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Förord 

Denna uppsats vi nu lämnar över för läsning är ett resultat av otaliga timmar 

diskussioner, kaffe och lagom mycket ångest. Dessa tre år på Kriminologiprogrammet 

vid Lunds universitet som nu tagit oss till denna punkt, har varit oerhört lärorika men 

också utmanande. Vi vill först och främst tacka oss själva. En liten klapp på axeln för väl 

genomfört jobb, avklarade tentor och kreativa sätt att fira dem. Vi vill också tacka nära 

och kära för stöd och tålamod när det behövts som allra mest.  

Ett stort tack ska också utdelas till vår handledare, Peter Bergwall, som med gott mod 

och hjälpsamma kommentarer funnits med under skrivandets gång. Avslutningsvis vill 

framförallt tacka alla våra intervjupersoner för er medverkan, utan er hade denna 

uppsats inte varit möjlig och era kloka reflektioner har dessutom lärt oss ett och annat. 

Sist men inte minst så gör vi en high five till varandra, för sättet vi balanserat studier 

och vänskap i en oslagbar kombo! 

 

Isabella Rongert & Lovisa Rosberg 

Lund, den 2e juni 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

Youth offending is a debated topic in Sweden today, a field in which a new sanction, 

ungdomsövervakning, now has been legislated. Therefore, the aim of this paper is to 

examine the expectations and views of the authorities which will implement the new 

sanction and how these relate to the objective of the legislation. Furthermore, the paper 

also explores how the sanction can be viewed from a societal perspective. A qualitative 

method is used in the form of semi-structured interviews with four representatives 

from Kriminalvården, and three representatives from Socialtjänsten. The information 

gathered from the interviews were thematized using content analysis. The empirics 

were analyzed by applying two theoretical frameworks, Mathiesen’s theory about the 

intended and unintended effects of legislation as well as Foucault’s perspective on 

power, discipline and surveillance. The results of the study show that the 

representatives from Kriminalvården and Socialtjänsten view the sanction in a positive 

way, although they also had some concerns. These were about the implementation of 

the sanction, as well as misgivings about possible negative consequences for youth 

offenders. The conclusion of the study is that the reality of ungdomsövervakning might 

be different from the proposed ideal of the legislator, in relation to the opinions of the 

interviewees. Another conclusion is that the sanction, from a Foucauldian perspective, 

can be viewed as a modern form of disciplinary power with panoptical aspects in 

today’s society. 

 

Nyckelord: Elektronisk övervakning, unga lagöverträdare, ungdomsövervakning, 

yrkesverksamma 
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1. Inledning 

Kriminalitet är ett väl diskuterat ämne i samhället idag, föremål för en debatt som berör 

och engagerar. Denna debatt kan bli intensiv i fråga om de mest lämpliga strategierna 

för att hantera kriminalitet och framför allt ungdomsbrottslighet. Ungdomsbrottslighet 

har stått högt upp på agendan i svensk kriminalpolitik genom hela 1900-talet, och varit 

ett återkommande problem som varierat i termer av brottstyper såväl som lösningar 

(Andersson & Nilsson 2018, s. 23;27). Vad som däremot bestått är en relativ konsensus i 

samhället och rättssystemet att unga, just på grund av att de är unga, inte bör straffas på 

samma vis som vuxna. Unga människor befinner sig i en ibland känslig period av 

utveckling i livet och kan sakna konsekvenstänk, brista i mognad och vara impulsiva 

(Burman 2016, s. 165). De flesta unga som begår brott under denna period i sitt liv, 

slutar dock med kriminalitet i vuxen ålder och statistiken talar för att det endast är ett 

fåtal som fortsätter att begå brott (Brå 2009, s.8). 

Synen på hur unga som begår brott ska hanteras av det svenska rättssystemet har 

däremot tagit en ny riktning i och med påföljden ungdomsövervakning, som trädde i 

kraft vid årsskiftet 2021. Påföljden gäller unga lagöverträdare primärt i åldrarna 15–17 

som begått allvarlig och/eller upprepad brottslighet, med Kriminalvården som 

huvudman för verkställigheten. Bestämmelser som ingår i påföljden inrymmer bland 

annat hemarrest över helger med elektronisk fotboja (SFS 2020:616). Tidigare har unga 

lagöverträdare först och främst hanterats av Socialtjänsten och Statens 

Institutionsstyrelse. Dessa myndigheter präglas av ett behandlingsperspektiv som har 

starka rötter i det svenska samhället. I och med ungdomsövervakning är det inte längre 

dessa två myndigheter som har huvudansvaret, utan istället Kriminalvården som har ett 

mer ingripande uppdrag. Att Kriminalvården utsetts till huvudman för denna målgrupp 

är med andra ord helt unikt och innebär en stor förändring i påföljdssystemet för unga.  

Regeringen har motiverat behovet för en mer repressiv påföljd utifrån att ge samhället 

bättre möjligheter att ingripa mot unga som begår brott, som ett led i 34-

punktsprogrammet mot gängkriminalitet (Justitiedepartementet 2021). Programmet 

utgörs av en rad brottsförebyggande och brottsbekämpande åtgärder och kan beskrivas 

som en respons på samhällsdebatten om gängkriminalitet, som fått stort utrymme i 

media på senare år. På så vis har även vårt intresse ökat för hur samhället ser på 



8 
 

ungdomsbrottslighet. Utifrån detta finner vi anledning att utforska tidigare okänd mark 

inom påföljdssystemet för unga lagöverträdare, i och med införandet av 

ungdomsövervakning.  

1.1. Syfte 

Vårt intresse motiveras mot bakgrund av debatten om hur samhället ska hantera unga 

som begår brott samt den nya påföljdens implementering. De två verkställande 

myndigheterna Kriminalvården och Socialtjänsten står inför ett nytt, gemensamt 

uppdrag: att så långt som möjligt förebygga att den dömde återfaller i brott eller på 

annat sätt utvecklas ogynnsamt.  

Syftet med denna uppsats är att undersöka yrkesverksammas förväntningar på 

ungdomsövervakning, baserat på deras perspektiv och erfarenheter i egenskap av 

yrkesverksamma vid Kriminalvården respektive Socialtjänsten. Vi vill undersöka deras 

uppfattning av den nya lagstiftningen och jämföra huruvida deras förväntningar på 

ungdomsövervakning överensstämmer med lagstiftarens intentioner med påföljden. 

För att genomföra detta kommer vi intervjua ett antal yrkesverksamma från respektive 

myndighet. Den insamlade empirin kommer studeras utifrån Mathiesens teoretiska 

ramverk om rättens verkningar. Vi kommer även applicera ett Foucauldianskt 

maktperspektiv gällande övervakning, för att sätta ungdomsövervakning i en större 

samhällelig kontext.  

1.2. Frågeställningar 

1. Hur uttrycker yrkesverksamma från Kriminalvården respektive Socialtjänsten sina 

uppfattningar om ungdomsövervakning och dess framtida verkningar? 

2. Hur kan ungdomsövervakning förstås ur ett Foucauldianskt perspektiv på 

övervakning?  

Syftet med dessa två frågeställningar är att belysa åsikterna hos de berörda 

myndigheterna gällande ungdomsövervakning och dess lagstiftning. Den första 

frågeställningen styr den empiriska undersökningen i form av intervjuer och sätter 

respondenternas åsikter i relation till lagstiftningens intentioner. Den andra 

frågeställningen ger ett perspektiv på ämnet utifrån en strukturell syn. 
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1.3. Avgränsningar 

Vi har valt att särskilt fokusera på de yrkesverksammas åsikter och uppfattning av 

påföljden, vilket innebär att uppsatsen utgår från ett framåtblickande perspektiv. Vi gör 

därmed inte anspråk på att redovisa faktiska konsekvenser, utan detta får framtiden 

utvisa. Påföljder för unga lagöverträdare är ett komplext och omfattande ämnesområde 

och vi är medvetna om att vi endast berör en bråkdel av detta. Vi vill samtidigt hävda att 

vårt fokus på en liten bråkdel av området, ungdomsövervakning utifrån 

yrkesverksammas perspektiv, bidrar till studiens relevans och motiverar ämnesvalet.  

 

1.4. Rättssociologisk relevans 

Den rättssociologiska disciplinen kan beskrivas utifrån studiet av rätten och samhället, 

hur dessa samspelar och interagerar. En modell som underlättar förståelsen av detta 

samspel, utgörs av de fyra byggstenarna law in books, law in action, sociala normer samt 

social praxis (Baier, Svensson & Nafstad 2018, s. 15). Dessa byggstenar bildar 

tillsammans ett teoretiskt ramverk för det rättssociologiska fältet och innefattar olika 

relationer mellan, differentierade i två dimensioner av börat och varat. Börat beskrivs 

som fasta regler eller handlingsanvisningar, uttryckta utifrån rättsliga eller sociala 

normer. Varat avser hur dessa uttryckta rättsliga eller sociala normer faktiskt efterlevs 

och utspelar sig i verkligheten. Därav kan dimensionerna av börat och varat förstås som 

en normativ och en reell sida av rätten och samhället (Banakar 2020, s.33). Denna 

studie syftar till att undersöka yrkesverksammas uppfattningar och åsikter om 

ungdomsövervakning som ny påföljd. Utifrån rättssociologins fyra byggstenar menar vi 

att relationen som är av intresse är den mellan law in books och sociala normer. Empirin 

i uppsatsen består av intervjuer med representanter från Kriminalvården och 

Socialtjänsten som ger sitt perspektiv på en ny lagstiftning. De återger alltså sin syn, 

utifrån sina normer, på den formella rätten i form av en ny lag. Vidare är 

påföljdssystemet för unga är en viktig del av samhället gällande hur man ska behandla 

unga lagöverträdare, vilket ger ämnet en hög rättssociologisk relevans. 

Ungdomsövervakning som ny påföljd kommer få verkningar i samhället, både väntade 

som oväntade. Genom att belysa yrkesverksammas uppfattningar i relation till 

lagstiftningen och dess förarbeten kan man således visa på eventuella skillnader och 
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likheter däremellan. Utifrån ett rättssociologiskt perspektiv är det därmed intressant att 

ge en ökad förståelse för ungdomsövervakning, genom en kritisk syn på de åsikter som 

lyfts fram.   

  

2. Bakgrund 

Följande avsnitt innehåller en genomgång av det rättsliga läget gällande unga 

lagöverträdare för att ge en bakgrund till ämnet. Den tidigare strukturen av 

påföljdssystemet för unga lagöverträdare presenteras, samt en redogörelse av påföljden 

ungdomsövervakning och dess förarbeten. Behandlingsprincipen och de straffrättsliga 

begreppen individual- och allmänprevention förklaras också, för att ge en förståelse för 

dess innebörd. Sammantaget avser detta avsnitt ge en uppfattning av den lagstiftning 

som nu ska implementeras av myndigheterna i deras arbete.  

2.1. Påföljdssystemet för unga lagöverträdare  

Rättssystemet har en lång tradition av att särbehandla unga lagöverträdare när det 

gäller straffmätning och val av påföljd. I Sverige har denna tradition präglats av 

balansen mellan straff och behandling som varierat över tid, där behandlingsprincipen 

historiskt haft särskilt inflytande på utvecklingen av påföljder för unga (Holmberg 2017, 

s.270). En bakgrund till detta är att unga i lagens ögon anses sakna tillräcklig mognad 

och ansvarsförmåga, och betraktas som känsliga för negativa effekter vilka kan följa av 

straffrättsliga ingripanden. Med unga avses i denna text lagöverträdare i åldersgruppen 

15–21, men denna särbehandling framträder primärt för åldersgruppen 15–17. I fråga 

om straffmätning ska ungdomen hos en person under 21 år tas i beaktning i en mildare 

riktning. Denna doktrin som utvecklats inom straffrätten kallas för ungdomsreduktion 

(Prop. 2019/20:118, s.25-26).  

I linje med denna särbehandling finns särskilda ungdomspåföljder för unga 

lagöverträdare vilka återfinns i 32 kap. BrB (SFS 1962:700). Innan 1 januari 2021 

innefattade dessa ungdomsvård, ungdomstjänst samt sluten ungdomsvård. 

Ungdomsvård ska väljas som påföljd i de fall det förekommer ett särskilt behov för vård 

eller annan åtgärd enligt SoL (SFS 2001:453) eller LVU (SFS 1990:52), och verkställs av 

Socialtjänsten. Om förutsättningar för ungdomsvård inte finns kan påföljden bli 
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ungdomstjänst, vilket innebär oavlönat arbete och annan verksamhet lämplig för 

individen i fråga. Dessa två påföljder föregås också av en proportionalitetsbedömning, 

alltså om påföljden är tillräckligt ingripande i relation till brottets straffvärde och art, 

samt eventuell tidigare brottslighet. Fängelse som påföljd för personer under 18 år får 

endast väljas vid synnerliga skäl, men om dessa skäl föreligger ska påföljden istället 

bestämmas till sluten ungdomsvård (SOU 2012:34, band 3 s.309-312). Påföljdssystemet 

för unga lagöverträdare har tidigare genomgått två reformer, först år 1999 och sedan 

2007. Den första reformen utgick från förutsägbarhet, konsekvens och proportionalitet 

som grundläggande rättsliga principer som skulle ges större utrymme. Utgångspunkten 

var att hålla unga lagöverträdare utanför Kriminalvården, och istället ge Socialtjänsten 

huvudansvaret för denna grupp. Den efterföljande reformen år 2007 innebar en vidare 

konkretisering av reaktionerna på brott som begås av unga och behöll ståndpunkten att 

unga ska vara Socialtjänstens huvudansvar. Ungdomstjänst blev även en egen påföljd 

genom denna reform (Prop. 2019/20:118, s.28).  

De senaste reformerna kan beskrivas som resultat av en kriminalpolitisk trend av ökad 

tonvikt på straffvärdesprinciper över behandlingsprinciper. Holmberg påpekar att man 

i påföljdssystemet för unga alltid försökt förena straff med behandling vilket i sig ses 

som nödvändigt, men denna förening innehåller samtidigt en stark motsättning (2017, 

s.273). En del kritiker menar att dessa två åtskilda principer av att dels straffa, dels 

rehabilitera, inte är förenliga alls. En påstådd symbios mellan välfärds- och rättssystem 

kan ur ett kritiskt perspektiv alltså anses vara ett ideal som är svårt att uppnå, vilket är 

intressant då det fortsatt är en stark tradition särskilt i Sverige och de nordiska 

grannländerna (Hollander & Tärnfalk 2007, s.93).  

2.1.1. Behandlingsprincipen 

För att förstå uppbyggnaden av påföljdssystemet för unga lagöverträdare behövs en 

förklaring av vad behandlingsprincipen grundar sig i. Behandlingsprincipen beskriver 

till stor del de individualpreventiva tankar som funnits under en lång tid inom svensk 

straffrätt. Vård och behandling sätts framför straffet som sådant, med syfte att 

förebygga och förhindra vidare brottslighet. En grundtanke med behandlingsprincipen 

är tilltron till vetenskapens ansatser att kunna behandla och förändra ett kriminellt 

beteende, vilket hade störst inflytande över svensk straffrätt fram till 1960-talet 
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(Andersson & Nilsson 2017, s.269). Under 60-talet utsattes behandlingsprincipen för 

kritik då det saknades resultat gällande minskning av brottslighet, och de 

individualpreventiva ansatserna i utdömandet av straff problematiserades då de ansågs 

kompromissa rättsprinciper såsom proportionalitet och förutsägbarhet. Rättssystemet 

har i kölvattnet av denna kritik rört sig mer mot kontroll och risktänkande som 

framförallt utvecklades under 80-talet. Kontroll, säkerhet och repressioner har vidare 

influerat kriminalpolitiken under en längre tid, för att under 2010-talet utvecklas på 

nytt. Det finns en viss återgång mot behandling och förebyggandet av återfall, i 

kombination med det fokus på risktänkande som framkom under 80-talet (Andersson & 

Nilsson 2017, s.150). Det kan konstateras att svensk kriminalpolitik och följaktligen 

straffrätten, har varierat över tid och haft en viss förankring i att behandla individer och 

framför allt förebygga vidare brottslighet. Samtidigt är denna utveckling under ständig 

förändring till viss del mot repressiva influenser, där kriminaliseringar och 

straffskärpningar motiveras ur ett allmänpreventivt perspektiv och 

behandlingsprincipen får allt mindre utrymme. 

2.2. Myndigheternas ansvarsområden för unga 

lagöverträdare 

Unga som begår brott har tidigare hanterats särskilt av Socialtjänsten. Socialtjänsten i 

respektive kommun har det yttersta ansvaret att förhindra ogynnsam utveckling för 

barn och unga. I fallet av att en ung person mellan 15 och 18 år blir misstänkt för brott 

med fängelse i straffskalan, ska Socialtjänsten omedelbart meddelas och så även barnets 

vårdnadshavare (Socialstyrelsen 2019, s.40). Vidare i en rättsprocess lämnar 

Socialtjänsten yttrande till domstolen med underlag för bedömning av påföljd. Vid 

utdömande av ungdomsvård eller ungdomstjänst är Socialtjänsten verkställande och 

vid sluten ungdomsvård är det istället SiS som ansvarar för verkställigheten 

(Socialstyrelsen 2019, s.94). I nästa åldersspann av unga lagöverträdare 18-21 är det 

däremot inte längre Socialtjänstens primära ansvar, utan här tar Kriminalvårdens 

uppdrag vid. Kriminalvården är den myndighet i rättskedjan som ansvarar för häkten, 

fängelser och frivård. Inom Kriminalvården ansvarar Frivården för bland annat 

personutredningar inför rättegång för bedömning av lämplig påföljd, därtill 

verkställighetsplaneringar av utdömt straff. Straff som ska verkställas utanför fängelse 
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organiseras av Frivården i form av villkorlig frigivning, skyddstillsyn, samhällstjänst 

eller intensivövervakning med hjälp av fotboja. Frivårdens klientel har normalt inte 

inbegripit lagöverträdare under 18 år annat än i särskilda fall (Kriminalvården 2021).  

Det kan poängteras att de myndigheter som har ansvar för att hantera unga 

lagöverträdare gör så utefter parallella regelverk och normsystem utöver vad lagen 

föreskriver. Förfarandet mellan riksdag och förvaltningsmyndigheter, i detta fall 

Socialtjänst och Kriminalvård, är ett ömsesidigt skeende av normbildning. Riksdagen 

utfärdar rättsligt bindande normer, men myndigheterna äger i sin tur en 

normbildningsmakt i att styra rättstillämpningen och agera självständigt inom sitt 

kompetensområde (Hydén & Hydén 2016, s.48). Översatt i praktiska termer betyder det 

att yrkesverksamma från myndigheterna, tillämpar rådande regelverk med stöd av både 

lag och myndighetens egna föreskrifter och allmänna råd (von Hofer 2017, s.293).  

2.3. Förslag om en ny påföljd 

Påföljdssystemet i Sverige för unga såväl som vuxna lagöverträdare, genomgick en total 

översyn efter kommittédirektivet 2009:60, där det bestämdes att utreda påföljderna i 

relation till grundläggande straffrättsliga principer. Direktivet framhävde att tidigare 

influenser av behandlingsideologi och individualprevention riskerar leda till olikheter 

inför lagen. Principer som proportionalitet, konsekvens, förutsägbarhet och 

likabehandling lyftes därmed fram som viktiga att belysa på nytt (Dir. 2009:60, s.8-9). I 

utredningen SOU 2012:34 Nya påföljder genomfördes följaktligen en utvärdering av det 

då gällande påföljdssystemet, och om det borde införas nya påföljder särskilt lämpade 

för unga lagöverträdare. Det framkom bland annat att påföljdssystemet för unga 

lagöverträdare fungerade relativt väl och Socialstyrelsen borde fortsätta agera 

huvudman för dessa påföljder. Man identifierade emellertid ett behov för ytterligare 

ungdomspåföljder, då det i vissa fall saknades en lämplig påföljd när ungdomstjänst 

eller ungdomsvård inte ansågs tillräckliga. Även i relation till brottets straffvärde 

saknades ett trovärdigt alternativ i vissa situationer, där ingripandegraden i påföljden 

ansågs behöva vara högre och möjlig att trappa upp. Behovet uttrycktes i termer av 

“täppa till en lucka” i påföljdssystemet för unga. En ny påföljd föreslogs således bygga på 

delvis kontroll och övervakning men med fortsatta behandlingsinslag för den dömde 

(SOU 2012:34, band 1 s.39-40; band 3 s.594). Detta resulterade i ett förslag om en ny 
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påföljd, ungdomsövervakning, för brott där andra påföljdsval inte utgör tillräckligt 

ingripande straffrättsliga reaktioner. I utformningen av förslaget, föreslogs påföljden 

innefatta tydliga rörelseinskränkningar i kombination med ett behandlingsinriktat 

innehåll. Grundläggande målsättningar för ungdomsövervakning beskrevs vara att 

hämma riskfaktorer samt att stärka skyddsfaktorerna hos den unge, förhindra en 

påbörjad brottskarriär och motverka återfall i brott (SOU:2012:34, band 3 s.653-655). 

Förslaget om ny påföljd för unga innehåller tidiga myndighetsingripanden. Tidiga 

ingripande är ett av de vanligaste förslagen för att reducera brottslighet i debatten vad 

gäller kriminalpolitik (Tham 2017, s.309). Insatser som ska förhindra att unga utvecklar 

en kriminell karriär ställs på så vis upp som angeläget för att påverka brottsvolymen, 

och framhålls som ett medel för att vända brottsutvecklingen i samhället. Detta kan 

samtidigt kritiseras för att riskera stigmatisera och befästa kriminell identitet hos unga 

som egentligen inte hade utvecklat brottsligt beteende. Utbyggnad av påföljdssystemet 

kan likväl resultera i “kreativ” lagtillämpning och gränsdragningsproblem. Implicit 

riskeras förutsebarheten i och med att komplexiteten i systemet ökar, och med den även 

rättsosäkerheten menar von Hofer (2017, s.305). Oavsett om en välkomnande eller 

kritisk ståndpunkt intas, är likväl en ny påföljd införd för unga lagöverträdare vilken 

beskrivs nedan. 

 

2.3.1. Ungdomsövervakning som påföljd 

Lagen om ungdomsövervakning trädde i kraft 1 januari 2021 och regleras i 32 kap. 3a § 

BrB. Ungdomsövervakning kan utdömas till unga lagöverträdare, huvudsakligen unga i 

åldersgruppen 15-17, som begått upprepad och/eller allvarlig brottslighet där 

ungdomsvård eller ungdomstjänst inte anses vara tillräckligt ingripande påföljder. 

Påföljden får utdöms till minst sex månader men högst ett år, och den dömde ska 

medverka och följa en verkställighetsplanering (SFS 1962:700). Verkställighetsplanen 

innehåller obligatoriska föreskrifter om möten med en utsedd koordinator från 

Kriminalvården, inskränkningar i rörelsefriheten samt förbud mot bruk av alkohol och 

droger. Inskränkningarna i rörelsefriheten ska kontrolleras med elektroniska 

hjälpmedel såsom fotboja och innefattar förbud att lämna sin bostad under helgkvällar 

och helgnätter. Rörelseinskränkningarna kan också innebära ett förbud att vistas på 

särskilda platser eller områden (SFS 2020:616).  
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Som tidigare nämnts motiveras lagen med att existerande ungdomspåföljder inte är 

lämpliga eller tillräckligt ingripande vid allvarlig brottslighet med höga straffvärden, 

samt att det borde vara möjligt med en upptrappning av ingripandegraden vid återfall 

(Prop. 2019:20/118, s.41). Syftet med rörelseinskränkande inslag i påföljden beskrivs i 

lagförslaget är att kunna förebygga brottslighet och en ogynnsam utveckling. Inslagen 

ska gälla under helger för att inte störa den ungas skolgång, samt på kvällar och nätter 

för att inte störa fritidsaktiviteter som kan bidra med en positiv effekt. Om det 

förekommer andra rörelseinskränkande inslag ska dessa ha syfte att motverka brott och 

kan innebära ett förbud att vistas på vissa platser eller miljöer där detta förekommer, 

men får inte vara mer eller mindre ingripande än helgarrest. I denna kontext menar 

man också på att det är viktigt att bedöma individens hemförhållanden så de inte 

påverkar negativt, exempelvis om det förekommer missbruk eller våld i hemmet. 

Inskränkningarna ska kontrolleras med hjälp av elektronisk övervakning, eftersom det 

inte är rimligt att endast förlita sig endast på en koordinator att kontrollera så förbuden 

i verkställighetsplanen följs (Prop. 2019:20/118, s.71-73).  

Kriminalvården är utsedd huvudman för verkställigheten av påföljden, och ansvarar för 

den särskilda koordinatorn i påföljden. Detta uppdrag hamnar inom myndigheten hos 

Frivården. Verkställigheten ska ske i samverkan med Socialtjänsten som bistår med en 

särskild handläggare, eftersom de har erfarenheter och kompetenser som blir viktiga i 

sammanhanget unga lagöverträdare (Prop. 2019:20/118, s.50-51 ). Om den unge 

missköter sig i förhållande till de föreskrifter som finns i planen, ska detta hanteras så 

långt som möjligt inom ramen för påföljden. Exempelvis kan antalet träffar med 

koordinator utökas, rörelseinskränkningarna kan påverkas så de blir mer ingripande 

eller att polisen får vara behjälpliga med inhämtning till möten. Följs inte 

verkställighetsplanen kan detta också resultera i en varning från rätten eller en 

undanröjning av ungdomsövervakningen till förmån för en annan påföljd. Den 

efterföljande påföljden i dessa fall kan bli sluten ungdomsvård eller mycket ingripande 

ungdomsvård (Prop. 2019:20/118, s.89;93).  

 

 

 



16 
 

2.4. Individual- och allmänprevention 

Lagstiftarens syfte med ungdomsövervakning kan beskrivas som att förebygga vidare 

brottslighet och en ogynnsam utveckling hos ungdomen. För att sätta dessa intentioner i 

en större kontext kommer därför individual- och allmänprevention förklaras ytterligare. 

Detta för att ge en tydligare överblick kring påföljdssystemets uppbyggnad.  

Straffteori behandlar hur straff legitimeras i både utdömandet och själva straffandet. 

Brottspreventionsteorier är däremot olika teorier kring hur brottslighet kan minskas. 

Dessa två delar har en stark koppling, då straffteorier kan relateras till brottspreventiva 

teorier (Andersson & Nilsson 2017, s.8). De tre huvudsakliga straffteorierna är 

individualprevention, allmänprevention samt vedergällning. Vedergällning grundar sig i 

pliktetiken, där den brottsliga handlingen värderas för att ge ett proportionerligt straff. 

Ett straff utdöms till följd av det brott som begåtts, medan de framtida konsekvenser 

som detta resulterar i, exempelvis minskad brottslighet, inte är intressanta. 

Individualprevention och allmänprevention grundar sig däremot i konsekvensetiken. 

Enligt dessa två teorier så legitimeras ett straff rent moraliskt och normativt av de 

konsekvenser, i form av minskad brottslighet, som straffandet resulterar i. Utdömandet 

av ett straff är således riktigt om det bidrar till en minskad brottslighet (Andersson & 

Nilsson 2017, s.8). I denna uppsats är individual- och allmänprevention av störst 

intresse, varför dessa förklaras ytterligare. 

Individualprevention innebär i sig de brottsminskande effekterna på en individ, till följd 

av en påföljd. I detta finns det tre olika åtgärder: inkapacitering, behandling samt 

avskräckning. Inkapacitering syftar till den eventuella brottsminskande effekt som följer 

på inlåsning, eller andra förhindrande åtgärder såsom att dra in körkort. Vidare innebär 

behandling att man försöker göra en dömd person frisk från sitt brottsliga beteende, 

medan avskräckning är att straffet ska få personen att avstå från att fortsätta med sitt 

brottsliga beteende. I stora drag handlar individualprevention om att anpassa påföljden 

till individens behov (Andersson & Nilsson 2017, s.9). Allmänprevention handlar om 

straffhotets effekt på allmänheten. Man kan dela upp allmänprevention i dels 

allmänavskräckning, dels moralbildning. Allmänavskräckning syftar till den eventuella 

avskräckande effekt ett straffhot har, både genom att en handling är kriminaliserad men 

också att den handlingen är kopplad till ett straff. Moralbildning handlar om att 
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allmänheten ser på en brottslig handling som förbjuden, men också som moraliskt fel. 

Genom att kriminalisera en handling hoppas man att den kommer ses som moraliskt 

förkastlig i slutändan (Andersson & Nilsson 2017, s.12). Individual- och 

allmänprevention fungerar också på olika nivåer i samhället. Individualprevention är 

inriktat på en individnivå, alltså en mikronivå, då åtgärderna som finns syftar till att 

förebygga eller avskräcka individen från ytterligare brottslighet. På en makronivå finner 

vi allmänprevention, eftersom den syftar till att förhindra och avskräcka medlemmar i 

samhället från brottslighet (Andersson & Nilsson 2017, s.17). 

 

3. Tidigare forskning 

I följande avsnitt presenteras tidigare forskning om elektronisk övervakning. Begreppet 

elektronisk övervakning kommer i detta avsnitt benämnas med förkortningen EÖ, och 

definieras utifrån Renzema & Mayo-Wilson (2005) förslag: 

“…any technology that records the location of an offender within the community at particular 

places and times without human observation and transmits these data electronically to a central 

monitoring station.” (s.220) 

Avsnittet består av två delar, där den första delen redovisar metoden som använts i 

sökprocessen. Den andra delen innehåller en introduktion till elektronisk övervakning 

och därefter en presentation av centrala teman inom forskningen gällande elektronisk 

övervakning av unga lagöverträdare. Majoriteten av dessa studier är genomförda i 

länder såsom USA och Storbritannien med rättssystem som skiljer sig från det svenska, 

men belyser ändå användningen av EÖ. Forskningen som presenteras bedöms som 

relevant för att öka förståelsen kring möjliga effekter och konsekvenser av EÖ, särskilt 

vad gäller EÖ av unga lagöverträdare.  

3.1. Sökprocess och metod 

I sökprocessen användes tre teman i syfte att styra sökningen; elektronisk övervakning, 

elektronisk övervakning av unga lagöverträdare och unga lagöverträdare. Sökningarna 

genomfördes via databaserna LUBsearch, Scopus och Google Scholar. Web of Science 

användes för att kontrollera antal citeringar. Sökorden som användes var “young 

offenders”, “youth offending”, “recidivism”, “surveillance” samt “electronic monitoring”. 

I sökprocessen användes även föreslagna synonymer till sökorden i enlighet med en 
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boolesk sökning. Urvalet av artiklar utgick från att de var peer-reviewed, berörde 

tidigare beskrivna teman, och var skrivna på svenska eller engelska. Studier som 

exkluderades berörde sexualbrott, kön och psykologiska teorier i relation till 

elektronisk övervakning. Totalt inkluderades elva studier, tre studier som berör EÖ 

generellt utifrån vuxna lagöverträdare, fyra studier inom temat elektronisk övervakning 

av unga lagöverträdare, samt fyra studier inom temat unga lagöverträdare.  

3.2. Elektronisk övervakning 

Elektronisk övervakning har av sina förespråkare beskrivits som ett slags “jail-to-go”, 

som potentiellt ska kunna minska fängelsepopulationen, motverka återfall i brott och 

samtidigt tillåta den dömde att förbli delvis integrerad i samhället (Padgett, Bales & 

Blomberg 2006, s.64-65.). Tidigare forskningsresultat inom EÖ, främst avseende vuxna 

lagöverträdare, har däremot vittnat om att förhoppningarna på EÖ som en human och 

kostnadseffektiv påföljd inte motsvarar verkligheten. Individer som döms till EÖ 

riskerar att lida av konsekvenser som stigmatisering och isolering från samhället, 

försämrade nära relationer och en sämre privatekonomi (Arnett 2018, s.435; Deuchar 

2011, s.124; Renzema & Mayo-Wilson 2005, s.231.). En norsk studie visade på att när 

EÖ implementerades utdömdes strängare straff i större utsträckning. Påföljden blev 

oftare EÖ än exempelvis böter, även om grunden för påföljdsvalet var densamma som 

tidigare (Andersen, Hyatt & Telle 2020, s.139.). Detta kan jämföras med ett utvidgande 

av rättssystemets kontroll, en så kallad net-widening effect, då forskare menar att 

lagöverträdare som inte annars hade dömts till en frihetsberövande sanktion dras in i 

rättssystemet lättare på grund av EÖ (Bonta, Wallace-Capretta & Rooney 2000, s. 62; 

Weisburd 2015, s.319). Ett annat utfall på en mer strukturell nivå som diskuteras, är 

EÖs roll i utvecklingen mot ett övervakningssamhälle. Istället för en överbefolkning av 

fängelser, befaras EÖ möjliggöra ett samhälle där man “överbefolkar” övervakning 

(Arnett 2018, s.403; Weisburd 2015, s.338). 

3.3. Elektronisk övervakning av unga lagöverträdare 

De negativa konsekvenser som beskrivits ovan utifrån forskning avseende vuxna 

lagöverträdare, återfinns även i studier som inkluderat unga lagöverträdare. Något som 

omnämns är risken med att EÖ blir en inkörsport till rättssystemet för unga, eftersom 
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de många regler som ofta är förenade med påföljden kan leda till upprepade 

överträdelser och därmed ett hårdare straff (Weisburd 2015, s.321-322). 

Målsättningarna med EÖ som påföljd är oftast att rehabilitera den unge och minska 

återfallsrisken samtidigt som det ska framstå som ett tillräckligt straff. Dessa mål kan 

skava med varandra och beskrivs på så vis som ett ideal som är svårt att uppnå (Ellis, 

Pamment & Lewis 2009, s.408). Samtidigt kan en redan negativ relation med samhället 

eventuellt förvärras för unga som döms till EÖ, då det kan leda till psykiska 

påfrestningar, isolering och stigmatisering samt ansträngda relationer i hemmet och 

inom familjen. Framförallt omnämns dessa faktorer som en följd av avskärmning från 

prosociala aktiviteter, vilket i forskningen beskrivs som en allvarlig konsekvens för den 

unges utveckling (Arnett 2018, s.439; Deuchar 2011, s.123; Weisburd 2015, s.330). En 

bristande utformning av interventioner i relation till ungdomars individuella behov 

resulterar också i att rehabiliteringssyftet försvagas (Ginner Hau & Smedler 2011, s.95).  

I de fall där EÖ kan kombineras med stöttande sociala miljöer, insatser för prosociala 

kontakter och aktiviteter, samt ett tillräckligt stöd från myndigheter har det däremot 

visat sig fördelaktigt (Deuchar 2011, s.123). Forskning pekar på att man med dessa 

åtgärder kan förändra den unges motivation och att stigmatisering och isolering kan 

undvikas eller tonas ned. Detta kan göra EÖ till en meningsfull sanktion för unga 

lagöverträdare (Arnett 2018, s.449). I sådana fall uppnås också andra viktiga syften 

såsom att upprätthålla den unges relation till samhället under tiden för straffet, vilket 

anses vara gynnsamt (Pettersson 2010, s.154; Pettersson 2017, s.371).  

3.4. Sammanfattning av forskningsläget 

Genomgången av tidigare forskning inom ämnesområdet visar på vissa brister i 

forskningen. Det kan konstateras att en stor mängd studier har genomförts sedan de 

första EÖ-programmen infördes i USA på 1980-talet. Trots detta menar forskare att det 

fortfarande är svårt att dra entydiga slutsatser. Det saknas också konsensus gällande 

vilka effekter EÖ kan ha, exempelvis om det verkligen kan förhindra återfall i brott och 

rehabilitera. Majoriteten av studierna som redovisats, pekar främst på de negativa 

konsekvenserna av EÖ för individen. Samtidigt finns möjligheten att få positiva effekter 

av EÖ genom att göra den till en meningsfull sanktion med behandling och 

rehabilitering. Det finns också skillnader i metodologiska ansatser i forskningen, vilket 
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kan anses begränsa generaliserbarhet och anspråk på allmängiltiga slutsatser. 

Sammanfattningsvis visar sammanställningen av tidigare forskning gällande EÖ att det 

finns en avsaknad av tydliga slutsatser. Det finns viss kunskap kring vad EÖ för vuxna 

kan resultera i, vilket tydliggör ett behov av att utforska EÖ i relation till unga 

lagöverträdare ytterligare. Vidare förekommer yrkesverksammas perspektiv endast i 

två av de redovisade studierna, vilket ökar betydelsen av att belysa deras åsikter i 

denna studie. Den tidigare forskningen kan också anses visa på ett behov av att belysa 

ämnet ur ett rättssociologiskt perspektiv, hur EÖ som påföljd kan påverka samhället och 

dess normer. Som tidigare nämnts är också majoriteten av studierna genomförda i 

länder som har ett annat rättssystem än Sverige. Detta bidrar till intresset av att 

undersöka detta ämne vidare i en svensk kontext, då ungdomsövervakning nu är aktuell 

som påföljd.  

 

 

4. Teori 

De teorier som presenteras nedan är det ramverk som valts ut för att kunna analysera 

den empiri som samlas in genom intervjuerna med yrkesverksamma. För att undersöka 

den nya påföljden ungdomsövervakning har vi valt att utgå från Thomas Mathiesens 

teori om rättens åsyftade och icke-åsyftade verkningar, samt ett Foucauldianskt 

perspektiv på makt, disciplinering och övervakning. Rättens åsyftade och icke-åsyftade 

verkningar är ett funktionalistiskt sätt att se på rätten, vilket ger en mer instrumentell 

syn på ungdomsövervakning och dess framtida verkningar. Studien fokuserar på hur 

yrkesverksamma ser på ungdomsövervakning och hur påföljden kan falla ut i framtiden. 

För att få en djupare förståelse av deras åsikter kring detta kommer Mathiesens teori 

om rättens verkningar användas. Genom att applicera Mathiesens teori vill vi således 

sätta empirin i relation till lagstiftarens intentioner med ungdomsövervakning. Valet av 

Mathiesen som teoretiker är relevant ur ett rättssociologiskt perspektiv då han 

fokuserar på relationen mellan rätten och samhället, och vice versa. Utöver Mathiesens 

teoretiska ramverk kommer vi även använda oss av Foucaults tankar om makt, 

disciplinering och övervakning. Detta perspektiv menar vi kan belysa det samhälle som 

ungdomsövervakning skapats och kommer användas i.  
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4.1. Rättens åsyftade och icke-åsyftade verkningar  

Mathiesens rättssociologiska teori beskriver rättens inverkan på andra 

samhällsförhållanden. För att förstå i vilket sammanhang “rätten” och 

“samhällsförhållanden” används följer därför en kort förklaring. Mathiesen menar att 

begreppet “rätt” i detta sammanhang innebär det system av formellt antagna regler i ett 

samhälle, de institutioner som ansvarar för att tillämpa och kontrollera dessa formella 

regler, samt informella regler som exempelvis sedvanerätt. Eftersom detta är en teori 

som grundas i rättssociologin inkluderas just institutioner och informella regler, då 

dessa är intressanta i relation till det samhälle som rättsreglerna existerar i. 

Institutionerna är en aktör i rättssystemet genom att de stiftar och tolkar lagar, och 

därför också är intressanta att studera utifrån deras normer, strukturer och 

maktförhållanden. Vidare menar Mathiesen att ”samhällsförhållanden” som begrepp 

innebär de sociala samspel som finns i och mellan grupper, organisationer och större 

indelningar i samhället (Mathiesen 2005, s.24-26).  

Rättens verkningar kan härledas från Robert K. Mertons funktionalistiska teori om 

manifesta och latenta funktioner. Manifesta funktioner innebär de avsedda och insedda 

konsekvenserna av ett socialt fenomen, medan latenta funktioner är de rakt motsatta. 

Vidare utvecklade Merton också begreppen till funktioner och dysfunktioner. 

Funktioner beskrivs som givande konsekvenser, och dysfunktioner som skadliga 

konsekvenser. Dessa kan vidare uppträda som manifesta såväl som latenta. Funktioner 

och dysfunktioner menar Merton finns i alla sociala fenomen, vilket då även innefattar 

rätten (Andersen 2007, s.196). Utifrån dessa tankar utvecklade Mathiesen begreppet 

rättens verkningar. Mathiesen menar att rättens inverkan på andra 

samhällsförhållanden har två olika aspekter: rättens åsyftade verkningar och rättens 

icke-åsyftade verkningar. De åsyftade verkningarna i rätten beskrivs som de mål och 

intentioner som återfinns i de omfattande förarbeten som föregår en ny lag (Mathiesen 

2005, s.29). Ett konkret exempel som Mathiesen ger gällande rättens åsyftade 

verkningar är fängelsestraffet och dess utformning. Grundtanken och ändamålet med 

fängelsestraff är att återanpassa en individ till samhället utifrån behandling och 

rehabilitering. Syftet, och en åsyftad verkning, med lagen är således att återanpassa en 

individ med kriminellt beteende till samhället. Mathiesen menar att fängelsestraffet 

sällan uppnår sin åsyftade verkan, utan kan ibland göra motsatsen och kriminalisera en 
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individ ytterligare (Mathiesen 2005, s.36-41). Lagstiftning, menar Mathiesen, kan inte 

förstås utan sitt sociala sammanhang. I förhållande till fängelsestraffet så behöver den 

åsyftade verkningen sättas i relation till fängelsets faktiska utformning och realitet. Ett 

gott syfte kan försvinna om den sociala kontexten som lagrummet användas i inte tas i 

beaktning (Mathiesen 2005, s.60). 

Vidare beskriver Mathiesen att rättsregler kan ha andra verkningar i samhället utöver 

de som åsyftas av lagstiftaren, dessa är då rättens icke-åsyftade verkningar. Icke-

åsyftade verkningar är enligt Mathiesen en gradfråga, en form av skala med verkningar. 

Skalan rör sig från de tidigare beskrivna åsyftade verkningarna som påverkas av 

mäktiga grupper i samhället och därmed har inflytande på lagstiftningen, till icke-

åsyftade verkningar som inte lagstiftaren eller samhällsgrupper kunde ha förutsett. 

Utifrån denna skala menar också Mathiesen att icke-åsyftade verkningar bör hänga 

samman med orden ”mer eller mindre”, då det är svårt att konkretisera dessa just 

eftersom de inte är åsyftade och därmed inte uttryckligen beskrivna (Mathiesen 2005, 

s.67-68). Återigen kan icke-åsyftade verkningar exemplifieras med hjälp av 

fängelsestraffet. Det syfte som uttrycks med fängelsestraff är som sagt att återanpassa 

en individ till samhället, vilket man kan se som individualpreventivt och till vissa delar 

även allmänpreventivt på grund av den avskräckande effekt som ett fängelsestraff har. 

Trots de brister som påvisas med fängelsestraffen upplevs det fortfarande som legitimt i 

samhället, och fortsätter därmed att finnas som ett påföljdsval. Straffet har då en icke-

åsyftad verkning i det att det markerar mot avvikande beteende och legitimerar rätten 

ur allmänhetens synvinkel (Mathiesen 2005, s.72-77). 

Sammanfattningsvis är det en utmaning att skilja mellan åsyftade och icke-åsyftade 

verkningar. Ett synsätt Mathiesen menar att man kan utgå från är att se på de olika 

verkningarna som förhållandet mellan ideal och realitet. Idealet är således att de 

uttryckta åsyftade verkningarna uppnås, exempelvis att fängelsestraffet rehabiliterar 

och återanpassar kriminella till samhället. Realiteten är att dessa verkningar sällan 

uppnås fullt ut och kan medföra andra verkningar som inte var tilltänkta, alltså icke-

åsyftade verkningar (Mathiesen 2005, s.81).  
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4.2 Foucault om makt, disciplinering och övervakning 

Den franske filosofen Michel Foucault fokuserade mycket av sin forskning på maktens 

roll i samhället, och dess olika former. Makten i den samhälleliga kontexten är något 

som utövas, inte något som en enskild person eller institution innehar som verktyg. 

Vidare menade han också att makten är en grundläggande kraft som finns överallt, men 

synliggörs först när den verkar (Lindgren 2007, s.255). Foucault menade också att 

makten har både repressiva och produktiva sidor, där den produktiva var mer 

intressant. Maktens repressiva sida är exempelvis det våldsmonopol som staten 

använder, som skapar ordning i samhället genom bestraffning och förbud. Den 

produktiva sidan av makt grundar sig i en mjukare form av maktutövning, i form av att 

handlingar eller beteende uppmuntras i en önskad riktning (Larsson & Engdahl 2011, 

s.36).  

Disciplin grundar sig i idéen om foglighet, att man genom kontroll kan bruka och forma 

kroppar för att de ska göra nytta. Disciplin menar Foucault, är därmed ett sätt att både 

öka en kropps färdighet eller underkastelse, samtidigt som man gör den lydigare och 

därigenom nyttigare för samhället. Vidare menar då Foucault att disciplin skapar 

”fogliga kroppar”, genom den makt som brukas över dem (Foucault 2017, s.174-176). 

Den disciplinära makten finns i alla samhällets institutioner, såsom skolor, fängelser och 

sjukhus, där man med olika tekniker samordnar och anpassar människor. Disciplinen är 

enligt Foucault en form av maktutövning, där individen blir både föremål, men också 

verktyget, för makten.  (Foucault 2017, s.180; 216). En aspekt av disciplinära system är 

att det alltid innehåller någon typ av straff. Straffet i ett sådant system är till för att rama 

in vad som är accepterat i sammanhanget, för att markera vilken ordning som ska 

upprätthållas. Foucault menar här att straffet har en korrektiv funktion, att 

disciplineringen ska minska felsteg hos individen, vilket han kallar för normaliserade 

sanktioner (Foucault 2017, s.227-229). Foucault menar att disciplinens verkningar inte 

ska beskrivas på ett negativt sätt, exempelvis att den är repressiv, hämmande eller 

uteslutande. Istället trycker han på faktumet att disciplinens makt är produktiv, att den 

producerar en verklighet och därigenom samhället (Foucault 2017, s.246). 

Utifrån sina tankar om disciplinär makt utvecklade Foucault panoptismen, som ett 

begrepp för de maktmekanismer som finns i samhället. Dessa maktmekanismer grundar 
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sig i disciplinära tekniker, som syftar till att kontrollera och förändra det som är 

“onormalt”. Panoptismen kommer från den brittiska juristen och filosofen Jeremy 

Benthams idé om panoptikon. Den innebär att fängelsebyggnader ska utformas så att 

den intagne möjligtvis skulle kunna övervakas hela tiden från ett synligt torn, men 

samtidigt inte vet när hen är övervakad. Detta leder till att den kontrollerande makten 

som följer på övervakning blir automatiserad. Den intagne blir en del av 

maktmekanismen, eftersom han till slut inte behöver den faktiska yttre övervakningen 

(Foucault 2017, s.252-254). Utifrån detta menade Foucault att panoptikon är en 

idealbild över maktutövning i samhället. Det visar hur eventuell konstant observation 

och kontroll kan användas på flera sätt i samhället. Ett panoptiskt schema i dess olika 

former leder till att maktutövningen inte kommer utifrån som en tvingande sak, utan 

internaliseras för att effektivisera individen och samtidigt kontrollera den. 

Maktutövningen blir således en del av människors eget medvetande, där disciplinen är 

en del av mekanismen. Foucault menar slutligen att det utvecklats ett disciplinärt 

samhälle. Från institutionerna som syftar till att skapa normalitet, till panoptismens 

obegränsade användning (Foucault 2017, s.259-263;272-273). Detta disciplinära 

samhälle med panoptiska drag beskriver Foucault på följande sätt: 

“Vi befinner oss varken på åskådarbänkarna eller på scenen, utan inuti den panoptiska maskinen, 

omfattade av dess makt, som vi själva vidarebefordrar, eftersom vi själva utgör ett av dess kugghjul”  

(Foucault 2017, s.273) 

En viktig punkt att nämna när Foucault sätts i ett rättssociologiskt sammanhang är att 

han aldrig uttryckligen behandlat rätten som sådan i sina verk, istället belyser han den 

makt som återfinns i rätten (Wickham 2013, s.218). Som tidigare nämnts menar 

Foucault att makten har både repressiva och produktiva sidor. Wickham (2013), anser 

att Foucault främst såg lagen och rätten som en repressiv makt, som ensidig i sin 

funktion (s.218). I förhållande till Foucaults idéer om disciplinära makter i samhället, 

exempelvis övervakning, finns det däremot en relation till lagen. Disciplin är en 

underliggande faktor i rätten, som då har ett inflytande på lagar och rättens verkningar. 

Det kan till och med påstås att han menade att rätten måste stöttas av disciplin och 

normer i samhället, för att de ska fungera (Wickham 2013, s.220;231).  
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           4.3 Sammanfattning 

De två presenterade teorierna kommer användas till analysen i syfte att försöka besvara 

frågeställningarna. Mathiesens teori om rättens åsyftade och icke-åsyftade verkningar 

är i denna uppsats en mer empirisk ansats, som kommer användas för att sätta 

yrkesverksammas åsikter i relation till ungdomsövervakning och dess lagstiftning. 

Syftet med ett Foucauldianskt perspektiv på makt, disciplinering och övervakning är att 

ge ett mer teoretiskt och strukturellt synsätt på påföljden. Det finns en intressant 

koppling dessa teoretiker mellan, då de båda har en kritisk syn på samhällets 

institutioner. Mathiesen kan anses ha tagit intryck av Foucaults tankar om makt och 

institutioner, då de delvis var verksamma under samma tid. Det finns alltså en viss 

påverkan mellan de två valda teorierna, och då framför allt en påverkan på Mathiesen 

av Foucault.  

 

5. Metodbeskrivning 

För att besvara syfte och frågeställningar har datainsamlingen till studien utgått från en 

kvalitativ metod, i form av semistrukturerade intervjuer. Följande avsnitt redogör för 

datainsamling, urval av respondenter, bearbetning av materialet samt en 

metoddiskussion. I följande text beskrivs yrkesverksamma tillhöra Kriminalvården, 

men det ska förtydligas att detta i denna uppsats blir synonymt med Frivården, då det 

är delen inom myndigheten respondenterna arbetar.  

5.1. Semistrukturerade intervjuer 

Semistrukturerade intervjuer ansågs passa studiens syfte bäst, för att undersöka de 

yrkesverksammas uppfattningar om den nya påföljden ungdomsövervakning på ett 

flexibelt sätt. Denna metod ger intervjuaren möjlighet att ställa öppna frågor utifrån 

förutbestämda teman, men lämnar samtidigt utrymme för följdfrågor och överlag ett 

fokus på intervjupersonens perspektiv (Bryman 2018, s.563). Valet av respondenter föll 

på yrkesverksamma vid Kriminalvården respektive Socialtjänsten. Det är dessa 

myndigheter som tillsammans ansvarar för verkställigheten av påföljden, och utgör 

därmed nyckelpersoner på fältet. Totalt genomfördes sex stycken intervjuer, fördelat 
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jämnt på de två yrkesgrupperna, med sammanlagt sju stycken respondenter. Det udda 

antalet respondenter beror på att en av intervjuerna med Kriminalvården inkluderade 

två respondenter i samma intervju, utifrån deras egen önskan att kunna svara på frågor 

bättre tillsammans. En utförligare beskrivning av respondenterna följer under rubrik 

5.1.3. 

Intervjuerna genomfördes och spelades in online i videoformat, via de digitala 

hjälpmedlen Skype och Zoom. Varje intervju tog mellan 45-60 minuter och genomfördes 

av oss båda tillsammans. Innan den första intervjun genomfördes en pilotintervju, med 

avsikt att pröva utformningen på frågor och få feedback på hur dessa upplevdes av 

intervjupersonen. Detta gav också ett bra tillfälle att testa så att utrustning och 

videosamtalsprogrammen fungerade som önskat. Som Dalen (2011) beskriver är 

pilotintervju mycket användbart av flera skäl, i syfte för intervjuaren att testa och 

korrigera sina frågor, såväl som för att pröva intervjuarrollen (s.40).  

5.1.1. Intervjuguiden 

Intervjuerna utgick från en frågeguide med tre förutbestämda teman: “lagen”, “unga 

som begår brott” och “övervakning” (se bilaga 2). Med hjälp av en intervjuguide kan 

man säkerställa att viktiga frågor berörs, samtidigt som en semi-strukturerade 

utformning möjliggör flexibilitet att ändra ordning eller utformning på frågor vid behov 

under intervjuns gång (Bryman 2018, s.561). Guiden innehöll info om praktiska detaljer 

och inhämtning av samtycke för deltagande. Därefter följde kort introduktion om den 

nya påföljden ungdomsövervakning och frågor om respondentens yrkesroll och 

erfarenhet. Själva intervjun utgick från de tre teman som nämnts ovan, där samtliga 

innehöll tre huvudfrågor, samt ett antal förberedda uppföljningsfrågor. I sin utformning 

möjliggjorde därmed guiden att intervjuerna alltid höll sig till några viktiga 

övergripande frågor, men med frihet att variera och anpassa följdfrågorna efter 

respektive intervjusituation. Frågorna och de inramande temana utgick från studiens 

syfte och teoretiska referensramar, för att sträva efter en tydlig koppling och röd tråd 

till senare delar av uppsatsen. Intervjuerna avslutades alltid med några reflekterande 

punkter, för att lämna rum för tillägg och avstämning från respondentens sida.  
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5.1.2. Urval  

Urvalsprocessen baserades på ett kombinerat målstyrt- och bekvämlighetsurval. 

Målstyrt utifrån kriterierna att respondenterna arbetar hos Kriminalvården eller 

Socialtjänsten, och att deras arbetsuppgifter i framtiden berörs av ärenden med 

ungdomsövervakning. Det var alltså inget krav att ha praktisk erfarenhet av 

ungdomsövervakning, eftersom syftet var att undersöka förväntningar. Ett målstyrt 

urval är alltså ett strategiskt tillvägagångssätt, i syfte att finna respondenter som är 

relevanta för studiens frågeställningar (Bryman 2018, s.496). Då en av oss hade 

kontakter hos Socialtjänsten efter en praktikperiod, ägde även ett bekvämlighetsurval 

rum. Denna initiala kontakt resulterade i en respondent från Socialtjänsten och två 

respondenter från Kriminalvården. Ett bekvämlighetsurval innebär i sin tur att urvalet 

är baserat på tillgänglighet för forskaren vilket underlättar urvalet (Bryman 2018, s. 

243).  

Att hitta ett lämpligt urval beskrivs av Dalen som en avvägning mellan genomförbarhet 

inom ramen för projektet, mot att inhämta tillräckligt med material för tolkning och 

analys (2011, ss.58-60). För att försöka lösa sådana avvägningar bestämde vi oss tidigt 

för att hålla oss till totalt sex intervjuer, vilket i senare skede visade sig utgöra ett 

tillfredsställande antal med hänsyn till tidsutrymme och tillräcklig mängd data. Utöver 

de respondenter som valde att delta utifrån vårt bekvämlighetsurval, stod vi fast i ett 

målstyrt urval när vi vidare kontaktade myndigheterna för att hitta fler respondenter. 

Förfrågningarna skickades ut via mejl där informationsbrev om studiens 

tillvägagångssätt samt inkluderingskriterer bifogades (se bilaga 1). 

5.1.3. Respondenterna 

De fyra respondenterna från Kriminalvården arbetar som frivårdsinspektörer på olika 

frivårdskontor i Skåne län, har mellan 10-15 års yrkeserfarenhet och samtliga är 

utbildade till socionomer. De har alla genomgått en internutbildning om 

ungdomsövervakning. Könsfördelningen var tre kvinnor och en man. De tre 

respondenterna från Socialtjänsten arbetar i olika kommuner i Skåne län och har också 

mellan 10-15 års yrkeserfarenhet, men har varierande bakgrund mellan socionomer 

och beteendevetare. Deras yrkesroller inom myndigheten skiljde sig åt mellan 

socialsekreterare, biträdande enhetschef och familjebehandlare. Ingen av 
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respondenterna från Socialtjänsten hade fått någon ytterligare utbildning om 

ungdomsövervakning. Samtliga var kvinnor. Sammantaget kan man säga att 

respondenterna har en gemensam nämnare i deras långa yrkeserfarenhet och att de 

flesta är utbildade till socionomer. Ser man till den totala könsfördelningen kan den 

konstateras som ojämn, en man respektive sex kvinnor. Detta diskuteras utförligare i 

metoddiskussionen.  

5.2. Bearbetning av material  

Intervjuerna spelades in och transkriberades sedan inför databearbetningen. 

Transkriberingarna genomfördes i nära anslutning efter varje intervju, i strävan efter 

att återge dessa utifrån ett färskt minne. Efter att transkriberingarna sammanställts, 

följde en systematisk genomgång av materialet i en kodningsprocess, med syftet att leta 

efter återkommande teman och kategorier i intervjuerna. Kodningsprocessen fungerar 

likväl som ett led i analysprocessen, där forskaren ges möjlighet att förstå och tolka 

materialet på en djupare nivå (Dalen 2011, s.78). Från kodningsprocessen följde en 

tematisk innehållsanalys där mönster identifierades och sammanhängande kategorier 

kunde urskiljas med koppling till studiens forskningsfrågor. För att finna 

sammanhängande kategorier finns en rad tekniker såsom att leta efter metaforer eller 

språkliga kopplingar (Bryman 2018, s.705). I denna uppsats lades primärt fokus på 

repetitioner i sökandet av teman, det vill säga formuleringar eller begrepp som återkom 

frekvent i materialet, samt kopplingar till uppsatsens teoretiska utgångspunkter. Utifrån 

detta tillvägagångssätt kategoriserades empirin in i fyra övergripande teman, som 

senare presenteras i resultaten: “lagens effekter”, “hemförhållanden”, “samverkan” och 

“övervakning”. Dessa teman har sedan legat till grund för analysen utifrån uppsatsens 

teoretiska utgångspunkter.  

5.3. Metoddiskussion 

Följande avsnitt innehåller reflektioner kring hur uppsatsen och dess metod förhåller 

sig till grundläggande akademiska principer. Avsnittet presenterar hur vi ställer oss till 

forskningsetiska aspekter, validitet och reliabilitet samt en övergripande reflektion 

kring genomförandet av datainsamling.  
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5.3.1. Forskningsetiska principer 

Vetenskapsrådet har utformat ett antal etiska regler för forskning, där fyra huvudkrav 

ställs särskilt på forskning som berör människor; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2011, s.12). Nedan 

redovisas hur studien har förhållit sig och uppfyllt dessa krav. Alla respondenter som 

kontaktades med intervjuförfrågan, fick i samband med detta ta del av ett 

informationsbrev (se bilaga 1). I början av varje intervju upprepades samma 

information igen, med påminnelse om rätten att avbryta närsomhelst och utan 

anledning, för att säkerställa ett informerat samtycke från respondenten. Efter 

transkribering genomförts, erbjöds respondenterna också att läsa igenom utskriften för 

godkännande. Med hänsyn till konfidentialitetskravet avidentifierades alla 

respondenter i både transkribering och utskrift. Vidare kan uppsatsens ämne uppfattas 

vara känsligt, i fråga om att det handlar om unga människor. Det förekom intervjuer där 

respondenterna diskuterade specifika fall och individer. I sådana intervjuer har både 

staden i fråga och könet på den unge anonymiserats, för att bibehålla en konfidentialitet 

gentemot den unga målgruppen. För att säkerställa nyttjandekravet har all typ av 

personliga uppgifter endast hanterats av uppsatsens författare. I enlighet med dessa 

krav, genomfördes således uppsatsen utifrån god forskningssed och etiska 

överväganden.  

5.3.2. Validitet och reliabilitet 

Ett resultat som redovisas på ett pålitligt och trovärdigt sätt är grundläggande och 

uttrycks inom den akademiska världen som validitet och reliabilitet. Validitet handlar 

om huruvida man har undersökt det man säger sig undersöka, och behandlar förenklat 

om undersökningen är systematisk och konsekvent gentemot dess syfte. Om en 

undersökning har material som redovisar ett resultat med tydlig och klargörande 

koppling till frågeställningarna, kan man argumentera för att ha uppnått intern validitet 

(Lindstedt 2019, s.117). En målsättning för uppsatsen var att uppnå en hög intern 

validitet. För att åstadkomma detta utformades intervjuguiden efter syfte och 

frågeställningar, såväl som de teoretiska utgångspunkterna, för att få en välgrundad 

koppling mellan material och analys. Därtill genomfördes också en pilotintervju vilket 

kan antas bidra till en högre intern validitet. En hög extern validitet är däremot svår att 
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uppnå i kvalitativa studier, och även i denna eftersom vi har ett begränsat urval. Därför 

går resultaten inte generaliseras i alltför stor utsträckning (Bryman 2018, s.466). Detta 

har inte heller vart uppsatsens syfte i sin kvalitativa ansats.  

Reliabilitet sätter den inhämtade empirin i fokus, i fråga om hur trovärdig den kan anses 

vara. Även här går det att klassificera begreppet i intern respektive extern reliabilitet 

(Bryman 2018, s.465). Intern reliabilitet handlar om hur ett forskarlag sinsemellan enas 

om hur materialet i en undersökning ska tolkas. I arbetsprocessen och 

sammanställningen av vår uppsats har vi löpande diskuterat empirin och hur den ska 

förstås. Därmed har vi en hög intern reliabilitet. Den externa reliabiliteten innebär att 

en studie med samma metod och forskningsstrategi, ska ge ett motsvarande resultat. 

Inom kvalitativ forskning är detta svårt att säkerställa, eftersom det oftast handlar om 

studier av sociala miljöer där omständigheter är föränderliga (Bryman 2018, s.465). 

Detta är fallet även i vår uppsats då en replikering av metoden skulle kunna ge andra 

resultat.  

5.3.3. Reflektioner om genomförandet  

Olika värderingar och förförståelse är något som varje forskare indirekt bär med sig in i 

ett projekt. Att påstå sig vara helt värderingsfri och objektiv är av dessa anledningar 

inte rimligt. Genom att erkänna detta faktum inför och under en forskningsprocess, kan 

forskaren redovisa en självkritisk medvetenhet (Bryman 2018, s.65). Vi har under 

uppsatsens gång reflekterat kring våra egna värderingar i ämnet. Från vår utbildning på 

kriminologiprogrammet, bär vi med oss kunskap sen innan om exempelvis 

ungdomsbrottslighet. Vi har förhållt oss objektiva i insamling av empiri, emellertid är 

analysen av empirin utifrån vår tolkning som då inte blir helt värderingsfri. Samtidigt 

kan man argumentera för att subjektivitet också tjänar andra syften, i den mån vi 

personligen bidrar med vårt perspektiv.  

Intervjuerna gick bra och vi fick mycket positiv feedback från våra respondenter. Vi 

upplever detta till stor del tack vare pilotintervjun vi genomförde initialt. I själva 

intervjuerna var vi också noga med att lämna utrymme till intervjupersonerna att 

reflektera själva och gav möjligheten att lägga till kommentarer på slutet. Alla intervjuer 

skedde online via videosamtal, därav går det inte att utesluta att samtalen kanske 

upplevdes annorlunda än om vi haft möjlighet att intervjua på plats. På grund av 
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tidsfördröjning i Skype och utmaningen i att frambringa en personlig kontakt på distans 

kan en viss skillnad uppstått, vilket vi försökt lösa genom att skapa en avslappnad 

stämning i videosamtalen. Fördelarna var också många med onlineintervjuer, vi sparade 

tid och resurser genom att inte behöva resa och lyckades på så vis intervjua personer 

som befann sig på vitt skilda platser i länet. En annan metodologisk reflektion behandlar 

könsfördelningen bland våra intervjupersoner, en man och sex kvinnor. Eftersom vårt 

urval vart målstyrt har fråga om kön inte varit relevant, och därav kommer vi inte mer 

än att konstatera den ojämna fördelningen. Sammanfattningsvis är vi mycket tillfreds 

med hur studien genomfördes. 

 

6. Resultat  

I följande avsnitt redovisas resultatet av de genomförda semistrukturerade 

intervjuerna. Materialet presenteras utifrån fyra teman som framkommit efter en 

tematisk innehållsanalys av empirin: “lagens effekter”, “hemförhållanden”, “samverkan” 

och “övervakning”.  Intervjupersonerna har avidentifierats och tilldelats kodnamn 

utefter vilken myndighet de arbetar inom. Yrkesverksamma från Kriminalvården 

benämns som K, yrkesverksamma från Socialtjänsten benämns som S, samtliga 

numreras i stigande ordning. Notera att intervjuperson K3 och K4 deltog i en och 

samma intervju. 

 

6.1. Lagens effekter 

Under temat lagens effekter förekom flera åsikter om vad ungdomsövervakning kan 

resultera i. Genomgående för alla intervjupersoner var att de tyckte 

ungdomsövervakning skulle vara spännande att både följa och implementera i 

praktiken. Det fanns en positiv inställning, framförallt hos de som är yrkesverksamma 

inom Kriminalvården. En intervjuperson uttryckte att: 

“Vi är alla taggade på ärenden och… står liksom i startgroparna så att vi ser ju fram emot det, det 

gör vi.” (K3) 

Vidare ansågs lagstiftningen i sin utformning vara väldigt tydlig och beskrivande, den 

lämnar inte stort utrymme för tolkning utan förklarar vad som förväntas av 
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myndigheterna i fråga. Flera tyckte att intentionen med lagstiftningen är god, att det 

finns goda möjligheter att ungdomsövervakning kan ge bra resultat. En majoritet av 

respondenterna tyckte också att Kriminalvården var bäst lämpade som huvudman, då 

resurserna som behövs och kompetens kring kriminalitet finns hos myndigheten. Både 

person K1 och K3 beskrev det som att Kriminalvården kan kriminalitet, vilket gör att de 

är en passande huvudman när det handlar om grövre brottslighet. Något som de 

yrkesverksamma inom Kriminalvården uppmärksammade var att de tidigare inte 

arbetat med denna unga målgrupp. Samtidigt ansåg de att det är positivt med så 

intensiva insatser och åtgärder tidigt i en persons liv: 

“Kan man bara nå fram till någon så har vi ju världens chans till att vända skeppet liksom, asså 

större chans än andra påföljder skulle jag vilja säga, och dels så är det ju också rätt så, det ska vara 

rätt så omfattande brottslighet och därav blir det rätt så mycket omfattande insatser vilket jag 

tycker låter fantastiskt” (K1) 

Intervjupersonerna tyckte också att ungdomsövervakning som ny påföljd är rätt väg att 

gå när det gäller påföljderna för unga kriminella. Många upplever att det funnits en 

lucka i påföljdssystemet för unga, något som ungdomsövervakning kan täppa till. I 

kombination med den behandling som ska förekomma kan ungdomsövervakning bli en 

bra påföljd, med intensiva insatser utan att frihetsberöva. Samtliga yrkesverksamma 

hade en negativ inställning till sluten ungdomsvård, där de ansåg att konsekvenserna av 

att få det som påföljd sällan leder till något positivt utan snarare mer kriminalitet. 

Intervjuperson K3 reflekterade att: 

“Tanken är ju att ungdomsövervakning ska vara… finnas där lite, för det har ju varit litet glapp 

mellan ungdomsvård och ungdomstjänst… LSU…  Att det här kan lite, liksom finnas där i glappet… 

för LSU är ju ett frihetsberövande, så det är ju väldigt liksom stor inverkan på den unges liv och 

unga ska inte sitta frihetsberövade (… ) Här är dom ju i frihet och… kvar i sin liksom kontext, så… ” 

(K3)  

En aspekt gällande ungdomsövervakning som lyftes av intervjuperson S3 är att det går i 

linje med den hårdare politik gällande ungdomar som finns i dagsläget. Hen menade på 

att utvecklingen beror på att de unga lagöverträdare som begår grövre brott är de som 

syns och hörs mest, vilket resulterat i ett hårdare klimat för alla unga lagöverträdare. 

“De får liksom statuera exempel för alla lagöverträdare och det är lite synd tycker jag, för att vi vet 

ju forskningsmässigt att alltså så här ja, de flesta personer begår brott mellan 15 och 17, sen lugnar 
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det sig för de flesta av dem (… ) är det nödvändigt att de ska skrivas in på kriminalvården då? Jag 

vet inte, men… de som får bestämma som har bestämt det” (S3) 

När det gällde påföljdens effekt på återfallsrisken fanns det flera åsikter. Intervjuperson 

K1 uttryckte att Kriminalvården är bäst på att förebygga återfall i brott, att de har rätt 

kunskap och kompetens för att minska risken för återfall även i denna påföljd. Något 

flera yrkesverksamma nämnde var att umgänget den unge befinner sig i spelar stor roll 

i fråga om återfall i brottslighet. Ungdomsövervakning kan i detta fall hjälpa den unge 

att ta sig ur umgänget, eftersom man kan komma missa händelser och den nära 

kontakten med umgänget minskar. Då kan den unge eventuellt ta sig ur kriminaliteten 

som medföljer umgänget, vilket kan minska risken för återfall. Utöver detta menade 

vissa intervjupersoner att det i denna påföljd handlar om kontroll under 

verkställighetstiden, men att förändring i beteendet genom behandling är det som 

faktiskt minskar risken för återfall. Intervjuperson K3 beskrev det som: 

“Jag tror den kan förhindra återfall i brott indirekt, att… att klienten inte har möjligheten att begå 

brott kanske… Men det är ju inte bojan i sig som påverkar… Alltså det är ju att jobba med attityder 

och värderingar och… konsekvenser…” (K3) 

Även intervjuperson S3 diskuterade detta som att ungdomsövervakning kan täppa till 

elden en liten stund, men frågan kvarstår vad som sker efter verkställigheten. En 

oklarhet som lyftes av ett antal intervjupersoner var frågan kring hur 

ungdomsövervakningen rent praktiskt ska genomföras, något som inte upplevs som 

tydligt. Frågan om vad misskötsel innebär återkom under intervjuernas gång, gällande 

vad som räknas som misskötsel inom påföljden. Flera intervjupersoner tyckte att detta 

kan komma bli väldigt subjektivt och därmed variera väldigt mycket. Även hur långt 

misskötseln får gå innan påföljden undanröjs till förmån för en annan diskuterades, och 

då också vilken påföljd det skulle bestämmas till istället. 

“Nej, det är väl ganska… subjektivt, så vad, vad man ser som misskötsamhet och hur… vilka försök 

man anser sig ha gjort till att det ska fungera kontakten (…)  Så att det… Ja, det är svårt att säga 

hur det kommer, kommer bli… Sen tycker jag ju inte att det, hur mycket misskötsamhet som helst 

ska tolereras. För att det här är ändå en påföljd, man har begått ett brott och fått denna påföljden.” 

(K2) 

En aspekt som togs upp var hur rättssystemet ser på ungdomsövervakning som påföljd. 

Intervjuperson K1 förutspådde att detta kommer bli en populär påföljd att döma ut, då 
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den framstår från rättens håll som mer inskränkande. Däremot trodde intervjuperson 

K3 att det var väldigt svårt att säga hur rätten ställer sig till påföljden, och då också vilka 

resurser som kommer krävas av Kriminalvården som huvudman. Hen menade att 

rättssystemet inte förändras så fort: 

“Ja, det kommer ju att ta tid också innan domstolen blir vana att använda sig av den här påföljden… 

För det alltid lätt att köra i gamla hjulspår, så att det kommer ta ett par år…  innan det kommer in 

naturligt så hos domstolen” (K3). 

Under temat kring lagens effekter lyftes flera olika perspektiv av de yrkesverksamma. 

Det finns en genomgående positiv attityd gällande vad ungdomsövervakning kan ha för 

resultat och påverkan på de unga som döms till påföljden. Intentionerna med 

lagstiftningen framstod som goda, samt att ungdomsövervakning är ett bra verktyg som 

kan fylla en lucka som uppstod i ungdomspåföljderna. Majoriteten av respondenterna 

ansåg också att det finns goda möjligheter att minska återfallsrisken, framförallt om det 

sker en förändring i beteende. Vidare finns det frågetecken gällande det praktiska 

utförandet och hur det kommer variera mellan olika frivårdskontor, samt hur rätten 

kommer använda sig av påföljden. Sammanfattningsvis finns det höga förväntningar på 

ungdomsövervakning som lagstiftning och att den kommer kunna uppfylla sitt syfte.  

 

6.2. Hemförhållanden 

Återkommande bland intervjupersonernas svar var reflektioner kring effekterna av 

helghemarrest för unga som döms till ungdomsövervakning. Särskilt frekventa var 

farhågor om en instabil och dålig hemmiljös påverkan på den unge, och kopplat till det 

frågetecken om hur en sådan situation ska hanteras av myndigheterna. Samtidigt 

menade en del intervjupersoner på att det kan vara individuellt hur en hemarrest skulle 

falla ut, att vissa unga hade kanske mått bra av detta medan andra absolut inte hade 

mått bra. En intervjuperson från Socialtjänsten kommenterade: 

“… för en del av dom här ungdomarna, är det kanske inte positivt… Att vara hemma med sin familj 

heller. Det kanske finns en anledning till varför de söker sig, hemifrån…” (S1)  

Familjen omnämndes i denna kontext i dubbel mening av intervjupersonerna. Å ena 

sidan som en framgångsfaktor i de fall en vårdnadshavare kan motivera och stötta den 

unge, å andra sidan som rent förhindrande, i de fall en vårdnadshavare som inte orkar, 
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har möjlighet eller vill ta ansvar för den unge. Exempelvis om en vårdnadshavare själv 

har en kriminell livsstil, så beskrevs mer tid i hemmet snarare som förödande. På så vis 

framställdes familjens roll som både hjälpande och stjälpande. En intervjuperson från 

Kriminalvården konstaterade också: 

“… och har dom en katastrofal boendesituation, ja då kanske dom inte är lämpliga för det här, eller 

så kanske Socialtjänsten kan lösa den biten för det är ju inte vår grej.” (K1) 

I fråga om hur en sådan situation ska lösas framkom varierande svar. Här blev en 

skillnad i perspektiv mellan myndigheterna synlig i intervjupersonernas formuleringar. 

Från yrkesverksamma vid Kriminalvården framträdde förväntningar på Socialtjänstens 

förmåga att lösa problemet utifrån dels ansvar för placeringar, dels mer kunskap om 

bedömning av hemförhållanden. Intervjupersoner K2 och K4 uttryckte sig likt K1 ovan, i 

termer av att det är upp till Socialtjänsten att hitta lämpligt boende. De konstaterade 

också att Kriminalvården inte har befogenhet att placera unga, vilket då naturligt faller 

på Socialtjänsten.  

“… då behöver ju… den unga placeras någon annanstans, och då kan man ju tänka sig att det 

kanske blir något familjehem eller så det vet man ju inte. Och då kanske det finns möjlighet att ha 

helghemarresten där istället eller…” (K4) 

Placeringar i familjehem som lösning för unga med dålig hemmiljö, beskrevs ur en mer 

pragmatisk synvinkel av intervjupersoner från Socialtjänsten. Från samma frågor som 

resulterade i ovanstående svar från Kriminalvården, poängterades bland annat att 

familjehem är kostsamma och få till antalet. Ovissheten i den här frågan belyste en av 

intervjupersonerna med följande: 

“… det blir ju spännande i den bedömningen för att då kommer Socialtjänsten att säga, att det 

bestämmer inte ni (…) för de är ju väldigt kostsamma, och ett familjehem ligger kostnaden på 

Socialtjänsten, så det blir spännande att se om det kommer finnas speciella familjehem utifrån 

övervakning, för det kräver ganska mycket av ett familjehem också.” (S3) 

Osäkerheten kring hur en placeringsprocess skulle fungera i praktiken, väckte 

följdfrågor om lämpligheten i att döma ut ungdomsövervakning överhuvudtaget i 

sådana fall. En av intervjupersonerna från Socialtjänsten, reflekterade särskilt kring 

bedömning av hemmiljö och placeringar, utifrån funderingar om vart gränsen går för 

när det kan vara för dåliga hemförhållanden för denna påföljd. Frågeställningar som 
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uppkom var när i processen en sådan bedömning ska ske i samband med en dom och 

vem som har beslutsmandat. Yttranden i form av bedömningar som lämnas till 

tingsrätten från Socialtjänsten ska i regel inte innehålla för utförlig information om till 

exempel familjesituation och hemmiljö, eftersom domar sedan blir offentlig handling 

menade S2.  

“… processen är lite bakvänd, att man hade nästan behövt att tingsrätten då säger, här hade det 

varit passande med ungdomsövervakning, Socialtjänsten ni som känner dem är detta lämpligt?  

(…) när kommer man fram till att det är lämpligt eller olämpligt om domen redan liksom har fallit.” 

(S2)  

Under intervjuerna framträdde alltså reflektioner om effekter av ungdomsövervakning 

på den unge kopplade till hemmiljö, familj och relationer samt ansvarsfördelning mellan 

myndigheterna kring dessa delar. Yrkesverksamma både från Kriminalvården och 

Socialtjänsten verkade vara eniga i betydelsen av familj och hemmiljös påverkan på 

unga, men delade inte samma syn på hur detta i praktiken ska hanteras på bästa sätt. 

6.3. Samverkan 

Den generella responsen var positiv på frågor gällande samverkan mellan 

myndigheterna i verkställigheten av ungdomsövervakning. Flertalet av 

intervjupersonerna förknippade samverkan med goda möjligheter att fånga upp den 

unges situation och kriminalitet, och beskrev ett fungerande samarbete som en viktig 

faktor för att lyckas. Gemensamma uppföljningar och nätverksmöten förklarades också 

som en förutsättning, med betoning på att se till så att alla jobbar åt samma håll. 

Kommentaren nedan är ett exempel på hur en yrkesverksam från Kriminalvården satte 

samverkan i relation till att också dela erfarenheter och kunskap mellan 

myndigheterna: 

“Det är sjukt viktigt, det är bara att inse, alla är vi experter på varsin grej och då måste vi 

*klickljud* klaffa, samarbeta.” (K1) 

Fördelarna med kunskapsutbyte i samverkan mellan Kriminalvården och Socialtjänsten 

exemplifierades i de båda myndigheternas spetskompetens, Kriminalvårdens kunnighet 

om kriminalitet respektive Socialtjänstens vana av att hantera målgruppen. Här rådde 

ett övergripande samförstånd från samtliga intervjupersoner, där Kriminalvårdens 
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resurser och kompetens beskrevs som fördelaktiga i synnerhet utifrån rollen som 

huvudman. K2 och K4 uttryckte båda det som klokt att utnyttja dessa resurser för 

målgruppens skull, på ett sätt man inte haft möjlighet till tidigare, K1 lyfte samtidigt 

fram att Kriminalvården har mycket att lära av Socialtjänsten. S3 såg på Socialtjänstens 

roll som en samverkanspartner i termer av att motivera och stötta den unge i insatsen. 

S2 beskrev på liknande sätt det som att bistå med kunskap och information om den 

unge, men hade samtidigt en tveksamhet kring hur stor myndighetens roll egentligen 

blir:  

“Vi är ju med på ett hörn och sen vet vi ju inte hur stort hörn vi kommer vara med på… (…) vår roll 

och våra uppgifter blir mindre, eftersom Kriminalvården kommer in och tar ett större ansvar”. (S2)  

Vikten av att myndigheterna tillsammans skapar förutsättningar för behandling, 

kommenterades också i förhållande till ungdomsövervakning som straff. S1 menade här 

att meningen inte bara ska vara att straffa, utan också att förändra den unge. 

Socialtjänsten kan i det avseendet spela en betydelsefull roll och förbli en kontakt även 

efter verkställigheten, i förhoppningen om att förhindra mer brottslighet och hjälpa den 

unge att fortsätta på rätt spår. Endast en av intervjupersonerna belyste samverkan som 

viktig med hänsyn till den unge, för att tillgodose att även den unge förstår 

myndigheternas roller i verkställigheten: 

“... det här är ju sjukt viktigt också, att inte bara mellan oss, mellan oss och Kriminalvården, att det 

görs en gränsdragning och en tydlighet och liksom vem har ansvar för vad och så, utan även inför 

ungdomar… (...) liksom även så att man fattar att ungdomen fattar, vem är jag i det här? Vem är din 

övervakare i det här?” (S3) 

I fråga om rollfördelning och ansvar mellan myndigheter återfanns blandade meningar 

bland intervjupersonerna, där de yrkesverksamma från Kriminalvården verkade 

uppleva lagen som bra och tydlig i att uttrycka att samverkan ska ske. Från 

Socialtjänsten förekom varierande inställning till rollfördelning i verkställigheten. S1 

menade att myndigheternas olika roller kan leda till olika bedömningar, men att det 

samtidigt kan vara en tillgång och möjlighet till utveckling vad gäller samverkan. 

Samverkan kan vara både positivt och negativt tyckte S3, som lyfte fler aspekter kring 

organisation och informationsöverföring, att man måste finna en fungerande 

samverkansmodell. Ett potentiellt problemområde som S2 uppmärksammade, var 

risken för att lägga på för mycket olika insatser samtidigt kring ungdomen. Exempelvis 
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om Socialtjänsten har pågående insatser för den unge, och hen därutöver döms till 

ungdomsövervakning är det möjligt att det blir förvirrat i rollfördelningen.  

 “… så länge liksom vi kan samverka och så…  det enda man skulle kunna tänka sig är att har 

Socialtjänsten kvar insatser som behöver fortgå, och detta läggs på så att det att det kan bli lite 

hoppigt. Det här, vem gör vad och vad pratar ni om? Och man får ju ha samma linje så man jobbar 

åt samma mål, det är väl det i så fall.” (S2)  

I samverkan beskrevs också lagstödet för informationsutbyte mellan myndigheterna 

som positivt såväl som negativt. En del intervjupersoner beskrev det underlättade 

informationsutbytet som bra eftersom det underlättar samarbetet. En aspekt av det som 

dock kritiserades, handlade om balansen av att samtidigt hantera ett förtroende och en 

relation med den unge: 

“Så nu kommer vi ju ändå få arbeta fram ett nytt sätt att hitta informationsöverföringskanaler, 

alltså sätt att samarbeta på och dela med oss av information utan att vi blir någon form av 

angivare och utan att de golar på ungdomarna till oss så att säga.” (S3) 

På temat samverkan framträdde därmed en rad perspektiv, där de flesta var positivt 

inställda. Att samarbeta beskrevs viktigt för att kunna uppnå goda resultat för den unge, 

och fördelen i att dela med sig av kunskap och erfarenhet mellan samverkan 

poängterades också. Detta stod inte helt oemotsagt, då andra aspekter som frågor kring 

rollfördelning och ansvar framkom, samt svårigheten i att bygga upp en relation med 

den unge i och med det informationsutbyte som sker.  

6.4. Övervakning 

“När ungdomar börjar krångla lite, de går liksom av vägen, då ska det bli jävligt jobbigt och så 

kan vi fånga upp och bara så, ser du att det är ganska jobbigt att vara här…” (S3) 

Föreskrifterna i ungdomsövervakning inkluderar rörelseinskränkningar och 

helghemarrest med fotboja, något som intervjupersonerna fick reflektera över. Överlag 

ansåg alla yrkesverksamma att de tre obligatoriska föreskrifterna som finns var bra och 

kunde ge en positiv effekt. Intervjuperson S1 tyckte att övervakningen som genomförs 

kan vara gynnsam, eftersom den unge då inte kan fortsätta med ett kriminellt beteende i 

sitt umgänge på samma sätt. Även Intervjuperson K3 delade denna åsikt, att det 

försvårar en fortsatt kriminalitet med intensiva insatser utan att frihetsberöva den 
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unge. I relation till helghemarresten var majoriteten av respondenterna positiva till att 

det kan bryta en kriminell bana. Likaså ansåg de att individanpassade 

rörelseinskränkningar gällande förbud att vistas på vissa platser kunde vara 

användbara. Intervjuperson K1 funderade kring hur ingripande dessa andra 

inskränkningar i rörelsefriheten får och kan vara, något som hen tänkte får visa sig när 

påföljden väl används. En farhåga som dock framkom i relation till både 

helghemarresten och de andra rörelseinskränkningarna var att de unga kan komma 

begå brott både på andra platser och andra tider än de som föreskrivs. Intervjuperson 

S1 reflekterade kring denna farhåga; 

“…hen har ju varit väldigt brottsaktiv på ett visst område i Stad och det är klart det är givet att 

säga, du får inte vistas där. Och samtidigt tänker jag, men har du drivet att vilja begå brott så gör 

du det ändå på ett annat område…” (S1) 

En annan oro som person S3 beskrev var att föreskrifterna, både kring 

rörelseinskränkningen men också alkohol- och drogförbuden, kan provocera den unge 

att bryta mot dem och på så sätt ge en motsatt effekt. Vidare beskrev flera respondenter 

att det finns stora möjligheter med de kontrollerande inslagen. Intervjupersonerna K2 

och K4 menade på att man genom ungdomsövervakningen kan få en tätare kontakt med 

ungdomen och kan möta dem i deras egen miljö. 

När det gäller användningen av fotboja på ungdomar i åldern 15-17 fanns det skilda 

åsikter bland respondenterna. Fotbojan ansågs först och främst som ett bra medel för 

att kunna kontrollera så den unge befinner sig på rätt platser, ur en praktisk synvinkel. 

Det framkom också flera farhågor i relation till fotboja på så unga människor. Både 

person K3 och S1 ansåg att det är en stor inskränkning i ungdomarnas liv, som är 

väldigt ingripande men lindrigare i jämförelse med sluten ungdomsvård. Vidare var 

intervjupersonerna från Socialtjänsten bekymrade över hur det kan påverka synen på 

den unge i samhället, att det kan ha en stämplande effekt att ha på sig fotboja. Det fanns 

också en oro att fotbojan kunde vara något coolt för ungdomen: 

“För då helt plötsligt så… “Har du hört om honom” och “Han har det och det…”och sen så växer din 

status istället…” (S1) 

Det fanns också positiva sidor med användandet av fotboja, exempelvis att det kan 

påminna den unge att inte begå brott. Intervjuperson S2 uttrycker det som att fotbojan 
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kan vara ett ”överjag”, som kan hjälpa ungdomen. Det kan också vara en möjlighet för 

den unge att undvika dåliga situationer utan att behöva säga nej själv, då de kan skylla 

på fotbojan och den övervakning som Kriminalvården genomför. 

En annan aspekt som intervjupersonerna återkom till var behandling och förändring i 

relation till de kontrollerande föreskrifterna. Flertalet uttryckte att behandling och 

samtal är en grundläggande del av påföljden, som kan åstadkomma en förändring i den 

unges beteende. Intervjupersonerna K1 och S2 menade på att rättssystemet i relation 

till unga utgår från tanken om att unga ska vårdas framför att straffas. Vidare tyckte de 

att behandling är den viktigaste delen av påföljden, då en förändring i beteende ligger 

till grund för om en påföljd lyckas eller inte. En aspekt som lyftes av intervjuperson S3 

var att det kan vara svårt att bygga en behandlingsallians och samtidigt ha en 

kontrollfunktion, så som koordinatorerna har i uppgift. Intervjuperson S1 hoppades på 

att ungdomsövervakning kan verka på flera nivåer och därigenom också förändra den 

unge genom behandling, så det inte bara handlar om hemarrest: 

“Se till att skapa bästa möjliga förutsättningarna för god behandling…  så att det blir, att det blir ett 

straff som påverkar på flera olika nivåer samtidigt…  Att inte bara sätta dem i husarrest, utan att 

det faktiskt är någon form av, missbruksbehandling eller ja… (…) någon form av program eller 

någonting för att utveckla liksom, andra, andra sidor också…” (S1) 

Motivation ansågs också spela en stor roll i behandlingsarbetet, på två olika sätt. K3 och 

S1 ansåg att ungdomarnas inställning och vilja att förändras har en stor inverkan om 

ungdomsövervakningen kommer lyckas. 

“den absolut viktigaste delen är att ungdomar själv, har en önskan och en vilja…” (S1) 

K1 och S3 resonerade kring att de som är delaktiga i verkställigheten har en viktig roll 

som stödperson, för att motivera och stötta den unge att fullfölja påföljden. K1 menade 

att man som koordinator ska hjälpa den unge i rätt riktning och att man då kan behöva 

motivera den unge under verkställighetstiden. 

Sammanfattningsvis framkom det flera olika åsikter kring påföljdens innehåll gällande 

övervakning och kontroll. Överlag var respondenterna positivt inställda till 

helghemarresten och de rörelseinskränkningar som ska användas. Detta i kombination 

med den behandling som ska ske ansågs kunna förändra den unges beteende. Samtidigt 
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fanns det vissa farhågor kring vilken effekt detta kan ha på den unge, exempelvis om 

påföljden har en stämplande effekt. En annan aspekt var också om övervakningen och 

de kontrollerande funktionerna faktiskt kan minska brottslighet, då det mer handlar om 

en förändring i beteendet än att hålla den unga hemma. 

 

7. Analys 

I följande avsnitt analyseras och prövas den insamlade kvalitativa datan mot Mathiesen 

och Foucaults teoretiska ramverk och sätts i relation till tidigare forskning. Ur ett 

rättssociologiskt perspektiv vill vi genom analysen belysa de normer som återspeglas 

hos de yrkesverksamma, i relation till den nya lagstiftningen. Analysen i denna uppsats 

är inte menad att göra anspråk på en enda sanning eller redovisning av hur det faktiskt 

kommer se ut i praktiken. Med återkoppling till vårt syfte, att undersöka 

yrkesverksammas uppfattningar om påföljden, är det således det vi avser att göra i 

följande delar.  

 

7.1. Ungdomsövervaknings åsyftade och icke-åsyftade 

verkningar 

I syfte att utforska och jämföra hur, eller om, de yrkesverksammas uppfattning av 

ungdomsövervakning korresponderar med lagstiftarens intentioner, ställdes ett antal 

frågor om hur man såg på implementeringen av påföljden. Frågorna såväl som svaren 

blev således av spekulativ karaktär, men resulterade i många intressanta reflektioner 

om hur detta kan komma att utspela sig i praktiken. Resultaten av studien visar att de 

yrkesverksammas åsikter kring påföljden till stor del överensstämmer med lagen och 

dess syfte. Samtidigt uppmärksammades påföljdens eventuellt negativa konsekvenser 

av de yrkesverksamma. Dessa skilda uppfattningar av lagens effekter framträdde i 

varierande grad i empirin, vilket på samma gång uppvisar komplexiteten i att 

undersöka en lags verkningar. I sitt teoretiska ramverk om rättens åsyftade och icke-

åsyftade verkningar menar Mathiesen att rättens verkningar rör sig på en skala som 

inte alltid har en tydlig distinktion. Snarare så kan rättens verkningar beskrivas utifrån 

ett förhållande mellan ideal och realitet (Mathiesen 2005, s.72). Ett sådant växelvist 

förhållande kan också identifieras i flera av de teman som framkom i resultaten. 
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I temat lagens effekter framträdde en positiv syn på lagen, som beskrevs som tydlig och 

lätt att förstå bland de yrkesverksamma. De menade likt lagstiftaren att 

ungdomsövervakning täpper till en lucka i påföljdssystemet, vilket kan benämnas som 

en åsyftad verkning. Påföljden ska ge fler verktyg till myndigheterna i form av insatser 

och behandling, vilket förhoppningsvis kan täppa till luckan. En möjlig förklaring till 

detta samförstånd kring lagens ideala verkning, kan vara att de yrkesverksamma 

upplevt att de tidigare saknat tillräckliga medel för att uppnå dessa mål i tillämpning av 

tidigare ungdomspåföljder. Resonemanget kring hur unga lagöverträdare ska behandlas 

går i detta avseende i linje med ett individualpreventivt perspektiv. Påföljden ska 

anpassas till den unges enskilda behov och samtidigt vidta förhindrande åtgärder i ett 

brottsminskande syfte. Rätt stöd från myndigheter och insatser kring den unges 

skyddsfaktorer skulle kunna göra påföljden fördelaktig, vilket har påvisats i tidigare 

studier gällande unga lagöverträdare (Petterson 2010, s.154; Deuchar 2011, s.123) 

Det förekom synpunkter på praktiska omständigheter i genomförandet av påföljden, 

exempelvis lagens vaga beskrivning av vad som ska betraktas som misskötsamhet. 

Yrkesverksamma uppmärksammade att misskötsamhet inte hade utvecklats i lagens 

utformning. Lagstiftaren har i detta avseende inte tagit denna möjliga konsekvens i 

beaktning, vilket vi skulle vilja identifiera som en möjlig framtida problematik och 

dysfunktion. Därmed finns en risk för subjektiv tolkning av vad misskötsamhet innebär, 

samt i vilken utsträckning det ska tillåtas innan påföljden undanröjs. Weisburd (2015) 

visar i sin undersökning att risken kring otydlighet vad gäller misskötsamhet och 

påföljdens villkor, kan leda till att ungdomsövervakning blir en inkörsport till 

rättssystemet för unga (s.330). Detta går inte att generalisera till en svensk kontext 

ännu i fråga om ungdomsövervakning, då det finns fler aspekter att ta hänsyn till. 

Resonemanget kan ställas mot att de yrkesverksamma också har parallella regelverk att 

beakta och tillämpa utifrån respektive myndighets föreskrifter. Utifrån detta så behöver 

yrkesverksamma tolka lagstiftningen utifrån deras yrkesroller och tillhörande normer. 

En subjektiv tolkning behöver inte uteslutande innebära en dysfunktion, då det handlar 

om individuella fall där lagen kan behövas anpassas vid tillämpning.  

I relation till temat om hemförhållanden, uttryckte samtliga intervjupersoner farhågor 

kopplade till möjliga konsekvenser att placera unga lagöverträdare i hemarrest. Att den 

nya påföljden tvingar den unge att befinna sig i en potentiell dålig hemmiljö, beskrevs av 
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de yrkesverksamma som illa genomtänkt av lagstiftaren. Dessa farhågor 

överensstämmer till stor del med vad som framkommit i tidigare forskning om 

ungdomsövervakning. Det beskrivs i termer av en negativ påverkan på den unges 

utveckling när denne isoleras i en skadlig hemmiljö och fråntas gynnsamma aktiviteter 

(Arnett 2018, s.439; Deuchar 2011, s.123). Någon särskilt utförlig reflektion kring 

problematiska hemförhållanden återfinns inte i lagens förarbeten, mer än att placering i 

familjehem kan bli aktuellt. Med detta kan hemförhållanden tolkas som en icke-åsyftad 

verkning som tydligt identifierats av de yrkesverksamma. Då vi ser problematiska 

hemförhållanden i relation till ungdomsövervakning som en negativ och skadlig 

konsekvens, kan detta även ses som en dysfunktion. I fråga om hur dåliga 

hemförhållanden bör hanteras av myndigheterna framkom också farhågor, framförallt 

angående omplaceringar av unga i till exempel familjehem. Man efterlyste tydligare 

direktiv från lagstiftaren, framförallt gällande hur och när bedömning av 

hemförhållanden ska tas i beaktning inför valet av påföljd. Dessa resultat tyder på ett 

möjligt ouppmärksammat problemområde från lagstiftarens sida, alltså en icke-åsyftad 

verkning. Eftersom lagen inte tillämpats så finns det inga normer kring hur detta 

problem ska lösas. Samtidigt kan det vara värt att poängtera att farhågorna som belysts 

inte nödvändigtvis kommer ske, då den faktiska myndighetsutövningen av påföljden på 

sikt bildar en norm kring utövandet. Således menar vi att denna icke-åsyftade verkning 

inte endast behöver resultera i en negativ dysfunktion. Möjliga positiva funktioner kan 

också uppträda när yrkesverksamma tillämpar påföljden från fall till fall.  

Samverkan mellan myndigheterna diskuterades i en positiv anda. Det är möjligt att 

denna positiva inställning återige relaterar till upplevelsen av att få fler verktyg i syfte 

att förhindra återfall i brottslighet för den unge. Ytterligare en förklaring kan vara att 

man inom respektive myndighet besitter tidigare erfarenhet av samverkan och kan 

resonera kring ett positivt utfall utan större bekymmer inför ungdomsövervakning. En 

fungerande samverkan pekades ut som en viktig framgångsfaktor bland de 

yrkesverksamma, vilket också lagstiftaren har beskrivit i utredningarna inför införandet 

av ungdomsövervakning. Med detta sagt kan samverkan ses som en åsyftad verkning av 

lagen. Vi menar att samarbetet mellan Kriminalvården och Socialtjänsten kan ge ett 

positivt utfall, då man använder sig av båda myndigheternas kompetens. De 

yrkesverksamma betraktar samverkan som gynnsamt då det kan ge ett meningsfullt 
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resultat, utifrån deras expertisområden. Genom detta kan man alltså “göra något” för 

den unge, med hjälp av ett behandlingsorienterat förhållningssätt. Samtidigt kan man 

påpeka att dessa myndigheter styrs av olika uppdrag, Kriminalvården med ett mer 

straff- och gärningsorienterat perspektiv i kontrast till Socialtjänstens vårdande och 

socialt komplexa perspektiv. För att samverkan ska ge ett positivt utfall, måste dessa 

olika perspektiv och principer mötas. Utformningen av samverkan beskrevs av de 

yrkesverksamma kunna variera i en ogynnsam riktning, utifrån att myndigheternas 

olika perspektiv kan leda till olika bedömningar. För att undvika att samverkan blir 

kontraproduktivt lyftes vikten att sträva efter samma mål. En jämförelse med resultat 

från tidigare studier visar att dålig utformning av insatser för unga riskerar försvaga ett 

rehabiliterande syfte (Ginner Hau & Smedler 2011, s. 95, Hollander & Tärnfalk 2007, s. 

93). Således kan samverkan beskrivas innehålla ett spektrum av funktioner och 

dysfunktioner.  

De yrkesverksammas betraktade de kontrollerande och övervakande inslagen i 

påföljden som användbara och lämpliga för den unge. Det går i linje med lagstiftarens 

intentioner att begränsa och kontrollera den unge, och övervakningen i sig kan förklaras 

som legitimt ur både ett individual- som allmänpreventivt syfte. Förhoppningen är att 

faktiskt kunna minska brottslighet, även efter verkställigheten, genom att åstadkomma 

en förändring i den unges beteende. De åsyftade verkningarna av lagen stämmer 

överens med de yrkesverksammas perspektiv på hur påföljden skulle kunna verka 

effektivt, även om detta inte lämnas helt oemotsagt. En del yrkesverksamma var kritiska 

till att övervakningen i form av fotboja kan ha en stämplande effekt på den unge. En 

liknelse skulle kunna göras till Mathiesens resonemang om lagstiftning som syftar 

åtgärda ett problem i samhället, men samtidigt sätter igång händelsekedjor som inte är 

menade (2005, s. 81). Här framträder förhållandet mellan ideal och realitet igen, i fråga 

om hur de övervakande inslagen idealiskt sett bör minska brottslighet, men i realiteten 

kan leda till att brottsligheten minskar tillfälligt eller byter plats.  

Reflektioner kring övervakningens egentliga effekt förekom bland yrkesverksamma, 

däribland en farhåga angående de kontrollerande inslagen. Dessa ansågs kunna 

provocera den unge att bryta mot de många förbuden och reglerna som medföljer. 

Tidigare forskning pekar också på ett samband mellan överträdelser av regler och 

risken för att detta i sin tur kan leda till en repressionsspiral för unga lagöverträdare 
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(Weisburd 2015, s.321-322). Att bära en fotboja, särskilt i så pass ung ålder, utgör också 

stor inskränkning i den unges liv vilket riskerar resultera i en stämplande effekt menade 

de yrkesverksamma. Dels stigmatiserande utifrån samhällets syn på den unge, dels en 

potentiell statussymbol för den unge i dennes omgivning. Negativa konsekvenser för 

den unge av dessa slag kan med detta tolkas som icke-åsyftade verkningar. Samtidigt 

menade intervjupersoner från Kriminalvården att ett tydligt ingripande i unga 

lagöverträdares kriminella bana kan vara avgörande. Med hjälp av de kontrollerande 

inslagen i påföljden kan man göra en positiv förändring tidigt. Därmed finns det en 

nyanserad bild av vad elektronisk övervakning av unga kan ha för verkning, där 

användningen av fotboja kan vara ett hjälpmedel för att åstadkomma en 

beteendeförändring.  

Analysen av de yrkesverksammas uppfattningar om ungdomsövervakning tyder på ett 

brett spektrum av funktioner och dysfunktioner. De farhågor och potentiella icke-

åsyftade verkningarna som beskrivs framträder markant mer än vad lagstiftaren 

uttryckt i vissa avseenden, vilket vi kan belysa utifrån skillnaden mellan ideal och 

realitet. Det komplexa förhållandet mellan rättens ideal och realitet påvisas också i den 

tidigare forskningen, där studier kring elektronisk övervakning har funnit att 

intentionerna med påföljden sällan uppnås i verkligheten (Renzema & Mayo-Wilson 

2005, s. 231). Empirin i vår studie visar på en liknande relation. Det finns en god tanke, 

men samtidigt finns det många faktorer som kommer påverka utfallet i verkligheten.  

7.2. Makt, disciplinering och ungdomsövervakning 

Följande avsnitt fokuserar på ungdomsövervakning i relation till Foucaults tankar om 

makt, disciplinering och övervakning. Analysen utgår från ett mer teoretiskt perspektiv, 

i syfte att sätta ungdomsövervakning i en samhällelig kontext utifrån Foucaults 

maktanalyser. 

Till att börja med så menar Foucault att makt genomsyrar allt i samhället, däribland 

påföljdssystemet för unga lagöverträdare som tidigare presenterats. Genom 

användningen av en påföljd synliggörs den makt som finns, i detta fall genom rättens 

utdömande. Rätten i sig är enligt Foucault en typ av repressiv makt, som han ansåg vara 

enformig (Wickhamn 2013, s.218). Ser man på ungdomsövervakning som något endast 
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rätten har kontroll över, kan påföljden ses som en repressiv makt. Då handlar det endast 

om att straffa och att återställa ordningen i samhället efter det brott som begåtts. 

Däremot kan man se påföljden som utövandet av disciplinär makt, då disciplin och 

normer underbygger rätten och dess lagar. Utan en grund i disciplin och normalitet 

fungerar inte rätten. Disciplinär makt är något produktivt, som då producerar 

handlingar och därefter samhället (Foucault 2017, s.246). Detta menar även 

yrkesverksamma på, i att påföljden ger dem fler verktyg att arbeta med den unge och på 

så sätt förändra deras beteende. Ungdomsövervakning kan genom detta perspektiv ses 

som en produktiv maktutövning, något som syftar till att förändra och uppmuntra 

beteende för att återställa ordningen i samhället.  

Vi tolkar det som att ungdomsövervakning ingår i den disciplinära makten som 

återfinns i samhällets institutioner. I detta fall handlar det om de två ansvariga 

myndigheterna, Kriminalvården och Socialtjänsten, som har i uppdrag att förändra en 

ung person och hens brottsliga beteende. Dessa två parter ska tillsammans stoppa en 

ogynnsam utveckling för den dömde, vilket inbegriper verkställighetsplanen och dess 

föreskrifter. Detta kan liknas vid disciplinering, då man genom sanktionen ska “göra 

om” den unge så att den passar in i samhällets ordning genom behandling och 

kontrollerande inslag. Inom disciplinära system förekommer alltid straff, något som 

Foucault benämner som en normaliserande sanktion (2017, s.227). Ordningen i 

samhället ska upprätthållas och då kan man inte avvika från normaliteten, utan man 

behöver normaliseras vilket kan liknas med syftet med ungdomsövervakning. Syftet 

med lagen är i stora drag att återanpassa den unge till samhället, vilket betyder att den 

har en korrektiv funktion. Ungdomsövervakning kan alltså i det här sammanhanget 

tolkas som en normaliserande sanktion, med en korrektiv funktion. Samtidigt så 

kvarstår tanken om att straff och behandling går att kombinera på ett gynnsamt vis. 

Forskning har visat på att dessa målsättningar kan skava, något som kan bli 

problematiskt om man utgår från att straffet ska normalisera den dömde (Ellis, 

Pamment & Lewis 2009, s.408). 

Något som yrkesverksamma lyfter är att arbetet med påföljden främst handlar om att 

jobba med den unges attityder och värderingar, då det är detta som kan resultera i en 

förändring i beteende. Behandlingsprincipen har alltid varit närvarande svensk 

straffrätt, något som intervjupersonernas åsikter speglar. De yrkesverksamma har en 
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grundläggande uppfattning om att avvikande beteende går att förändra genom deras 

arbete. Man vill genom verkställigheten implicit “bota” ett kriminellt beteende. I linje 

med detta beskrevs påföljdens kontrollinslag som något positivt, då en del 

yrkesverksamma menade att genom de kontrollerande inslagen så finns det en större 

möjlighet att förändra den unges beteende och bryta deras kriminella bana. Vi menar att 

detta är ett exempel på individualprevention, då man syftar till att behandla och 

kontrollera individen som sådan. Påföljden kombinerar behandling och kontroll, vilket 

också kan kopplas till grundtanken om disciplin. Foglighet som är en del av 

disciplinering innebär att man genom kontroll förändrar en person för att öka deras 

nyttighet för samhället, vilket i längden kan beskrivas som påföljdens ändamål 

(Foucault 2017, s.174-176). De disciplinära maktmekanismerna menar vi genomsyrar 

påföljden, då man genom disciplinering syftar till att återanpassa ungdomarna till 

normaliteten.  

Panoptismens maktmekanismer grundar sig i disciplinära tekniker. Den disciplinära 

makt som återfinns i ungdomsövervakning, kan därför diskuteras ur Foucaults syn på 

övervakning och panoptismen. Påföljden som sådan bygger på övervakning i form av 

rörelseinskränkningar som kontrolleras med fotboja. En yrkesverksam uttryckte det 

som att fotbojan blir ett “överjag”, som påminner den unge om hur den ska bete sig. 

Fotbojan tolkar vi då som ett panoptiskt drag i påföljden, som i början fungerar som en 

kontrollfunktion i kombination med de andra obligatoriska föreskrifterna. Vi menar att 

det handlar om att den unge internaliserar den kontrollfunktion som utövas under 

verkställigheten, vilket ska leda till att hens beteende normaliseras och återanpassas till 

samhället. Vi tolkar därför ungdomsövervakning som ett typexempel på hur 

övervakning och disciplinering kan användas i det moderna samhället. För att minska 

återfall och annan ogynnsam utveckling så normaliserar, förändrar och kontrollerar 

man individen tills den återigen blir en del av samhället. Vi är alla en del av det 

disciplinära samhället, och är vi inte det så kommer samhällets institutioner åtgärda 

detta genom disciplinering.  

Elektronisk övervakning verkar också framstå som en påföljd som är tillräckligt 

ingripande utan att vara frihetsberövande. Ur ett panoptiskt perspektiv, som tidigare 

nämnts, är ungdomsövervakning ett bra exempel på hur kontrollerande funktion kan 

användas för att normalisera en person. Däremot kan man ställa sig frågan hur mycket 
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kontroll som är rimligt, och vad det har för inverkan på samhället. En kritik från tidigare 

forskning som riktats mot denna typ av påföljder är farhågan om att det leder till ett 

mer övervakande samhälle (Arnett 2018, s.403). Samtidigt fanns det skilda åsikter 

bland de yrkesverksamma gällande övervakningsinslagens påverkan. Vissa 

yrkesverksamma var tveksamma till att övervaka ungdomar på detta vis, medan andra 

lyfte fram att det är nödvändigt för att kunna genomföra behandling. Det finns ingen 

konsensus bland de yrkesverksamma var övervakningen kan resultera i. På samma sätt 

som det kan ses som alltför ingripande och repressivt, kan det samtidigt vara ett bra 

verktyg för att hjälpa unga lagöverträdare. Det finns en nyanserad bild av 

kontrollinslagen och där framtiden får utvisa vilka effekter det får.  

 

8. Slutsatser 

I denna uppsats var syftet att undersöka yrkesverksammas uppfattningar om 

ungdomsövervakning i egenskap av deras yrkesroller på Kriminalvården och 

Socialtjänsten. Genom semistrukturerade intervjuer med yrkesverksamma från 

respektive myndighet har empiri samlats in, kategoriserats i fyra teman och analyserats 

utifrån Mathiesens och Foucaults teoretiska ramverk samt tidigare forskning på 

elektronisk övervakning. Ovanstående resultat och analys utgör således underlaget till 

följande avsnitt där vi nu besvarar studiens frågeställningar. 

Hur uttrycker yrkesverksamma från Kriminalvården respektive Socialtjänsten sina 

uppfattningar om ungdomsövervakning och dess framtida verkningar? 

Resultatet av intervjuerna visar på att de yrkesverksamma i vår studie ser på 

ungdomsövervakning utifrån en generellt positiv inställning. Med det sagt reflekterar 

samtliga intervjupersoner utifrån olika perspektiv och förutspår liknande såväl som 

skilda framgångsfaktorer och problemområden. Framtiden för ungdomsövervakning 

beskrivs således i form av ett spektrum av både positiva och negativa verkningar. De 

positiva verkningarna, som till stor del är åsyftade verkningar, berör förväntningen på 

att påföljden tillhandahåller nya verktyg och möjligheter för myndigheterna. Dessa 

verktyg i form av fler resurser, lagstöd för samverkan, och kunskapsutbyte förväntas bli 

intensiva insatser som syftar till att åstadkomma förändring hos den unge och förhindra 
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fortsatt kriminalitet. Idealt skulle alltså denna påföljd kunna fylla den lucka som både 

lagstiftare och yrkesverksamma belyser, där tidigare ungdomspåföljder inte varit 

tillräckliga. De negativa verkningarna, potentiella dysfunktioner, återfinns dock i allra 

högsta grad. Praktiska svårigheter, svårtolkade direktiv i lagens föreskrifter för 

påföljden, farhågor om konsekvenser på individuell nivå för den unge till följd av 

hemarrest och fotboja. Detta är bara några exempel på verkningar som inte omnämns 

överhuvudtaget av lagstiftaren, alltså icke-åsyftade verkningar. Å ena sidan kan man 

påpeka att tolkningsutrymmet som lagen i viss mån ger är fördelaktigt, ihop med att 

lagen inte heller kommer stå som ensam normbildande funktion då myndigheterna 

även styrs av parallella rättsliga och sociala normer. Å andra sidan är det samtidigt en 

socialt utsatt grupp, unga individer, som är målgrupp för påföljden och dess möjliga 

dysfunktioner. Det återstår många frågetecken och möjligtvis en svårspådd framtid då 

lagen ska gå från ideal till realitet.  

Hur kan ungdomsövervakning förstås ur ett Foucauldianskt perspektiv på övervakning?  

Ungdomsövervakning som sådan visar på att det finns en disciplinär makt i samhället, 

som här verkar genom behandling och kontroll för att normalisera den dömde 

ungdomen. Behandlingsinslagen anses av de yrkesverksamma som det bästa sättet att 

återanpassa unga lagöverträdare till samhället. Detta i kombination med 

kontrollinslagen ökar enligt intervjupersonerna möjligheten att nå fram med insatserna. 

Vi menar på så vis att ungdomsövervakning kan vara ett exempel på hur disciplinering 

yttrar sig i det moderna samhället. Vidare anser vi att ungdomsövervakning har 

panoptiska tendenser. I slutändan är målet att den unge ska internalisera dessa 

kontrollinslag, vilket leder till självkontroll utan yttre påverkan. De yrkesverksamma 

hade skilda uppfattningar om vad påföljdens kontrollinslag kan ha för effekt. Frågan är 

då om man kan se detta som ett panoptiskt drag som bidrar till en positiv effekt, eller 

om det kan resultera i en negativ effekt på den unge. Slutligen anser vi, med 

utgångspunkt från Foucaults resonemang om makt, att ungdomsövervakning kan ses 

som en produktiv maktutövning utan att vara uteslutande positiv eller negativ. 
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9. Avslutande diskussion 

Avslutningsvis visar de slutsatser vi kunnat dra att de tillfrågade yrkesverksamma inom 

Kriminalvården respektive Socialtjänsten generellt har en positiv syn på 

ungdomsövervakning. Samtidigt återfinns ett flertal farhågor som inte förutspåtts, 

vilket bör sättas i relation till att de yrkesverksamma inte hunnit börja arbeta med och 

verkställa påföljden ännu. Deras uppfattningar om lagen är på många sätt intressant, 

vilket får oss att reflektera kring deras position i sammanhanget. I egenskap av deras 

yrkesroller inom rättsvårdande myndigheter, kan man ställa sig frågan om det är av den 

anledningen man inte i så stor utsträckning väljer att kritisera eller ifrågasätta lagen 

som sådan. Utifrån detta så bör man också ha i åtanke att de två myndigheterna, 

Kriminalvården och Socialtjänsten, utgår från olika logiker i sitt arbete. Ur ett 

rättssociologiskt perspektiv är detta intressant, eftersom det visar på olika normsystem 

och deras samexistens med rättssystemet.  

Påföljden kan också ses som något produktivt i att det skapar laglydiga medborgare, 

med hjälp av kontrollinslag och behandling. Frågan är om den här utvecklingen bör ses 

som något produktivt. Kriminalvården kan anses vara en mer repressiv instans för unga 

lagöverträdare, men kan samtidigt vara den instans som behövs för att sätta in rätt 

insatser tidigt och således förebygga vidare brottslighet. Ungdomsövervakning är en 

påföljd som på så sätt försöker kombinera straff med behandlingsinsatser, något som 

historiskt sett varit en återkommande diskussion inom den svenska straffrätten. Med 

denna påföljd utgår man från ett individualpreventivt tankesätt, men utvecklingen av 

påföljdssystemet för unga i stort går mot en mer allmänpreventiv framtid. En kritisk 

tanke är att om individualpreventiva tankar försvinner allt mer från kriminalpolitiken 

för att ge plats åt allmänprevention, så kan rättssystemet komma bli en repressivare 

makt.  

Ungdomsövervakning är som tidigare nämnts en av punkterna i regeringens 34-

punktsprogram mot gängkriminalitet. Fler lagförslag, där många är särskilt inriktade på 

hårdare tag mot unga lagöverträdare, är också på väg. Vi upplever detta till viss del 

motsägelsefullt utifrån att majoriteten av unga lagöverträdare begår brott endast under 

en kort episod av deras liv, en minoritet av dessa fortsätter på en kriminell bana. Som en 

av intervjupersonerna nämner vittnar denna påföljd om ett allt tuffare klimat inom 
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kriminalpolitiken gällande unga lagöverträdare. Med tanke på att det är de grövre 

brotten som syns och hörs i debatten, utvecklas därmed också kriminalpolitiken 

gällande unga lagöverträdare efter det. Ungdomsbrottslighet beskrivs i det avseende 

som ett samhällsproblem som kräver omfattande och tidiga åtgärder, med större 

möjligheter till olika påföljdsval. Ur ett historiskt perspektiv så kan detta ses som vår 

tids sätt att definiera och hantera ungdomsbrottsligheten.  

Det går samtidigt inte att dra alltför generaliserande slutsatser endast utifrån vår studie 

och den kvalitativa ansats vi valt för att ta oss an detta komplexa ämne. Utifrån detta så 

bör resultaten tolkas med försiktighet, då de inte är överförbara till alla 

yrkesverksamma inom Kriminalvården och Socialtjänsten, eller myndigheterna i sig. Vi 

vill dock påstå att denna studie kan bidra till en ökad förståelse för hur 

ungdomsövervakning kan komma etableras i rättssystemet. Det kommer emellertid 

krävas mer forskning om ungdomsövervakning i Sverige för att undersöka dess effekter, 

etablera kunskap och förståelse om påföljdens verkningar. Ytterligare studier som följer 

upp och utvärderar de yrkesverksammas inställning till lagen om ett antal år, skulle 

förslagsvis vara intressant. Till framtida studier vill vi rekommendera att belysa 

ungdomsövervakning även ur ett barnrättsligt perspektiv, vilket vi inte haft utrymme 

för här. Vi är medvetna om att denna studie tar avstamp ur de yrkesverksammas 

perspektiv, vilket indirekt gör deras röster starkast i detta sammanhang. Det återstår 

mycket att lära om ungdomsövervakning och inte minst dess faktiska effekter i 

framtiden, ett ämnesområde som med fördel kan studeras ur ett rättssociologiskt 

perspektiv. En på många sätt intressant utveckling som vi kommer att följa. 
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Bilaga 1 

 

Information om medverkan i undersökning om förväntade effekter 

av den nya påföljden ”Ungdomsövervakning” 

Du tillfrågas härmed om Du vill delta i ovan nämnda undersökning. 

Vi heter Isabella Rongert och Lovisa Rosberg, studenter på Kriminologiprogrammet 

vid Lunds universitet som under våren ska genomföra ett examensarbete.  

Vårt examensarbete utgår från den nya påföljden ungdomsövervakning som trädde i kraft 1 

januari 2021. Syftet är att undersöka yrkesverksammas (inom Kriminalvård och Socialtjänst) 

förväntningar på den nya lagen och hur man tror den kommer påverka arbetet framöver. 

Genomförandet utgår därmed från ett antal intervjuer. 

Intervjun uppskattas att ta 45–60 minuter och kommer genomföras av Isabella och/eller 

Lovisa. Intervjun genomförs digitalt via Skype eller annat digitalt hjälpmedel i form av 

videosamtal. Med Ditt tillstånd kommer intervjun att spelas in och transkriberas. Ditt 

deltagande kommer behandlas konfidentiellt, och redovisning av resultaten kommer att ske så 

att ingen individ kan identifieras.  

Det insamlade materialet kommer först att avidentifieras och sedan analyseras mot bakgrund 

av tidigare forskning, teori och rättsliga begrepp. Resultatet redovisas i vårt examensarbete 

och publiceras digitalt på Lunds universitets “LUP Student Papers”. Som deltagare i 

undersökningen erbjuds Du också en kopia av arbetet. 

Din medverkan är frivillig och kan när som helst avbrytas. Du behöver inte ange något skäl.  

Vi frågar härmed om Du vill delta i denna studie. Svarsbesked föredras i vändande mejl, i 

annat fall se uppgifter nedan.  

Vid frågor och funderingar är Du också välkommen att kontakta oss eller vår handledare. 

Allt gott! 

 

Isabella Rongert 

Studerande  

 

Lovisa Rosberg 

Studerande 

 

Peter Bergwall 

Handledare 
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Bilaga 2 

INTERVJUGUIDE - STUDIE OM UNGDOMSÖVERVAKNING 

 

 

INTRODUKTION 

Presentation  ● Hej och välkommen till dagens intervju! 

Vi heter Isabella och Lovisa, sistaårs studenter på 

kriminologiprogrammet vid Lunds universitet, vi skriver vårt 

examensarbete om nya påföljden ungdomsövervakning. 

● Upplägget ser ut såhär;  

Vi kommer börja med att presentera syftet med vår studie 

och denna intervju, sedan förklaring av lite praktiska detaljer 

och vad som händer efter intervjun.  

Därefter kör vi igång, säg till om du behöver en paus, men 

annars kör vi på så länge alla är pigga och glada! 

Studiens syfte och 

bakgrund 

 

● I kort drag är syftet med vår studie att undersöka 

yrkesverksammas förväntningar på ungdomsövervakning 

som ny påföljd, utifrån er yrkesroll och arbete.  

● För att ta reda på detta kommer vi intervjua dig och några till 

på Kriminalvården och Socialtjänsten, eftersom ni på dessa 

myndigheter tillsammans kommer bära ansvar för 

verkställan. 

Intervjun - hur 

kommer den gå 

till? 

 

● Intervjun utgår från en semistrukturerad frågeguide och 

beräknas ta upp till 60 minuter. Med din tillåtelse kommer 

den spelas in och därefter transkriberas, videofilen av 

intervjun kommer raderas.  

● Vi kommer utgå från ett antal förutbestämda teman, men 

meningen är att lämna stort utrymme för svar. Du har alltså 

all frihet i världen att utveckla och reflektera över dina svar 

på vägen! Det är ditt perspektiv vi är intresserade av. 
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● Säg till eller avbryt oss om du upplever någon fråga eller 

tema som oklart, det är viktigt att du upplever innehållet som 

tydligt genom hela intervjun. 

Etiska principer 

och hur materialet 

hanteras 

● Det insamlade materialet avidentifieras och behandlas 

konfidentiellt, det vill säga ingen individ kommer kunna 

identifieras i presentation av resultaten. 

● Din medverkan i studien är frivillig och du kan när som helst 

avbryta både under intervjun och i efterhand, du behöver inte 

ange något skäl. 

Återkoppling & 

publicering 

 

● Efter intervjun återkommer vi så fort transkriberingen är 

genomförd, du erbjuds då läsa igenom och godkänna 

utskriften. 

● Uppsatsen i sin slutversionen är klar i juni, du erbjuds då ta 

del av en kopia. Uppsatsen publiceras även på universitets 

digitala plattform ‘LUP Student papers’ 

● Kan du intyga att du samtycker till ovanstående villkor och 

frivilligt deltar i denna studie? 

● Du är alltid välkommen att höra av dig till oss om det uppstår 

några funderingar. Våra kontaktuppgifter står med i det första 

informationsbrevet du fick via mejl.  

● Några frågor? Då kör vi igång! 

 

FRÅGOR & TEMAN 

1. Presentera dig själv och din yrkesroll 

a. Kort om vem du är, ålder, utbildning och yrkestitel? 

b. Vad är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

c. Hur länge har du jobbat på myndigheten?  

d. Har du tidigare erfarenhet av att jobba med unga som begår brott? På 

vilket sätt? 

e. Utbildning i påföljden? 
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TEMA 1: Lagen i relation till praxis 

Huvudfrågor: 

 

 

1. Berätta vad du vet, om hur ditt 

arbete kommer påverkas av den 

nya påföljden. 

2. Lagens utformning - Hur ser du 

på lagens utformning – vad tror 

du den kommer ha för effekter?  

(På brottslighet, unga grovt 

kriminella, samhället etc) 

1. Myndighetens uppdrag - Vad 

är din uppfattning om myndighetens roll 

och uppdrag i verkställigheten av 

påföljden?  

Vad tänker du om samverkan 

myndigheterna emellan? 

Följd/Uppföljningsfrågor: 

 

 

● Vad är din uppfattning om syftet på den 

nya lagen om ungdomsövervakning? 

● I lagförslaget var tanken först att SiS 

skulle vara huvudman för påföljden, nu 

blir det Kriminalvården. Hur ser du på 

detta? 

● Hur ser du på påföljdens möjligheter att 

åtgärda ungdomsbrottslighet? 

● Vilka tror du kommer utgöra de största 

skillnaderna för myndighetsutövande i 

relation till den nya lagen? 

 

TEMA 2: Unga som begår brott 

Huvudfrågor: 

 

 

1. Påföljder för unga som begår brott – 

vad är din åsikt om de påföljder som finns 

sen innan? (ungdomsvård/ungdomstjänst)  

Vad har fungerat/icke fungerat? 

2. Skiftet mellan myndigheter - Nu skiftar 

ansvaret för vissa unga lagöverträdare 

över till Kriminalvården från 

Följd/Uppföljningsfrågor: 

 

 

● Frivårdsinspektörer och 

socialarbetares roll/syn på unga 

lagöverträdare? 

Likt/olikt? Kompletterande 

eller i konflikt? 

● Generellt - hur anser du att 

rättssystemet bäst bör hantera 

unga lagöverträdare?  
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Socialtjänsten – vad är dina tankar om 

detta skifte?  

3. Tidigare studier pekar nästan enhetligt 

på att unga är i stort behov av stöd och 

social stöttning för att sanktioner ska ge 

meningsfullt resultat. Anser du detta vara 

möjligt genom påföljden 

ungdomsövervakning? Varför/varför inte? 

● I ett uttalande sa 

justitieminister Morgan 

Johansson:  

“Den här påföljden kommer att 

täppa till en lucka i 

påföljdssystemet i de fall där 

en ung person har begått 

allvarlig brottslighet, men det 

inte finns tillräckliga skäl för 

sluten ungdomsvård” - Hur 

ställer du dig till det? 

TEMA 3: Övervakning  

 

Huvudfrågor  

1. Berätta - Vad tänker du om 

påföljdens innehåll vad gäller 

övervakning? 

2. Elektronisk fotboja - Hur ser du på 

användning av elektronisk fotboja på 

unga? 

3. Övervakning – Beskriv din 

uppfattning om hur myndigheten kan 

praktiskt använda de verktyg den nya 

påföljden ger. Bra eller dåligt? 

 

 

 

Följd/Uppföljningsfrågor: 

● Kan elektronisk övervakning kan 

förhindra återfall i brott? 

Varför/varför inte? Även efter 

verkställan? 

● Vad är dina tankar om att sätta 

unga i hemarrest över helger? 

Inskränkningarna i rörelsefriheten? 

● Vilka möjligheter och/eller 

begränsningar ser du med att 

övervaka unga på detta vis? 

 

 

AVSLUTNINGSVIS... 

● Idag har vi alltså pratat om tre teman, lagen, unga som begår brott och övervakning.  

● Kan du sammanfatta några viktiga punkter om dina förväntningar på den nya lagen 

om ungdomsövervakning? 

● Är det något du vill tillägga till intervjun? 

● Tack för din medverkan, vi återkommer när transkribering är genomförd. 


