i vårt samhälle genom att säga följande: ”Denna fängelsets 

”självklarhet” som vi har så svårt att frigöra oss ifrån, grundar sig i första hand på det enkla 

frihetsberövandet. Hur skulle fängelset kunna vara annat än straffet framför andra straff i ett 

samhälle där friheten är någonting som tillkommer alla och envar i lika mått och som alla är 

fästa vid samma universella och konstanta känsla? Förlusten av frihet har samma värde för 

alla”(Foucault 1987 s. 234). Utifrån ”Foucault – färgade” glasögon kanske sluten 

ungdomsvård i mångt och mycket inte är annat än en modifierad form av ett fängelse? 

Vårdtanken konstrueras i samband med upplysningstidens omdaningar och blir en del av 

straffet samtidigt som begreppet kategorisering och differentiering konstrueras. ”I och med att 

man börjar se fången som en individ blir det också möjligt att särskilja vissa kategorier av 
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fångar”(Svensson 2001 s. 41). I samband med att individualiseringen inträder, skapas också 

kategorisering och differentiering av fångarna. Denna kategorisering genomsyrar hela vårt 

samhälle och vår syn på brott och straff. Den visar också på en del av bakgrunden till varför vi 

i Sverige ansåg att man bör skilja ungdomar från kategorin ”vuxna kriminella”. ”I och med att 

lagen föreskriver att vissa straff skall vara hårdare än andra kan den inte tillåta att en person 

som är dömd till ett lättare straff spärras in i samma lokal som en brottsling som dömts till ett 

hårdare straff… även om straffets huvudsakliga ändamål är att utgöra en gottgörelse för 

brottet, är dess syfte också den skyldiges bättring”(Foucault 1987 s. 236).  Foucault fångar 

med ovanstående citat upp straffets två sidor. Den dömde ska straffas, men samtidigt skall 

denne också genomgå en ”förbättringsprocess”, det vill säga, ta del av ett inbakat krav på bot 

och bättring. Kanske det just är denna tanke som till viss del är en del av konstruerandet av 

sluten ungdomsvård? Olika brott ska straffas annorlunda och olika kategorier av människor 

tenderar att ha olika krav på sig gällande graden av bot och bättring, eller? Det finns således 

en socialt konstruerad bild om att unga som begår brott ska hanteras på ett annat sätt än vuxna 

och denna bild är en i sig en produkt av social kategorisering. ”Ungdomsbrottslingen, till 

exempel, finns inte utan vissa föreställningar om åldersgraderat straffansvar, inte utan en 

föreställning om att unga personer begår brott av delvis andra skäl än vuxna, alternativt att 

ungdomsbrott är mer eller mindre allvarligt än när vuxna begår samma gärningar”(Börjesson 

2003 s. 118). I samhället konstrueras föreställningar utifrån sociala kategoriseringar och 

stämplingsmekanismer av varierande slag. ”På så sätt kan man med historiska jämförelser och 

ett analytiskt begreppsutredande arbete förstå den sociala konstruktionen av människans olika 

kategoritillhörigheter”(Börjesson 2003 s. 118).  

Man gjorde, i och med införandet av sluten ungdomsvård, en tydlig markering, en tydlig 

uppdelning mellan olika grupper och individer. En av anledningarna till att Sverige valde ett 

nytt påföljdssystem för unga lagöverträdare hänger förutom samhällets ökande krav på 

individualiseringen, också samman med att ”man vill undvika de skador som fängelsestraff 

innebär för unga människor”(Palm 2003 s. 16). Det finns en rad studier och 

forskningsrapporter som alla pekar åt samma håll, nämligen att fängelse för barn är olämpligt, 

rent av skadligt och kontraproduktivt. Detta kan man bland annat utläsa i den proposition som 

ligger bakom införandet av sluten ungdomsvård ” det är inte rimligt att straffa ungdomar som 

begår brott lika hårt som vuxna, dels vetskapen om att fängelsestraffet innebär särskilda risker 

för unga människor”(Proposition 1997/98:96). ”Skadeverkningar som man kan tänka sig är 
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negativ påverkan från äldre fångar som skolar ungdomarna i en kriminell värld”(Palm 2003 s. 

16). Detta faktum, att fängelsemiljön i själva verket kan förstärka den dömdes identitet som 

kriminell är något som samhället varit medvetet om under stora delar av fängelsets historia. 

”Fängelset kan inte undgå att framställa förbrytare”(Foucault 1987 s.267). Foucault pekar på 

det faktum att den specifika inramning, den miljö som man befinner sig i under tiden man är 

inlåst, i sig genererar och konstruerar kriminalitet hos en individ. Det är alltså inte bara andra 

fångar som bär med sig smitta, också kontexten är implementerad med en ständigt 

överhängande smittorisk. Foucault menar vidare på att man inom fängelsevärlden inte gör det 

som är bäst vare sig för samhället eller för individen. Man ger inte fångarna de verktyg de 

behöver för att kunna komma ut som fungerande medborgare efter avtjänat straff, snarare 

tvärtom(Foucault 1987). Foucault menar på att fängelset ”skapar en onaturlig existens, onyttig 

och farlig”(Foucault 1987 s. 267). Kanske är det just dessa risker och konsekvenser, som en 

fängelsevistelse kan innebära, som i grund och botten utformat påföljden sluten 

ungdomsvård? Straffaspekten finns där, men tillskillnad från tidigare, också vård och 

rehabiliteringsaspekten, såväl under institutionsvistelsen som efter, då i form av eftervård. I 

dagens samhälle är man medveten om vikten av att påbörja ”av - institutionaliseringen” av 

den unge under tiden denne fortfarande vistas på institution.  Vikten av att följa denna kedja 

för att ge både samhället såväl som den unge, bästa möjliga resurser till en ny chans i livet, 

blir om än tydligare då vi tar en titt i backspegeln och begrundar hur synen på brott, straff och 

vård har konstruerats och dekonstruerats.  

 Under åren 1990 till 1999 gjordes det ett utredningsarbete som förde med sig att en ändring 

kom gällande hur vi ser på, och hanterar ungdomsbrottslighet.  År 1997 kom det en 

proposition (1997/98:96) som lade grunden till den lag som benämns i lagtexten som sluten 

ungdomsvård, ”Riksdagsskrivelsen anges som orsak till införandet av lagen att man vill 

undvika fängelsestraffets negativa verkningar för personer under 18 år men ändå kunna 

reagera kraftfullt genom ett frihetsberövande vid allvarlig brottslighet” (Palm 2003 s. 6). Att 

man värnade om den unges utveckling och därför inte ville att denne skulle leva tillsammans 

med vuxna kriminella, var en av de faktorer som låg som bakgrund till lagförslaget, men det 

fanns ytterligare en faktor.  I lagen om särskilda bestämmelser om unga lag överträdare kan 

man läsa att samhället ska reagera snabbare och tydligare mot unga som begår brott, 

”Målsättningen är att så snabbt som möjligt visa de unga att samhället inte accepterar brott” 

(Ekbom, Engström, Göransson 1999 s. 38). Genom att det måste finnas en balans mellan den 
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vårdande och straffande delen av påföljden kan man urskönja den komplexitet som 

hanterandet av, och synen på ungdomsbrottsligheten genomsyras av. Det blir också tydligt att 

samhället anser att det är av yttersta vikt att man med krafttag förmedlar för den unge att den 

eller de handlingar denne begått inte är okej, d v s uppfostringstanken tenderar att ligga 

bakom denna reaktion från samhällets sida. ”Sluten ungdomsvård syftar alltså till att både 

vara samhällets reaktion på brottet och ge stöd och hjälp till den unge för att han eller hon ska 

komma ur kriminaliteten”(Promemoria 2009 s. 17). Sluten ungdomsvård kan således sägas ha 

två uppdrag, att straffa och att vårda och behandla. En annan betydelsefull faktor som 

utgjorde en viktig del i skapandet av lagen var det faktum att Sverige skrivit på FN: s 

barnkonventions krav på att barn inte skall vistas på samma institution som vuxna. 

”Lagstiftaren ville alltså kombinera straffsystemets villkor eller straffvärde med vårdprincipen 

genom den unges behov av psykologisk och socialt stöd skall styra verkställigheten ” (Palm 

2003 s.7). Med detta underlag, i form av utrednings arbete och de faktorer som nämnts ovan, 

blev lagen om sluten ungdomsvård en verklighet år 1999, och denna lag skulle bidra till en 

mer adekvat vård än vad en fängelsevistelse kan göra (Palm 2003). 

Den nya reformen införde det vi dag känner till som lagen om verkställighet av sluten 

ungdomsvård, LSU. Innebörden av denna nya lagen var att ungdomar i åldrarna 15-17 år, som 

tidigare dömts till fängelse, nu istället dömdes till den nya påföljden. Straffet skulle avtjänas 

på så kallade särskilda ungdomshem istället för på ett fängelse, dessa särskilda ungdomshem 

upprättades av Statens institutionsstyrelse, SiS (Kuhlhorn 2002). Denna omdaning är något 

som också diskuterats i internationell forskning. ”Youth justice is included in Swedish child 

welfare, and therefore criminal and drug abusing youths make up a substantial proportion of 

children in care”(Höjer 2008 s. 192). Här framläggs just det faktum att stora delar av den 

svenska barn och ungdomsvården utgörs av ungdomar med riskbeteende, ungdomar som lever 

i kriminalitet och drogmissbruk. Detta faktum är unikt för Sverige då inga andra länder har 

tagit så tydlig ställning mot att barn vistas i fängelser. Sverige är det enda landet i världen som 

utformat denna modell. ”For several decades special residential care has been used for this 

group”(Höjer 2008 s. 192). 

 Innan reformen år 1999, dömdes det i genomsnitt 65 ungdomar per år till fängelse under 

1990-talet. Under de två första åren efter att den nya reformen blivit lagstadgad var det 92 

ungdomar årligen som dömdes till sluten ungdomsvård. Anledningen till denna ökning var att 

det då fanns ytterligare en kategori ungdomar som dömdes till sluten ungdomsvård, nämligen 
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de ungdomar som tidigare blivit dömda till fängelse med särskild tillsyn. Nu ingick de också 

under kategorin sluten ungdomsvård (Kuhlhorn 2002). Förutom att betydligt fler ungdomar 

dömdes för grova brott än tidigare, ökade också en annan aspekt i och med omdaningarna. 

Den genomsnittliga strafftiden ökade från 7.7 månader till 9.5 månader under de två första 

åren. Kanske man var rädd att samhället skulle betrakta den nya påföljden som för ”mild” och 

därför valde att sätta längre strafftid på de dömda ungdomarna?  

9. Analysdelen 

I följande kapitel kommer vi att presentera vår inhämtade empiri samt applicera våra valda 

teoretiska ingångar på vårt material. Vi kommer att analysera och teoretisera den information 

som de yrkesverksamma från fältet givit oss utifrån våra presenterade frågeställningar.  På 

grund av det faktum att SiS är den myndighet som äger LSU, och därmed också besitter den 

största andelen kunskap gällande sluten ungdomsvård, kommer en viss snedfördelning att 

förekomma i empirin mellan de båda myndigheterna. Vi har dock försökt att göra 

fördelningen dem emellan så jämlik som möjligt. På grund av etiska skäl, har vi som tidigare 

nämnts, valt att fingera informanternas namn i processen. De namn som används i texten är 

således namn som vi själva hittat på. Anders och Adrian arbetar som socialsekreterare på en 

öppenvårdsavdelning för ungdomar, Anna är sektionschef inom socialtjänstens individ och 

familj – enhet. Våra tre informanter från SiS är Eva, personalansvarig för en 

öppenvårdsavdelning för LSU – dömda, Elsa, institutionschef och Erika, avdelningschef för 

fyra avdelningar inom institutionen. De har alla en gedigen arbetslivserfarenhet då det 

kommer till LSU – dömda ungdomar och deras situation både under verkställigheten och 

efter.  

9:1 Hur konstrueras synen på vad eftervård kan vara i vårt samhälle? 

Vi har i detta kapitel valt att baka in frågeställning nummer ett och tre, det vill säga frågorna 

som handlar om konstruktion av en eftervård, samt hur frivilligheten i en möjlig 

eftervårdsinsats k an påverka dess identitet . Vi kommer att analysera och problematisera 

olika förslag och utredningar gällande konstruktion av eftervård. Detta kommer göras dels 

utifrån empirin, dels utifrån de olika utredningar och lagförslag som finns gällande hur ett 

konstruerande av en eftervårdsinsats bör se ut för LSU – dömda ungdomar.  

Det är inte säkert att dom får något… många får ju ingen eftervård idag… det är bara en och annan 

som får eftervård, men de allra flesta får det inte (Elsa Institutions chef  SiS).  
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I en uppföljning och utvärdering från 2002 kallad ”Unga lagöverträdare – uppföljning av 

överlämnande till vård inom socialtjänsten samt sluten ungdomsvård” av socialstyrelsen, Brå 

och SiS kan man läsa följande: ”Det finns nästan alltid behov av fortsatt behandling efter 

verkställigheten, men i regel saknas sådan eller upphör snart efter utskrivningen. LSU – vård 

måste avslutas med kraftfulla, aktiva insatser från socialtjänsten, så långt det är möjligt i nära 

samarbete med föräldrar och nätverk. Dessa ska täcka skola/arbete, ekonomi, drogkontroll vid 

behov, sociala kontakter, boende, fritid med mera”(Unga lagöverträdare 2002 s. 21).  

Just nu så erbjuder vi eftervård men det finns inget som säger att våra elever som skrivits ut från LSU 

ska ha eftervård, utan det är väldigt mycket upp till socialtjänsten och i dagsläget ekonomin som 

bestämmer det… (Eva Personalansvarig öppenvårdsavdelning SiS). 

Jag vet inte om det egentligen finns någon uttalad eftervård och egentligen så finns det ju inte det, 

man har den här tiden på LSU och sen är det slut… (Adrian Socialsekreterare).  

Utifrån de citat som här presenterats tenderar eftervårdens identitet och konstruktion vara en 

svår nöt att knäcka för de yrkesverksamma. Detta hänger ihop med det faktum att det inte 

finns någon eftervård att tala om. De yrkesverksamma famlar i ett mörker då det kommer till 

olika möjliga stödinsatser för LSU – dömda ungdomar. I en forskningsrapport från 2003 där 

man haft som syfte att bland annat jämföra LSU – dömdas situation med personer dömda till 

fängelse tas följande upp: ”Däremot har fängelseklientelet i större utsträckning kontakt med 

de myndigheter som svarar för eftervård (i deras fall socialtjänsten och frivård), de har oftare 

gjort positiva lärdomar under vistelsen och en utslussningsplan verkar finnas i större 

utsträckning”(Palm 2003 s. 31). Detta faktum visar på de stora skillnader som finns i 

hanterandet av dömda efter verkställigheten.  

Som tidigare nämnts är det Statens institutionsstyrelse, SiS som ansvarar för den dömde 

ungdomen under verkställigheten. ”Mot bakgrund av den erfarenhet som statens 

institutionsstyrelse, SiS hade av vård av ungdomar fick myndigheten uppdraget att ansvara för 

verkställigheten av sluten ungdomsvård inom ramen för de särskilda 

ungdomshemmen”(Promemoria 2009 s. 17). Parallellt med verkställigheten ska ett samarbete 

finnas mellan SiS och socialtjänsten. ”Verkställigheten av sluten ungdomsvård ska planläggas 

och genomföras i nära samarbete med socialtjänsten i den dömdes hemort”(3§ 

verkställighetslagen). Det är av yttersta vikt att socialtjänsten är delaktig under hela processen 

eftersom att ansvaret för den unges situation efter verkställigheten hamnar på deras bord. 

”Socialtjänstens delaktighet är särskilt viktig inför utslussning och verkställighetens 
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upphörande”(Promemoria 2009 s. 18). Vikten av att det finns en plan efter den dömde 

avtjänat sitt straff tydliggörs utifrån ovan citerade utdrag ur promemorian.  Hur hade en 

möjlig eftervårdsinsats kunnat se ut för den unge? Vi frågade institutionschefen vad hon ansåg 

var grundstenen i en fungerande form av eftervård, alltså om det finns några generella drag 

för en sådan:  

Man måste göra en individuell planering utefter klientens vårdbehov, och då hänger eftervården ihop 

med hur väl utredd klienten är kring vilka behov man har och sen kan man säga att god eftervård vilar 

på samma principer som god behandling… att man måste ha en bra skolgång, man måste ha ett gott 

familjesamarbete, man måste fokusera eftervården på de antisociala riskfaktorerna…(Elsa Institutions 

chef  SiS).   

Utifrån detta citat blir det tydligt att en bedömning av den enskilde individens egna behov bör 

vara själva kärnan i en fungerande eftervårdsprocess. Också vikten av att ha ett fungerande 

nätverk runt omkring sig sätts i fokus. Eftervården ska vara formad så att den tillfredställer 

varje unik individs egna behov efter institutionsvistelsen. ”Det är långt ifrån alla som blir 

föremål för mer kvalificerade insatser från samhällets sida efter verkställighet av sluten 

ungdomsvård. Ungefär en tredjedel av alla unga som friges varje år saknar planering för tiden 

efter verkställigheten”(Promemoria 2009 s. 23). Varför får inte alla ungdomar de insatser som 

de är i behov av, handlar det enbart om frivilligheten, alltså att de själva tackar nej, eller 

handlar det om att det saknas ett eftervårdsuppdrag för denna målgrupp? 

Dom skiftande insatserna från de olika kommunerna är brister, att vi inte har en 

eftervårdsorganisation som riktar sig till den unges alla delar är en brist, det vill säga, att vi inte har 

någon familjebehandling, ingen HSL organisation kring eftervården… (Erika LSU & LVU 

avdelningschef SiS).  

Det verkar som att det faktum att det inte finns någon tydligt konstruerad eftervård skapar en 

hel del problem för de yrkesverksamma såväl som för ungdomarna. Erika förmedlar en 

önskan om att det ska finnas någon form av eftervårdsorganisation, en instans som samordnar 

eftervårdinsatser. De yrkesverksamma uttrycker en önskan om ökade resurser för LSU – 

dömda ungdomar. Att det ofta är ekonomin som är bödeln i sammanhanget är något som ofta 

blir tydligt i intervjuerna. 

… Det är viktigt att se till att resurser finns och då pratar jag om pengarna eftersom det oftast är dom 

som styr och att det läggs på rätt saker utifrån det individen behöver så att det inte bara blir något 

som man ska göra och så är där ingen tanke i det man gör… eller hjärta (Eva Personalansvarig 

öppenvårdsavdelning SiS).  
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Hanterandet av ungdomar efter verkställighetstidens slut är uppbyggt på godtyckliga grunder 

och kanske hänger detta samman med att man inte har någon lagstadgad eftervård för LSU – 

dömda ungdomar. ”Många av de som dömts till sluten ungdomsvård fortsätter att begå brott 

efter att påföljden verkställts. Det kan naturligtvis ha många orsaker. En anledning kan vara 

förhållandena efter frigivning” (promemoria 2009 s. 23). Kanske det här är på sin plats att 

nämna begreppet underlåtenhetsmakt? ”Det kan vara underlåtenhet att inte göra något, att inte 

ställa rimliga krav på klienter, att inte ha tilltro till deras förmåga och möjligheter eller att inte 

försöka att hjälpa dem att frigöra sina egna resurser och ta makten över sina egna liv”(Swärd, 

Starrin 2006 s. 257). Kanske anledningen till att det inte finns någon uttalad och 

genomarbetad eftervård för LSU – dömda ungdomar i grund och botten handlar om att man i 

samhället inte ställer rimliga krav på ungdomarna, att man inte tro att de kommer att klara av 

att ta makten över sina liv? Underlåtenhetsmakt är en form av maktutövning från den 

professionelles sida som innebär att man medvetet väljer att inte agera av rädsla för vad till 

exempel allmänheten eller organisationen ska tycka(Swärd, Starrin 2006). Den som faller 

offer för den formen av maktutövning är klienten. ”Kanske vidtar man inte åtgärder för barn 

som far illa av ekonomiska skäl”(Swärd, Starrin 2006 s. 256). Kanske det också i mångt och 

mycket handlar om ekonomiska skäl då det kommer till eftervård för LSU – dömda 

ungdomar?  

 Att motivera kommunen att köpa sig eftervårdsinsatser… det är inte alltid det fungerar, det växlar 

mellan kommun till kommun. Stora kommuner tycker att dom har egna system för det där och vill inte 

att vi ska vara en del av den vårdkedja som dom tänkt sig för ungdomar, men mindre kommuner har 

inte dom systemen… det innebär att ungdomarna inte får samma insatser beroende på vilka 

kommuner dom kommer ifrån… kunskaperna hos kommunerna om dom här ungdomarna och 

problematiken... är också skiftande…( Erika LSU & LVU avdelningschef SiS).  

Ja det blir lite som det ser ut idag att många ungdomar inte får den eftervård de behöver eftersom det 

är upp till varje kommun och att det inte är tvingande för den unge (Elsa Institutionschef SiS).   

Det visar på att eftervårdsinsatserna kan bli lite vad som helst beroende på var insatserna skall 

ges och av vem. Stora kommuner vill enligt vår informant inte ta del av vårdkedjan som 

utarbetats under den unges verkställighet, utan har ”egna system” för detta. ”Insatser som 

påbörjats under tiden på institution måste enligt forskning och erfarenhet följas av insatser 

efter frigivning för att minska risken för återfall i brott”(Promemoria 2009 s. 23). Är det 

frivillighetens medföljande handlingsutrymme som sätter krokben för att det ska kunna 

fungera så här i praktiken? 
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9:2 Vårdande makt – den komplexa dualismen 

Under denna rubrik kommer det komplexa och svårfångade fenomenet vård kontra straff, att 

behandlas. Detta kommer göras utifrån frågeställning nummer tre och fyra gällande 

frivillighetens påverkan, samt komplexiteten i uppdraget att ungdomar både ska straffas och 

vårdas. Vilka konsekvenser kan det innebära om insatser för ungdomar efter avtjänat straff 

flyttas från att vara en frivillig åtgärd, till att istället bli en del av straffet? Kan samma person 

eller organisation både utdela piska, och bjuda på morot? Utifrån Foucaults teorier om makt 

och vetande kommer vi närma oss dessa frågor. Synen och hanterandet av gränsen mellan 

vård och straff kommer vi att se som socialt konstruerade produkter, skapade i en 

samhällskontext 

Man kan använda det här med prevention och straff… man kan använda en sluten vård som 

en bas, en utgångspunkt men det viktiga jobbet är när folket är ute och ska klara sig själv 

(Anders, Socialsekreterare ). 

Eftervårdens outtalade existens skapar en diffus identitet och denna identitet är en 

konstruktion som skapas och formas utifrån dominerande samhällsdiskurser. Dessa diskurser 

synliggörs i allt från utredningar, propositioner, lagtexter, bedömningsmallar, kategorier och 

behandlingsplaner.”Diskurser bestämmer vilka kategorier som kommer att betraktas som 

logiska och med verkligheten överensstämmande”(Börjesson 2003 s. 36). Föreställningen, 

utsagan om sluten ungdomsvård, såväl som eftervård, samt konstruktionen av den dömdes 

vårdkedja är uppbyggd kring dominerande diskurser, det vill säga dominerande sanningar om 

hur man bör hantera en kriminell ungdom på bästa sätt. Genom så kallade sanningsregimer 

produceras de dominerande diskurserna(Swärd, Starrin 2006 s. 253). De dominerande 

diskurserna ägs av de professionella. ”Experterna avgör i den dagliga praktiken vilka 

kategorier klienterna ska tillhöra, och kategoriseringarna sker utifrån lagar, praxis, experternas 

kunskap och uppfattningar om sanning”(Swärd, Starrin 2006 s. 253).  Genom dessa får olika 

normer och värderingar fyr i sin brasa och på så sätt kan de leva vidare och konstrueras på 

nytt. Det som kan sägas ha inträffat under de senaste 8 åren är att man från olika håll har velat 

dekonstruera den dominerande konstruktionen av den vårdkedja som den unge genomgår.  

Genom att vilja lägga eftervårdsansvaret på SiS, och inte på socialtjänsten och därmed också 

göra den till ett tvång har man försökt skapa ett förslag som öppnar upp till konstruerandet av 

ett eftervårdsuppdrag. ”Det är dock rimligt att anta att en sådan förändring skulle påverka 
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påföljdssystemet som finns för unga lagöverträdare på flera olika sätt”(Promemoria 2009s. 

24).   

Samtidigt, en generell tvångs - eftervård, ja… behöver ju utvecklas och hitta sina former innan man 

kan säga mindre bra eller mindre dåligt eller vad det nu är (Anders Socialsekreterare).  

Sociala konstruktioner är i allra högsta grad föränderliga till sin natur men det innebär inte att 

förändringen är enkel. En förändring, en dekonstruktion kanske kan sägas handla om att 

deformera dominerande diskurser i samhället i hopp om att kunna ersätta dem med nya. 

”Diskurser skapar nytt, skapar logiker och sammanhangsförståelse – en del kan ses som nya 

och samtida, andra som uttryck för långa historiska traditioner, kanske rent av 

mentaliteter”(Börjesson 2003 s. 35). Kanske hela diskussionen egentligen handlar om en 

omfördelning av makt mellan olika parter, en kamp om vem som ska besitta rätten, inneha 

vetandet över den dominerande diskursen? Inom socialkonstruktivism ser man ”samhället 

som uppbyggt av komplexa intersubjektiva processer och handlingar”(Svensson 2001 s. 32). 

Är det just sådana handlingar och processer som utspelar sig i spelet om en fungerande 

eftervård i Sverige?   

”Domen innebär dels att den dömde blir kontrollerad, dels att han blir hjälpt. I detta finns ett 

budskap om att den som anpassar sig får möjlighet till en bättre tillvaro. Denna dualism är en 

vårdande makt som förekommer i alla former av människobehandling. Den bär på ett löfte om 

en förbättrad tillvaro, men också på ett krav på underkastelse och anpassning”(Svensson 2001 

s. 11).  Tvångsmekanismer, kontrollapparter och disciplinering i olika former tenderar bli än 

mer komplexa då de ska samexistera i ett fält som också består av vård och behandling. 

Gränsen mellan vad som är straff och vad som är vård, utsätts för påtryckningar då de 

opererar inom samma kontext. ”Det är också här som makten är som mest osynlig och därför 

är svårare att försvara sig emot”(Swärd, Starrin 2006 s. 254). Det är svårare att utöva 

motstånd mot någon som utger sig för att vilja hjälpa och stödja.”Vårdande makt innebär att 

det utövas en vårdande verksamhet som bär på en maktutövning”(Svensson 2001 s. 45). 

Eftervårdens behandlingsalternativ är frivilliga, men de vårdelement som ingår i sluten 

ungdomsvård är lika tvingande som själva inlåsningen. Behandlingen finns där för att hjälpa 

och stödja den intagne, men den intagne har inga möjligheter att avböja hjälp. Hjälpen är en 

tvingande hjälp, en hjälp och stödinsats som färgas av en underliggande maktutövning från 

samhällets sida. Denna from av vårdande makt är den maktyttring som det är svårast att utöva 

motstånd mot. Den är svårfångad och svår definierad och kan lätt döljas under ett skimmer av 
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hjälpsamhet. ”Eftersom den vårdande makten verkar diffust och disciplinerande är det mest 

verksamma motståndet det diffusa och manipulerande”(Svensson 2001 s. 232).  

Sluten ungdomsvård skiljer sig från stora delar av andra människobehandlande organisationer 

i och med att den straffande och kontrollerande aspekten faktiskt är uttalad. Detta faktum tar 

Kerstin Svensson upp i sin avhandling(2001) då hon jämför frivårdens roll med andra 

organisationer som arbetar med socialt arbete. ”Frivården skiljer sig från andra genom att ha 

kontrollen i första hand. Det är ingen som ifrågasätter att det finns kontroll i kriminalvården, 

det förutsätts”(Svensson 2001 s. 13). Sluten ungdomsvård har också denna typ av relation till 

straff och kontroll, det är ingen som ifrågasätter att det existerar kontrollmekanismer och 

inlåsning, det är istället något som ses som naturligt.  

För många år sedan fanns det något som hette ungdomsfängelse, och jag uppfattar LSU nästan 

likadant… asså kanske inte lika mycket fängelse … men det är ju väldigt mycket inlåsning på dom här 

LSU institutionerna… (Adrian Socialsekreterare). 

Under den tid den unge avtjänar sitt straff på en institution är de straffande aspekterna i alla 

fall till en början de dominerande. Men efter en tid tar den vårdande delen istället överhanden. 

Dock sker vården fortfarande inom ett straffande fält. Den efterföljande eftervården sker 

däremot inte inom ett straffande fält, utan i samhället, med socialtjänsten som ansvarig 

myndighet. Vi har således två huvudmän, två samhällsinstanser som representerar två olika 

sidor, och har två olika uppdrag, samtidigt som de hela tiden ska samexisterar under den 

unges process.  

SiS och LSU och kriminalvården får man väl kalla trots allt… den dömande och straffande … 

socialtjänsten är väl den vårdande….. eller ska i alla fall var det va…. Skall i stort sett inte se till ja 

allmän prevention och strafftider och den sortens tänkande, det går väl att sy ihop men som sagt så e 

det inte enkelt (Anders Socialsekreterare). 

 ”För att komma tillrätta med de brister som finns i samhällets insatser efter verkställighet av 

sluten ungdomsvård föreslog ungdomsbrottsutredningen i sitt betänkande SOU 2004:122 att 

eftervård bör göras till en del av verkställigheten av den slutna ungdomsvården och att 

ansvaret för utformningen av sådan vård ska läggas på Statens institutionsstyrelse, 

SiS”(Promemoria 2009 s. 20).  Utifrån detta utdrag ur promemorian kan vi se att eftervården 

för LSU – dömda under ett flertal år varit ett debatterat och utrett ämne. Mottagandet av detta 

förslag har varit varierande, många är positiva till själva grundtanken, att eftervården blir en 

del av straffet, men en del remissinstanser är negativa till ”den konstruktion som valts för att 

uppnå detta”(Promemoria 2009 s. 20). Vissa anser den vara alldeles för komplicerad. Kanske 
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just socialtjänstens och SiS olika roller, samt kravet från samhället om att den unge ska 

straffas för sin handling, sätts på sin spets i ett förslag som vill ha eftervården inbakad i 

straffet. ”Bland de remissinstanser som är positiva till förslaget finns bland andra 

Kriminalvården, Statens institutionsstyrelse, Barnombudsmannen och många 

kommuner”(Promemoria 2009 s. 21). Samtidigt så finns det alltså starka röster i samhället 

som poängterar just vikten av att tillgodose vårdbehovet hos unga och ge dem det stöd som 

behövs vid en övergång från institution till verklighet. Synen på vad som ska vara mest 

utmärkande för tiden under och sluten ungdomsvård, varierar från år till år. Vissa år höjs 

röster för att straffaspekterna ska vara de centrala, andra år är vårdaspekterna det väsentliga.   

Det är lite hur samhällsklimatet ser ut för tillfället. Har det hänt något och det är ungdomar i fokus så 

ska det vara hårdare domar och det ska vara mer fängelselikt och vi ska ha ungdomsvården under 

kriminalvården… och sen nästa år är det synd och låsa in de stackars barnen och så står barn och 

ungdomsombudsmannen på barrikaden och hytter med fingret till oss för att vi är elaka mot de 

stackars flickorna och pojkarna… (Eva Personalansvarig öppenvårdsavdelning SiS).  

Utifrån detta citat kanske man kan säga att institutionerna konstruerar den unges vistelse 

utifrån vad samhället tycker och tänker vid en viss given tidpunkt. En konstruktion 

dekonstrueras utifrån den givna tidpunktens diskurser. 

Hur skulle en lagstadgad eftervård kunna se ut? En del av kritiken som riktas gällande att 

baka in eftervården i straffet handlar om att påföljden sluten ungdomsvård i så fall kan riskera 

att likna kriminalvårdens frivård i allt för hög utsträckning. Inom sluten ungdomsvård har 

man ingen villkorlig frigivning, alltså kontroll i öppna former så som till exempel elektronisk 

fotboja. Rädslan för att sluten ungdomsvård och dess eftervård inte ska bli annat än en blek 

kopia av frivården kanske ryms bakom denna kritik? Varför ska inte dömda ungdomar få 

erhålla samma rätt som dömda vuxna? ”Att införa möjlighet till villkorlig frigivning för sluten 

ungdomsvård skulle innebära möjligheter för SiS att både kunna kontrollera och stödja den 

unge efter att tiden på det särskilda ungdomshemmet har upphört”(Promemoria 2009 s. 24). 

En sådan situation kan kanske bjuda in till en ökad möjlighet för en mjukare övergång mellan 

institution och samhälle. Men är samhället beredd på en sådan transformation?  

Sen är jag inte säker på att samhället tycker att det är så bra när vi börjar skicka ut unga mördare i 

öppenvårdsinsatser med fotboja… så jag är inte säker på att alla kommer att tycka att det är så jäkla 

fräckt! (Erika LSU & LVU avdelningschef SiS).  

Målsättningen bör vara att det finns en planering för en strukturerad övergång från de 

särskilda ungdomshemmen till livet i frihet”(Promemoria 2009 s. 26). Ett verktyg som kan 



34 

 

vara till hjälp för att underlätta denna process är till exempel elektronisk fotboja. ”Mot 

bakgrund av de erfarenheter som finns inom kriminalvården från användningen av elektronisk 

övervakning bör det införas en möjlighet för SiS att använda elektronisk kontroll av de unga i 

vissa fall”(Promemoria 2009 s. 31).  

Vi vill inget hellre och vi väntar fortfarande på pengarna och lagstiftningen som säger att vi kan sätta 

fotboja på en pojke och skicka den till en folkhögskola eller ett naturbruksgymnasium… det hade varit 

optimalt. Mycket hellre än att de ska tillbringa tre år på institution så kan dom tillbringa sex månader 

på en institution (Erika LSU & LVU avdelningschef SiS).  

Vilken roll har socialtjänsten i allt detta? Såväl i motioner som i propositioner och i den 

aktuella promemorian, framhålls socialtjänstens viktiga roll i kontexten eftervård för LSU – 

dömda. Dess roll skulle fortsätta att vara betydande även om SiS tar över ansvaret för 

eftervården eftersom socialtjänsten är den myndighet som har i uppdrag att förmedla olika 

former av hjälpmedel och stödinsatser. ”Utformningen av sluten ungdomsvård kommer även i 

fortsättningen att förutsätta ett väl fungerande samarbete mellan SiS och 

socialtjänsten”(Promemoria 2009 s. 28). Det kommer också krävas att andra myndigheter och 

samhällsinstanser tar sitt ansvar i processen.  

Även om man säger att det ska vara SiS huvudmannaskap så kan det ju inte utformas eller skötas av 

SiS på egen maskin… utan man är i händerna på så att säga det lokala, ja både socialtjänsten och 

skolan, arbetsmarknaden ja hela videvippen… (Anders Socialsekreterare) 

En angelägen aspekt att nämna i detta sammanhang är kanske det faktum att SiS inte är ensam 

om att erhålla rätten att utöva tvång och kontroll av sina intagna, också dess samarbetspartner, 

socialtjänsten har tillgång till en rad tvångsmekanismer, ett faktum som tenderar att göra deras 

olika roller diffusa och ibland svåra att åtskilja. Om SiS och socialtjänsten anser att en 

ungdom som avböjt eftervård på frivillig basis är i behov av fortsatt vård, kan socialtjänsten 

gå in med tvångslagstiftning. Socialtjänsten kan således sätta in ett LVU på den unge och 

därmed rensa bort frivilligheten i eftervården och göra den till ett tvång. ”I de fall den unge 

själv inte går med på fortsatt behandling efter verkställigheten utgör ett väl fungerande 

samarbete mellan SiS och socialtjänsten en bra grund för att de insatser som påbörjats under 

verkställigheten kan avslutas genom att socialtjänsten vidtar åtgärder enligt lagen (1990:52) 

med särskilda bestämmelser om vård av unga efter frigivningen”(Promemoria 2009 s. 29).   

Vissa elever får ju LVU på sig i hemmet. Även om det inte händer så där jätte ofta, men det kan ju 

hända att de får fortsatt vård på det viset… (EvaPersonalansvarig öppenvårdsavdelning  SiS). 
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Termen ”vårdande makt” kan sägas på ett målande sätt beskriva de olika åtgärder, processer 

och instanser som alla ryms inom sluten ungdomsvård och eftervård.  

Allstå låst institutions vård är ibland nödvändig för att stoppa upp … och bryta ett destruktivt… en 

destruktiv utveckling… absolut, men den egentliga anpassningen måste ske ute i samhället i öppna 

former, men … Man måste ändå stoppa ungdomar och ibland så måste vi låsa in dom.(Anna 

Sektionschef socialtjänsten) 

Kanske detta citat kan sägas spegla den svåra balansgång som finns i synen på, och 

hanterandet av, ungdomar som begår brott. Man vet att inlåsning inte hjälper, trots detta 

faktum är det en oundviklig del i hanterandet av unga brottslingar. 

9:3 Den disciplinerade ungdomen – en konstruktion?  

I detta kapitel kommer frågeställning nummer fyra att vidare behandlas. Alltså frågan hur 

samhället ställer sig till den dualism som finns inbakad i det faktum att ungdomar både ska 

straffas och vårdas. Vi kommer nedan att problematisera detta spänningsförhållande utifrån 

begrepp som anpassning, foglighet, disciplin, förändring och disciplinerande maktutövning. 

”Människokroppen ingår i ett maktmaskineri, som undersöker, bryter sönder den och sätter 

ihop den på nytt… Disciplinen frambringar sålunda kroppar som är undergivna och övade, 

fogliga kroppar”(Foucault 1987 s. 140).  

nä … staket med rakblad och grejer…. Ja… det .. så är det ju på vilket fängelse som helst… men man 

har liksom bättre innehåll än på fängelse…(Adrian Socialsekreterare) 

I samma stund som du blir dömd till sluten ungdomsvård socialiseras du in i kategorin 

ungdomsbrottsling. ”Ungdomsbrottsling” eller ”ung kriminell” blir det epitet som sätts på 

individen, det blir produkten av den konstruktion som det innebär att formas in i en kategori. 

Även efter tiden på institution förföljs individen av denna stämpel. 

 I påföljden sluten ungdomsvård ingår det ett dolt krav på förbättring och förändring från 

samhällets och myndigheternas sida, en förbättring som ska fortgå även efter avtjänat straff, 

det vill säga under den eventuella eftervården. 

Jag tror ju inte att någon inlåsning hjälper någon att bli anpassad… det är ju min syn på det hela… 

(Adrian Socialsekreterare) 

Ungdomen ska straffas och vårdas, men i denna process döljer sig en annan process och 

denna har som syfte att ”normalisera” och disciplinera den dömde ungdomen. ”Den 

disciplinära makten är nämligen en makt som istället för att beröva och uppbära ser som sin 
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huvudsakliga uppgift att dressera… ”(Foucault 1987 s. 171).  Kanske det egentligen är detta 

som i sig är själva kärnan i sammanhanget. Att det just är kravet på förändring, anpassning 

och förbättring som är det dominerande inslaget i hanterandet av kriminella, det vill säga att 

slutprodukten ska vara en disciplinerad individ, anpassad till samhällets normer och regler? 

”Fängelsets uppgift är inte bara att inhämta domarnas beslut och tillämpa det i enlighet med 

gällande regler: det skall också ständigt av fången och om honom utvinna ett vetande som gör 

att straffet kan förvandlas till en förbättringsprocedur; som gör det av lagöverträdelsen 

framtvingade straffet till en för samhället nyttig förändring av individen”(Foucault 1987 s. 

252). Det Foucault här beskriver är just det krav på förändring som finns från samhällets sida 

på individen, och detta krav finns inte bara inom fängelsets värld utan också inom den slutna 

ungdomsvården. Den disciplinerade makten är i sig en diffus och komplex form av 

maktyttring då den ofta sker i det tysta. Det är i mångt och mycket en dold maktform, en 

maktform som finns i alla former av relationer. Den disciplinerade maktens huvudsyfte är att 

kontrollera, dressera och normalisera. Det handlar om att korrigera ett beteende, om att med 

små medel visa att en individ handlat på ett icke önskvärt sätt. ”Det disciplinära straffet har 

till funktion att minska avsteget från ordningen. Det bör alltså vara korrektivt” (Foucault 1987 

s. 180). När man dömts till att vistas på ett särskilt ungdomshem följer med det en rad 

disciplinära åtaganden. Processen som den unge går igenom är uppbyggd på ett sätt som 

innebär att den unge i början av vistelsen befinner sig enbart under låsta omständigheter. 

Kontrollen, disciplinen och straffaspekterna är således de dominerande.   

Så börjar det i en period ganska restriktivt, få utevistelser och så, en period där man mer eller mindre 

är inlåst, naturligtvis kan man gå ut och ta lite frisk luft, men man är inne på rastgårdar… (Eva 

personalansvarig öppenvårdsavdelning SiS) 

Efter hand som den unge acklimatiserat sig på institutionen skapas möjligheter till att få vistas 

under mer öppna boendeformer.  

Så fort det liksom fungerar så öppnas det upp gradvis och man får börja med promenader utanför 

avdelningen med personal från institutionen… (Eva personalansvarig öppenvårdsavdelning SiS).   

Tanken är således att man ska gå från inlåsning och tydligt uttalad disciplin, till öppnare och 

mindre kontrollerade vårdformer. Men minskar verkligen kontrollen i och med öppnare 

former? Är det inte så att den disciplinerande makten istället förstärks i takt med att man får 

ökat förtroende för individen? ”Att vara disciplinerad, att vara kontrollerad är att vara rätt i 

samhället, att förhålla sig på rätt sätt till tid, rum och människor runt omkring”(Svensson 2001 
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s. 232). Detta citat visar på att den disciplinerade makten tenderar vara det viktigaste 

redskapet från samhällets sida i den process som syftar till återanpassning för den unge. 

”Disciplinen framställer individer; den är den specifika tekniken för en maktutövning där 

individerna är på samma gång föremål och verktyg”(Foucault 1987 s. 171). Individerna, de 

intagna är föremål för kontrollen och disciplinen, men också verktyg i själva 

disciplineringsprocessen, en process som har som syfte att dressera och producera fogliga 

individer, individer som är redo att gå ut i samhället och agera efter dess rådande normer.  

9:4 Samarbetet mellan SiS och socialtjänsten – en inblick 

I detta avsnitt kommer vi att gå närmare in på det samarbete som skall finnas mellan 

socialtjänsten och Statens institutionsstyrelse i arbetet med ungdomar dömda till sluten 

ungdomsvård (Lag 1998:603). Frågeställnig nummer två är således den fråga som kommer 

behandlas nedan. Samarbetet kommer att betraktas utifrån de båda organisationernas olika 

perspektiv för att på så sätt kunna visa hur de båda sidorna tycker och tänker om varandra. 

Det är, som tidigare nämnts socialtjänsten och SiS som är de myndigheter som har 

huvudansvaret för ungdomar dömda till sluten ungdomsvård. Dock har de två olika 

ansvarsområden och två olika roller. Vem är det då som styr själva processen och samarbetet, 

vem är den drivande instansen gällande ungdomsvård och eventuella insatser efteråt?  Kanske 

svaret på den frågan kan vara att det är en ”Institutionell diskurs”? (Thomassen 2007 s. 210). 

En institutionell diskurs kan förklaras som olika former av styrande redskap, redskap som 

fördelar rollerna och ger direktiv till de olika myndigheterna om vad som gäller och vem som 

ska göra vad. 

 Processen ägs ju av socialtjänsten när det är LVU och när det är LSU så ägs den av SiS om man 

utrycker sig lite slarvigt, där emot så har vi en skyldighet att samverka under LSU, vilket vi gör men 

samverkan är inte samma som att äga en process (Anna Sektionschef socialtjänsten). 

 SiS kan således kanske sägas ”äga” den institutionella diskursen då det kommer till 

verkställighet av sluten ungdomsvård. ”På en annan nivå är en anonym institutionell diskurs 

en viktig del av det som den som arbetar inom vård och socialt arbete måste förhålla sig till: 

ramar och riktlinjer från riksdagen, från försäkringskassan och socialdepartementet, från 

socialförvaltningen och sjukhusavdelningen, från mentalsjukhus och fängelser och så 

vidare”(Thomassen 2007 s. 210). Dessa institutionella diskurser är således spridda i stora 

delar av samhället och kanske mer eller mindre kan sägas fungera i det tysta som en form av 

outtalade sanningar.  
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När det kommer till SiS och socialtjänsten så har de båda myndigheterna olika roller att leva 

upp till i arbetet med ungdomar som dömts till sluten ungdoms vård.  Enligt lagstiftningen, 

alltså enligt den institutionella diskursen (Thomassen 2007) är det SiS som är den ansvariga 

huvudmannen under verkställigheten. Socialtjänsten ska vara närvarande för ett samarbete, 

men äger inte ärendet i den bemärkelse som SiS gör.  

 Samarbetsavtalet bygger ju på att båda parterna är intresserade, det finns ingen tvingande möjlighet 

för SiS att pressa kommunen eller för kommunen att pressa SiS för den delen. För dom skulle ju 

rimligtvis kunna ställa krav på oss att vi gav den unge insatser inom kanske kriminalitet, missbruk 

eller vad det nu är som har lett fram till brottet, den möjligheten har dom inte utan vi äger ju hela 

straffgenomförandet, så det funkar ju på båda hållen. (Erika LSU & LVU avdelningschef SiS)  

 Innebär ”vi äger ju hela straffgenomförandet” att en dispyt om vetande och makt tenderar 

komma emellan den planering och det samarbete som är så viktigt i arbetet med LSU dömda 

ungdomar eller är det kanske så att det finns en överenskommelse myndigheterna emellan? 

 … sen ska vi vara försiktiga att gå in med för många huvudmän samtidigt, vi måste veta att LSU äger 

SiS och då är det SiS som har ansvaret och då får dom hantera… finns det delar i det som faller på 

socialtjänsten så ska vi ju ta vårt ansvar i det” (Anna Sektionschef socialtjänsten) 

 

Redan 2001 kom det en rapport från SiS vid namn Sluten ungdomsvård år 2000 – 

Redovisning av intervjuundersökning och i denna man läsa ”Ett område som visat sig 

problematiskt är samarbetet mellan institutionerna och socialtjänsten” (Tärnfalk 2001), detta 

var bara ett par år efter att den nya lagen om sluten ungdomsvård blivit lagstadgad. Man kan i 

samma rapport läsa att en del SiS institutioner var mycket kritiska till socialtjänstens ibland 

bristande ansvar. Socialtjänsten var positiv till samarbetet med institutionerna, men hade dock 

uttryckt att det fanns en viss svårighet för socialtjänsten att veta vilken roll de hade i 

sammanhanget, detta eftersom de i praktiken saknar inflytande under verkställigheten av 

sluten ungdomsvård. (Promemoria 2009)  

 Utifrån ovanstående rapport från 2001 får vi en inblick i hur de båda myndigheterna 

betraktade sin respektive roller, samt hur de såg på samarbetet, men hur ser det ut idag 2010? 

Kan man se någon skillnad på de båda myndigheternas uppfattning gällande samarbete, 

arbetsfördelning och roller i jämförelse med hur det såg ut i början av 2000 – talet?  Från 

socialtjänstens sida kan man se att de verksamma inom myndigheten har en liknande 

uppfattning när det kommer till samarbetet med SiS.  



39 

 

Alltså i dom fallen som jag har haft så har det fungerat bra, jag sitter och tänker på vårt senaste 

nu….. nej jag tycker att dom har verkställt det ganska snabbt ifrån domen har fallit, det är bra för när 

man väl har fått en dom så ska det hända någonting, så det kan bli en lång väntan ett orosmoment där 

mellan den tiden, och dom har meddelat oss och vi har beroende på hur långt straffet är, så  har vi åkt 

upp och hälsat på (Anna Sektionschef socialtjänsten) 

Ja….. i de flesta fall så tycker jag att dom fungerar bra tycker jag…. Jag tror det är lite grann upp till 

oss också hur samarbetet ska se ut också ….  Försöka vara med och driva på, men jag har upplevt det 

lite grann som jag sa tidigare, bättre samarbete än vad det är med LVU tycker jag i alla fall. (Adrian 

Socialsekreterare) 

Genom de båda citaten ovan kan man se att synen på arbetet myndigheterna emellan inte 

ändrats speciellt mycket från socialtjänstens sida under det senaste decenniet i relation till den 

rapport som kom 2001. Men hur ser SiS på samarbetet med socialtjänsten? Här kan man se att 

det finns en delad syn och att den kan variera inom SiS.  

Ja som sagt det är skiftande mellan kommun till kommun, vi kan ha ungdomar från kommuner där vi 

har försökt få en handläggare till pojkarna och det har dragit ut på hela strafftiden, chefer som inte 

hör av sig… man mailar, skickar brev, man lyfter det till chefnivå… alltså det vill säga att vår 

institutionschef kontaktar deras socialchef och ändå händer ingenting. (Erika LSU & LVU 

avdelningschef SiS) 

Alltså jag kan ju inte svara för hela SiS men … om jag tittar på vår institution så kan jag tycka att vi 

har ofta ett gott samarbete med socialtjänsten och att man också under flera tillfällen tecknar 

eftervårds avtal med institutionen. (Elsa Institutionsches SiS)  

Utifrån de två ovanstående utdragen ur två intervjuer med två olika chefer inom SiS, kan man 

utläsa att de verkar ha två olika uppfattningar om samarbetet med socialtjänsten. Vilka 

konsekvenser kan den unge drabbas av om samarbetet mellan de båda huvudmännen grusas? 

”Utvärderingen tyder på att sena kontakter mellan institutionen och socialtjänsten motverkar 

en välfungerande utslussning” (Promemoria 2009 s. 20). Utifrån detta citat belyses vikten av 

att det kontinuerligt, under hela den unges vårdprocess, finns ett välfungerande och utstakat 

samarbete mellan de båda myndigheterna.  Brister detta samarbete kan det få konsekvenser 

för den unge såväl som för samhället i stort. SiS representerar institutionsvärlden, 

socialtjänsten representerar tiden efter. Det arbete och det samarbete som ska finnas, bör i 

slutändan mynna ut till någon form av eftervårdinsats för den unge. Deras förmåga till 

samarbete kan i mångt och mycket sägas vara en av grundstenarna för skapandet av ett 

fungerande eftervårdsuppdrag såväl som skapandet av ett icke fungerande sådant .  
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10. Sammanfattning 

I detta arbete har fokus legat på att se hur eftervården gällande unga dömda till påföljden 

sluten ungdomsvård kan vara konstruerad.  Genom att problematisera eftervårdens diffusa och 

komplexa karaktär har vi velat peka på att det i dagens samhälle inte finns något 

eftervårdsuppdrag att tala om. Det finns inga riktlinjer att följa och inte heller något juridiskt 

underlag för utformandet av en eftervård.  Genom att diskutera dess diffusa icke – existerande 

natur i relation till att det i framtiden kanske blir så att eftervården blir ett led i själva 

påföljden sluten ungdomsvård och därmed bli en del av straffet, har vi velat lyfta upp dess 

instabila position i samhället. Eftervårdens roll har varit uppe för diskussion från och till 

sedan påföljden sluten ungdomsvård inträdde 1999. Flera instanser och myndigheter har 

under årens lopp pekat på att något måste göras för att stärka eftervårdsinsatserna för vår 

valda målgrupp. Eftersom eftervården inte finns på pappret har inblandade parter enda sedan 

införandet av LSU 1999 famlat efter möjliga lösningar i frågan. Dock har inte mycket 

förändrats sedan starten. Många menar på att det är frivilligheten som är den stora bristen i 

detta sammanhang. Det finns ingen lagstadgad uttalad eftervård idag, istället är det lite upp till 

var och en att snickra ihop en insats eller två, om resurser finns. En produkt av eftervårdens 

komplexa konstruktion kan sägas vara godtycklighet. 

Denna godtycklighet uppenbarar sig inom en rad olika instanser. De icke – existerande 

riktlinjerna öppnar upp för ett ökat handlingsutrymmer, ett handlingsutrymme som ibland 

tenderar att skapa en ”godtycklighetskultur” bland de professionella. Ytterligare en faktor som 

skapar komplexitet är den ständiga balansgång mellan vård och straff som kontinuerligt måste 

tacklas och bemästras om vartannat. Hur förhåller man sig till dessa motpoler som 

professionell?  Hur samarbetar straffet med sin antagonist, vården i en miljö som är skapad 

för att de båda ska samexistera? I arbetet har vi valt att hämta vår empiri från de båda 

huvudansvariga myndigheterna, nämligen Statens institutionsstyrelse och socialtjänsten. Vår 

teoretiska infallsvinkel är den socialkonstruktivistiska och de begrepp vi främst använder oss 

av i analysen av vårt insamlade material är disciplinerande makt och diskurs.  De reslutat vi i 

vår studie kan sägas komma fram till är att det i dagsläget inte finns någon eftervård för LSU 

– dömda ungdomar. De eftervårdsinsatser som ibland ges, är så skiftande och så individuellt 

anpassade att man i generella drag inte kan tala om att sådana existerar. Eftervården finns i 

vissa sammanhang, men är helt frånvarande i andra.  
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11. Avslutande diskussion 

Att eftervården i mångt och mycket tenderar vara ett luftslott har genom studiens gång blivit 

allt mer uppenbart för oss. I vår problemformulering tog vi upp dess diffusa roll, en roll som 

konstrueras på tomma grunder. Det finns inte någon uttalad, entydig och konkret eftervård för 

LSU – dömda ungdomar.  I vissa fall kan någon form av eftervårdsinsats konstrueras, men det 

är inget som existerar på ett allmänt, generellt plan. Det finns inga riktlinjer, inga direktiv för 

de yrkesverksamma att stödja sig mot i hanterandet av insatser efter verkställigheten. Detta 

faktum är något som diverse utredningar och rapporter under många år debatterat och 

diskuterat. Såväl motioner som en promemoria gällande detta har skrivits men än i dag har 

inga ändringar på området skett. 

 I den internationella forskningen talas det mycket om interventioner och preventivt arbete för 

att försöka förebygga kriminalitet bland ungdomar. Det anses vara av vikt att sätta in insatser i 

så tidig ålder som möjligt. Detta görs också inom svensk forskning. Andershed & Andershed 

(2005) tar upp detta faktum i sin forskningsöversikt.  I den internationella forskningen 

framhålls även nätverket runt den unge som en viktig del i arbetet med att förhindra 

kriminalitet (Karnik, Steiner 2007). I Sverige arbetar man också mycket utifrån denna 

nätverksmodell och framhåller vikten av att den unge har ett fungerande nätverk runt omkring 

sig. Detta ses som en av de skyddsfaktorer som kan förebygga att den unge hamnar snett. Det 

verkar således som att det finns en hel del likheter mellan svensk och internationell forskning 

gällande synen på förebyggande arbete med barn och unga. Trots den gemensamma nämnaren 

om vikten av preventivt arbete är det många ungdomar som hamnar snett. Om preventionen 

brister, vad händer då? Varför lyser eftervården med sin frånvaro i en kontext där ”för – 

vården” framhålls allt mer?  

Att försöka fånga in eftervårdens komplexa natur och sedan bryta ned den för analys, har visat 

sig vara lättare sagt än gjort. Vi har i det stora hela fått relativt lika svar från våra informanter 

gällande eftervårdens karaktär. Ibland har det känts som om våra informanter har konstruerat 

en möjlig eftervårdsinsats för att de känt att de varit tvungna då vi intervjuat dem. De båda 

myndigheterna SiS och socialtjänsten är båda överens om att eftervåren, eller de insatser som 

ibland nämns som just en form av eftervård, inte fungerar. Generellt sätt verkar alla 

informanter mer eller mindre positiva till de förslag som läggs fram i promemorian från 2009 

om en lagstadgad eftervård. Förvånansvärt få kritiska röster har hörts gällande detta. Kanske 

det handlar om att man inte kan se någon annan lösning på konstruerandet av en konkret 
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eftervård än att baka in den i straffet. Varför alla mer eller mindre tyckte att detta bör vara 

lösningen på eftervårdens problematiska karaktär kanske hänger samman med att det ses som 

den enda möjligheten lösningen för skapandet av en fungerande och konkret eftervård?  För 

hur ska man kunna utveckla och tillhandahålla en insats som inte finns någonstans. Hur ska 

man som yrkesutövare kunna ge relevanta redskap till den unge om det inte finns några 

direktiv på hur dessa ska ges? För att eftervården i framtiden ska vara något att räkna med 

krävs det att alla instanser i samhället är beredda att ge av sin ”insatskaka”, det vill säga, det 

räcker inte att bara SiS och socialtjänsten tar sitt ansvar i frågan, andra instanser måste också 

ställa sig bakom.  

Vi tänker här till exempel på skolan, arbetsförmedlingen och bostadsmarknaden. Alla dessa 

myndigheter och samhällsinstanser har en betydande roll då den unge ska återanpassas till 

samhället. Det hårdaste straffet utmäts inte alltid under själva verkställigheten. Ibland är tiden 

efter, tiden ute i samhället, det riktiga straffet. Som före detta kriminell ses man sällan med 

blida ögon av samhället. Ingen är särskilt sugen på att bo granne med dig eller anställa dig. 

Detta faktum kan ha förödande konsekvenser. Utan möjlighet till utbildning eller arbete, och 

utan möjlighet till att få en egen bostad känns framtiden som välanpassad medborgare rätt 

mörk och den kriminella banan rätt ljus.  

Ett generellt drag som ändå kan sägas återkomma i kontexten gällande en möjlig eftervård, är 

godtyckligt agerande. Denna återkommande godtycklighet från samhällets sida kan kanske 

härledas till dess frivilliga natur samt till att eftervård inte finns på pappret. Rent krasst kan 

man säga att om den unge inte är intresserad av eftervårdsinsatser, är ingen annan det i heller. 

För att någon form av eftervårdsinsats ska ges krävs det att den unge själv är motiverad till 

det. Just motivationen verkar vara nyckeln till en eventuell eftervård. Men vem ansvarar då 

för den unges motivation? Den unge själv? Hans familj? Samhället, alltså SiS eller 

socialtjänsten? Vem äger ”motivationsdiskursen”? Vem anses vara bäst på denna process? 

Eftersom det är socialtjänsten som ska ha hand om eventuella insatser efter avslutad 

verkställighet, faller motivationsprocessen på deras bord. Dock ska förhoppningsvis en del 

motivationsarbete ha påbörjats under vistelsen på det slutna ungdomshemmet. Men hur 

motiverad kan man egentligen vara till eftervårdsinsatser när man blir frisläppt? Hur pass 

mycket förtroende har ungdomarna för myndigheter och samhällsingripande åtgärder? Att 

driva ett framgångsrikt motivationsarbete med den unge kräver en enorm yrkesskicklighet 

från de professionellas sida, samt en viss viljestyrka hos den unge. I visa mycket sällsynta fall 
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kan socialtjänsten gå in med ett LVU och därmed tvinga den unge in i någon form av 

eftervårdsinsats, men utifrån den kunskap vi fått tilldelat oss av våra informanter händer detta 

så gott som aldrig. Eftervårdens eventuella vara eller inte vara är således i stora drag ett offer 

för godtycklighetens otrygga hand. Det som friar dig i en kommun, fäller dig i en annan. Den 

som ger dig resurser idag kanske inte ger dig det imorgon.  

Sverige kan i mångt och mycket sägas karakteriseras av en mentalitet som bygger på ordet 

lagom. Sverige är ”landet lagom” och denna dyrkan av att vara lagom kanske kan härledas till 

konstruktionen av sluten ungdomsvård, samt det faktum att vi i Sverige har valt att betrakta 

unga brottslingar under 18 genom andra glasögon än de som är vuxna. Den unge brottslingen 

skall straffas, men inte på samma hårda villkor som en vuxen, inte för hårt, men heller inte för 

milt, utan lagom. I Sverige har vi valt att kategorisera olika brottslingar utifrån deras ålder, 

den unges ålder avgör konstruktionen av själva det straff som ska utmätas. Det är utifrån 

denna sociala kategorisering som epitetet ”ungdomsbrottsling” konstruerades. Utan denna 

kategorisering hade inte ungdomsbrottslingen existerat och troligtvis inte heller sluten 

ungdomsvård. ”Ungdomsbrottslingen, till exempel, finns inte utan vissa föreställningar om 

åldergraderat straffansvar, inte utan en föreställning om att unga personer begår brott av 

delvis andra skäl än vuxna, alternativt att ungdomsbrott är mer eller mindre allvarligt än när 

vuxna begår samma gärningar”(Börjesson 2003 s. 118). Detta citat, som tidigare tagits upp 

gällande den historiska konstruktionen av ungdomsbrottslighet och sluten ungdomsvård, visar 

på ett intressant och tydligt sätt hur ett samhälle kan konstruera olika kategorier och utifrån 

dessa bestämma en individs öde. Bakom konstruktionen av en kategorisering utifrån ålder, 

ligger en annan konstruktion, nämligen en konstruktion som har bestämt när man är en 

ungdom och när man slutar att vara det. ”Till detta kommer förstås förskjutningarna när det 

gäller när ungdomen börjar och slutar – och om den finns överhuvudtaget”(Böjesson 2003 s. 

118). Enligt LSU slutar ungdomen vid 18 års ålder. Det är endast om du begår ett brott i 

ålderskategorierna 15 – 17 år som denna lag kan användas. Enligt LVU är man däremot 

ungdom till och med 21 år. Vilka grunder bygger vi dessa åtaganden på? Vad är det som gör 

att vi delat in ungdomar i olika åldersgrupper beroende på vilket lagrum de är placerade 

utifrån? Varför har Sverige valt att göra denna kategorisering av brottslingar mellan 15 – 17 

år, varför är vi det enda landet i världen som tagit fasta på en sådan? Är det för att vi är rädda 

för att betraktas som för hårda i ett land där allt ska vara lagom? Är det för att Sverige är ett 

land som står på barn och ungdomars sida eller ligger det i själva verket andra aspekter 
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bakom? Vad är det egentligen som skiljer en 20 årig brottsling från en 16 årig? Handlar det 

kanske om övertygelsen om att det finns olika mognadsgrad hos de båda individerna, om en 

utvecklingspsykologisk, medicinsk diskurs som pekar på att 20 åringen var mer medveten om 

sitt handlande är 16 åringen och därför ska ta ansvar för brottet som en vuxen? Dessa frågor 

kan vi bara spekulera i, det finns inget konkret färdigförpackat svar men det är viktigt att vi 

ibland stannar upp och reflekterar över sättet vi klassificerar, kategoriserar, konstruerar och 

differentierar olika grupper av människor. Det är viktigt att försöka vara medveten om att 

saker och ting vi tar för givna som något ”normalt” som något som ”ska finnas” inte behöver 

vara just det normala eller det allenarådande. Vi är alla produkter av vår tids samhällsklimat, 

vi är alla färgade av vår tids strömningar och strukturella ramar och detta är viktigt att lyfta 

fram och begrunda. Vad som idag anses vara det bästa alternativet för en ungdom som hamnat 

fel, kanske om 50 år ses som något onaturligt och otänkbart. Bara för att en diskurs dominerar 

idag, betyder inte att den dominerar imorgon.  
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Bilagor 

Bilaga 1 - Intervju Guide 

 

1. Skulle du kort vilja beskriva hur din yrkesroll ser ut, vilka dina huvuduppgifter är? 

2. Vi är intresserade av eftervård när det kommer till LSU dömda ungdomar, hur ser din bild 

ut av eftervården för dessa ungdomar? 

3. Känner du som professionell att det finns möjlighet till relativt fritt agerande från din sida 

när det kommer till eftervårdsprocess för LSU dömda ungdomar? 

4. Det talas oftast om att eftervårdens funktion är att anpassa den unge i samhället och att 

fokusen ska ligga på att den unges utveckling ska fortgå i positiv riktning. Anser du att denna 

riktlinje stämmer överens med verkligheten? 
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5. Hur tycker du att samarbetet fungerar med övriga ansvariga myndigheter? 

6. I LSU lagstiftningen står det upprepade gånger att ett samarbete mellan SIS och 

Socialnämnden ska genomföras när det kommer till den verkställigheten den unge har. Hur 

anser du att detta samarbete fungerar mellan SIS och Socialnämnden? 

7. I många riktlinjer och lagrum tas det upp att nödvändig vård och behandling för LSU 

dömda ungdomar ska finnas. Hur skulle du definiera nödvändig vård och behandling? 

8. Hur ser ungdomens process ut under tiden han/hon befinner sig under sluten ungdomsvård? 

9. Hur kan den unges möjlighet för behandling efter avtjänat straff se ut och hur kan den vara 

konstruerad? 

10. Anser du att man kan anpassa den unge till samhället under låsta förhållande? 

11. Hur tänker du kring din egen roll i detta sammanhang? 

12. När upphör den vårdande aspekten och vem bestämmer detta? 

13. Kan du berätta lite om hur ni hanterar flickor respektive pojkar? 

14. Skulle du kunna berätta lite kring hur du uppfattar samhällets roll i relation till LSU och 

Eftervård?  

15. Vad skulle du säga karakteriserar en god form av eftervård? 

16. Hur förhåller ni er till de tvångsaspekter som existerar inom sluten ungdomsvård? Hur 

balanserar man tvångsaspekten och frivilligaspekten? 

17. Vilka konsekvenser anser du skapas av att eftervården är frivillig? 

18. Vad anser du om det lagförslag som kom 2008 angående att det enbart ska finnas en 

huvudman och att frivilligheten med eftervården för LSU ska tas bort? (Fördelar och 

nackdelar) 

19. Vad är eftervård? Vad ser du som de viktigaste faktorerna för ett lyckat eftervårdsarbete? 

20. Vilka brister anser du finns i eftervården idag? 

21. I vilket skede i behandlingen anser du att eftervården skall börja planeras? 

22. Anser du att samma person ska följa den unge under hela processen?   

 


