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UTVECKLINGSENHETEN

UTLYSNING AV FOU-MEDEL FÖR EFFEKTUTVÄRDERING AV STOCKHOLMS UNGDOMSTJÄNST
Att söka bidrag
Utvecklingsenheten vid Socialförvaltningen i Stockholms stad lyser ut 1 000 000
kronor för år 2012-2013 gällande effektutvärdering av Stockholms Ungdomstjänst. Utvärderingen ska genomföras mellan 2012-2014.
Ansökningar som avser delfinansiering prioriteras. Förvaltningskostnaderna får
utgöra max 35 procent av sökt belopp. Utvärderingen kommer löpa över två år och
ekonomisk delredovisning ska lämnas årligen.

Vem kan söka?
Ansökan kan göras av person med forskarexamen eller en doktorand verksam vid
en svensk forskningsinstitution, högskola eller universitet. Om utvärderingen till
huvudsak ska genomföras av en doktorand ska namn, titel och högskole-/ universitetstillhörighet på den forskare som kommer att fungera som handledare framgå i
ansökan.
Ansökan ska göras på särskild blankett som bifogas denna utlysning.

Bakgrund - Stockholms ungdomstjänst
Sedan 2007 är ungdomstjänst en fristående påföljd i brottsbalken ämnad för unga
lagöverträdare (< 21 år). Påföljden består av oavlönat arbete samt ett påverkansprogram.
Stockholms Ungdomstjänst rekryterar och underhåller kontakt med arbetsplatser
som utan ersättning tar emot och sätter de dömda ungdomarna i arbete. Vi erbjuder handledarna på arbetsplatserna stöd och handledning och kontrollerar kontinuerligt hur ungdomarna sköter sig i arbetet. I påverkansprogrammen använder vi
manualbaserade samtalsmetoder. Ett antal samtal genomförs med ungdomarna
under verkställigheten rörande deras kriminella beteende, tankemönster, impulsgenombrott och drivkrafter. Syftet är att få dem att överväga sin situation och att
hjälpa dem att hitta strategier för att inte hamna i kriminalitet i framtiden. Under
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åren som vi verkställt påföljden har det förekommit några olika varianter av påverkansprogram.
Målgruppen
Målgruppen är ungdomar som inte är grovt eller långvarigt kriminellt belastade
och som också bedöms sakna ett särskilt vårdbehov.

Uppdrag och inriktning för utvärderingen
Ungdomstjänst finns som påföljd i ett flertal länder världen över, och som tidigare
nämnts i Sverige sedan 2007. Trots påföljdens spridning är den i princip obeforskad såväl i Sverige som i övriga delar av världen.
Utvärderingens syfte och frågeställningarna
Utvärderingens syfte är att studera effekterna av Stockholms ungdomstjänst.
De övergripande frågeställningarna som ska besvaras i utvärderingen är:
 Hur stor andel återfaller i kriminalitet efter genomförd ungdomstjänst?
 Hur fördelar sig återfallsfrekvensen över olika brottskategorier som egendomsbrott, våldsbrott osv.?
 Vi är både intresserade av att få reda på återfallsfrekvensen, som den beräknas och anges för andra typer av påföljder, men också rent generellt hur
det går för ungdomar som varit aktuella inom Stockholms ungdomstjänst.
 Kan vi se skillnad mellan de ungdomar som genomfört ett kort påverkansprogram jämfört med de som fått en längre variant (kort respektive långa
”Att gå vidare”).
 Skiljer det sig åt mellan olika typer av påverkansprogram?
 Vi vill också se vad, om något, skiljer mellan gruppen som genomför sin
ungdomstjänst och de som får den undanröjd.
 Hur går det för dem som fått sin ungdomstjänst undanröjd, sk. drop-outs
Utvärderingsdesign och kontrollgrupp
Utvärderingsdesignen ska motsvara de vetenskapliga kraven på en utvärdering av
typen effektutvärdering och kan läggas upp med en variation av olika datainsamlingsmetoder som exempelvis registerstudier, enkäter, intervjuer.
Utvärderingsdesignen ska omfatta minst en kontrollgrupp och de som får uppdraget ska sätta samman kontrollgrupperna. Möjliga kontrollgrupper kan t.ex. sökas
historiskt från tiden innan ungdomstjänst blev en självständig påföljd eller i andra
delar av landet.
I den bifogade ansökan ska forskningsdesignen beskrivas i närmare detalj. Slutlig
utformning av design och datainsamling ska fastställas i dialog mellan utvärderare
och verksamhetens ledningsgrupp.
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Tillgängliga data och annan datainsamling
Från starten 2007 fram till och med 2010 har ca 600 beslut om påföljder verkställts och vi räknar med att genomföra ytterligare ca. 200-225 st. under 2011.
Med verkställd menas att ungdomen har blivit dömd och påföljden har startats
upp, genomförts i sin helhet och avslutats. Utöver dessa verkställda domar finns
ett antal ungdomar som blivit dömda och där ungdomstjänsten startats upp men
inte slutförts, istället har domen blivit undanröjd och ersatt med annan påföljd.
Skäl till undanröjande kan t.ex. vara misskötsamhet, fortsatt kriminalitet eller
missbruk.
Alla inkomna domar registreras i en Excel-fil hos BAS & Stockholms ungdomstjänst med bl.a. uppgifter om domskäl, antal brott som domen gällt, antal timmar
ungdomstjänst, stadsdelstillhörighet, dömande tingsrätt osv.
Vi genomför även i det inledande skedet av påföljden en ADAD intervju med
ungdomarna. ADAD står för Adolescent Drug Abuse Diagnosis och det är en
strukturerad intervju omfattande ca 200 frågor inom de nio livsområdena fysisk
hälsa, skola, arbete, fritid/vänner, familj, psykisk hälsa, kriminalitet, alkohol och
narkotika.
Ungdomar som dömts till 40 timmar ungdomstjänst, eller mer, har även genomfört
en s.k. PIKT (Psykologisk Inventering av Kriminella Tankemönster). Detta bedömningsinstrument omfattar 80 frågor som syftar att belysa den enskilde ungdomens eventuella kriminella tankemönster. Resultaten ligger sedan till grund för
omfattningen av ungdomens påverkansprogram (”Att gå vidare”).
Utöver våra befintliga datakällor ser vi att man kan komma att behöva få tillgång
till (men inte enbart) t.ex. lagföringsregister, misstankeregister, återaktualiseringar
inom socialtjänsten, vårdregister, folkbokföring och liknande. Förutom att känna
till vilka register som kan vara aktuella att söka information ur måste den som får
uppdraget också ha gedigna statistiska kunskaper för att kunna bearbeta materialet.
Utvärderarna ansvarar för att:
 Ansöka om etisk prövning för utvärderingen
 Driva utvärderingen utifrån ovan angivna frågeställningar
 Föreslå och konstruera instrument för datainsamling.
 Leverera delrapporter samt slutrapport vid angivna tidpunkter
 Presentera del- och slutrapporter vid lärseminarium
Tidsplan och rapportering
Delrapportering ska ske halvårsvis och planeras i tid för att för att stödja verksamhetsutveckling. Första rapporteringstillfället är september 2012. Vid dessa tillfäl-
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len ska utvärderarna delta vid seminarier där de presenterar delresultaten av utvärderingen och deltar i diskussioner om eventuella förändringar i projektet.
Skriftlig slutrapport för utvärderingen ska lämnas i mars 2014.

Ansökningsperiod
Ansökningar kan göras från den 17 oktober 2011 och sista datum för ansökan är
den 15 november 2011. Ansökan ska göras på särskild blankett som biläggs utlysningen.

Så behandlas din ansökan
Bedömning av ansökningar baseras på två huvudfrågor. Ansökans vetenskapliga
kvalitet och relevans för stadens behov av betydelse för bedömningen. För den
vetenskapliga bedömningen svarar en tvärvetenskaplig arbetsgrupp från Stockholms socialtjänstakademi. Relevansen för stadens behov bedöms av en arbetsgrupp som består av tjänstemän från socialförvaltningen.
En färdig utformad forskningsplan krävs inte för denna utlysning. Den slutgiltiga
utvärderingsplanen kommer att utformas och fastställas i dialog med projektets
arbetsgrupp efter att en ansökan antagits.
Bedömning av ansökningar kommer att grundas på den preliminära beskrivningen
av forskningsdesign och metoder som ska bifogas ansökan. Vidare kommer bedömning av ansökningarna grundas på om utvärderarnas kompetens och tidigare
arbete är relevant och kan anses bidra till det utlysta uppdraget.

Beslut
Beslut fattas av socialnämnden den 17 december 2011. Beviljade medel tilldelas
under december 2011 efter rekvisition av bidragsmottagaren.

För mer information eller frågor om utlysningen:
Kontakta Anna Mattsson, enhetschef vid Socialförvaltningen i Stockholms stad,
på mail: anna.elisabet.mattsson@stockholm eller tfn: 08-508 25 612
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