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Abstract 

In Sweden all persons under the age of 18 are considered children. The age when it is possible 

to be held responsible for a criminal act, and therefor convicted in court, is 15. Society’s and, 

perhaps first and foremost, the authority’s attitude towards juvenile crime is that they should 

not be equal adults in the process within criminal law. Because children are considered essen-

tial for the society of tomorrow, it is important to pay extra attention to crimes committed by 

juveniles. The social services authorities are considered to have the best resources and compe-

tence to handle this group of juveniles. In the criminal law process the prosecutor requests a 

statement regarding the young person who is reasonably suspected of a criminal act. The 

statement should contain information about if the young person is in need of certain interven-

tions from social services in order to prevent unfavorable development.  

The conclusion that has been drawn when the statements has been reviewed is that a border-

land has been created where social law and criminal law overlap. This overlapping is in a way 

a collision where social aspects and principles of criminal law have to meet. However, it is 

not always easy to make both sides satisfied. As a way to meet the needs of both sides the 

borderland becomes a compromise consisting of the process regarding the juveniles. The pur-

pose of this essay is to describe and understand the compromise that has been made where 

statements and young juveniles are existing. 

The aim of this essay is to study 23 statements from social services that prosecutor request 

and the 23 court records attached to them. All statements and court records are regarding per-

sons between 15 – 17 years old. The study is limited to the period between 2010-01-01 to 

2010-12-31. This essay has been from a qualitative point of view where the discourse analysis 

as an text analytical method has been used to understand the collected statements and court 

records. 

Central results is that the statements reviewed in this essay overall are satisfying in fulfilling 

the social law and criminal law aspects. However the results also point out that an uncertainty 

within the social services regarding the design of the statements also is to be found. Descrip-

tions of social aspects about the young juvenile behind the statement seems to be important to 

emphasize. 

Keywords: Social law, criminal law, juvenile crime, statement, social services, certain need 

of interventions, the compromise of society.  
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1. Inledning 

Samhällets strategier i att organisera sig kring unga lagöverträdare har skapat en kompromiss 

mellan socialrätt och straffrätt. I denna uppsats studeras huvudsakligen kompromissen genom 

att se på de yttranden socialtjänstens skriver på begäran av åklagare. Ett yttrande skrivs då en 

person under 18 år är skäligen misstänkt för, eller erkänt ett brott och eventuellt kan komma 

att ställas inför rätta (Lag 1964:167 med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare11§, 

LuL). Ett yttrande är ett pappersdokument med relevanta uppgifter om den unge i relation till 

den straffrättsliga processen. Yttrande används av åklagare då denne skall besluta att väcka 

åtal mot den unge eller ej. Om åtal väcks och den unge blir dömd i tingsrätten kan yttrandet 

också vara ett underlag för domstolen då beslut skall fattas i påföljdsfrågan (Socialstyrelsen 

2009 s. 70).  

För att kunna beskriva vårt studieobjekt har 23 stycken yttranden studerats. Det insamlade 

materialet består också av de 23 stycken domslut utfärdade i tingsrätt som tillhör yttrandena, 

således är samtliga unga bakom yttrandena dömda. Dessa domslut har använts för att kom-

plettera informationen om de ungas situation i det rättsliga systemet. Samtliga yttranden och 

domslut som samlats in är daterade under år 2010. En rundringning har också gjorts till de 

berörda socialtjänster som skrivit de insamlade yttrandena för att få en bild av huruvida de 

använder ett eget utformat formulär då yttranden skrivs eller den information som kan bifogas 

av åklagare vid begäran om yttrande. Detta med anledning av att det inte finns något nation-

ellt framtaget ”formulär med fasta frågor och svarsfält” (Brottsförebyggande rådet 2011:10 

s.12, Brå). Det har härvid riktats kritik mot yttrandenas utformning med hänsyn till att de skif-

tar i karaktär beroende på vart de skrivs i landet (Brå 2002:19). Det har i linje med detta me-

nats att påföljdssystemet som konsekvens av yttrandenas skiftande karaktär kan anses vara 

”oförutsebart och orättvist” (Tärnfalk 2007 s.248). 

Det har tidigare gjorts genomgång av de yttranden åklagare begär av socialtjänsten, senast var 

Michael Tärnfalks avhandling från 2007. Det har härvid inte gjorts någon vidare forskning på 

området i ett senare skede av opartisk part. Däremot har bland annat Brå gjort olika studier på 

dessa yttranden, men då de agerar på uppdrag av regeringen kan de inte helt anses ha ett ob-

jektivt förhållningssätt. Detta motiverar också till den nu föreliggande uppstatsen. 
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1.1 . Problemformulering 

Allt sedan 1800-talet har unga lagöverträdare ansetts kräva särskilda åtgärder och uppmärk-

samhet av samhället (Nordlöf 2005 s.24-25). En förklaring till detta skulle kunna vara att 

unga ses som morgondagens samhälle, och därmed också framtidens kriminella (Estrada & 

Flyghed 2007 s.10). En nyckelfråga i kriminalpolitiken är, och har länge varit att om ung-

domsbrottsligheten kan begränsas så kan också brottsligheten totalt i samhället att begränsas 

(Estrada & Flyghed 2007 s.23 och proposition 2005/06:165:37, prop).  

Vilka strategier myndigheterna skall agera utifrån kring unga lagöverträdare, vilken verkan 

straffet skall ha samt vilket innehåll straffet skall fyllas med har sedan länge varit aktuell i 

samhällsdebatten. Synen på hur unga lagöverträdare skall hanteras har allt sedan länge kom-

mit att pendla mellan två rådande ideologier, individualprevention samt allmänprevention. 

Individualpreventionen står för att vård och behandling är centralt för att motverka ny brotts-

lighet (SOU 2004:122 s. 122). Allmänpreventionen riktar sig mer mot att avskräcka andra 

från att begå brott genom hot av straff (Granath 2002 s.7). I dagens rättsprocessuella system 

kring unga lagöverträdare kan ses att en kollaboration vuxit fram mellan de två olika ideolo-

gierna. Detta kan exempelvis belysas med att även socialtjänsten anses vara en viktig nyckel-

aktör genom hela rättsprocessen av unga lagöverträdare. Socialtjänsten kan menas stå för en 

tydlig individualpreventiv inriktning medan domstolen kan menas stå för ett mer allmänpre-

ventivt inslag (se figur 1). 

Samhället, och kanske framförallt myndigheters inställning är att unga inte skall likställas 

med vuxna då påföljd till brott skall bestämmas (Estrada & Flyghed 2007 s.11) då unga mel-

lan 15 – 17 år är barn i lagens mening men ändå straffmyndiga (Socialtjänstlag 2001:453 

1:2§, SoL, Föräldrabalk 1949:381 9:1§, FB, FN:s konvention om barns rättigheter, art.1, FN:s 

Barnkonvention och Brottsbalk 1962:700 1:6§, BrB). Samhället har markerat att unga skall 

särbehandlas och så långt det är möjligt inte placeras inom kriminalvården (SOU 2004:122 

s.148). Utgångspunkten är istället att socialtjänsten är den myndighet som har huvudansvaret 

för de unga lagöverträdarna (SOU 2004:122 s.151). Socialtjänsten anses ha bäst kompetens 

och rätt resurser för att hantera denna grupp av lagöverträdare (Brå 2002:19 s.9 och prop. 

2005/06:165 s.43). Att socialtjänsten har huvudansvaret för de unga lagöverträdarna samt att 

producera yttranden kan därmed anses utgöra den kompromiss som lagstiftaren tagit fram för 

att både bejaka barnets unga ålder men ändå hållas ansvarig för sina handlingar, vilket kan 

förtydligas med figur 1.  
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Figur 1: Uppsatsen huvudsakliga studieobjekt 

 

Den samhälleliga kompromissen utgörs alltså av de olika perspektiv som alla anses kräva ut-

rymme i förfarandet kring unga lagöverträdare som misstänks för brott. Straffrättens utgångs-

punkt i en rättsprocess är att göra bedömningar utifrån brottet. Då unga lagöverträdare be-

handlas med en något annorlunda utgångspunkt där socialrätten anses central skall istället 

bedömningar göras utifrån vilka åtgärder individen anses kräva för att inte återfalla i brott. 

Denna kompromiss har skapat ett dilemma då det inte alltid går att tillgodose de båda per-

spektiven fullt ut. Detta kan exemplifieras med fall då unga som misstänks för likartade brott 

får olika påföljder beroende på individens behov av åtgärder, inte brottets art. Det kan härvid 

anses gå emot grundläggande principer i det svenska rättssystemet, såsom proportionalitet och 

förutsebarhet. 

1.2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är således att beskriva den kompromiss som skapats där yttrandena 

och unga lagöverträdare befinner sig (se figur 1). 

 I vilken mån tillgodoses de straffrättsliga principerna i yttrandena?  

 I vilken mån tillgodoses de socialrättsliga principerna i yttrandena? 

 I vilken mån följer tingsrätten socialtjänstens bedömning i påföljdsfrågan? 
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1.3. Begreppsdefinitioner 

För att klargöra för läsaren vad som avses med vissa särskilda begrepp som kan tolkas på 

olika sätt i olika sammanhang följer nedan en kort redogörelse för begreppens betydelse i 

denna uppsats. 

 

Påföljder och åtgärder 

Påföljdsbegreppet syftar till att beskriva det som unga döms till i domstol. Alltså påföljd kan 

likställas med straff. Åtgärd syftar istället till att beskriva socialtjänstens arbete med unga 

lagöverträdare och de åtgärder de vidtar, eller har för avsikt att vidta. Åtgärder kan således 

vara en del av en påföljd. 

Unga lagöverträdare 

I lagens mening är alla barn fram tills de fyllt 18 år (SoL 1:2§, FN:s Barnkonvention art.1 och 

FB 9:1§). När barn/unga/ungdomar/unga lagöverträdare och så vidare omnämns i uppsatsen 

avser vi alltid att beskriva de mellan 15 – 17 år, om inget annat anges. 

Klienten 

I resultatet kommer klienten att användas som begrepp då den unga lagöverträdaren ofta besk-

rivs med namn i yttranden och domslut. Detta för att ytterligare avpersonifiera personen 

bakom yttrandet alternativt domslutet.  

Att lagföras 

Lagföras innebär att förklaras skyldig för ett brott, antingen genom dom i domstol eller ge-

nom beslut av åklagare (lag 1998:620 om belastningsregister 3§). 

Socialtjänst 

I kommunallagen (1991:900) (3:3§) framgår att varje kommun skall inneha de nämnder som 

behövs för att sköta de åtaganden som ålagts dem, bland annat att upprätthålla de bestämmel-

ser som finns i SoL. I lagen benämns denna särskilda nämnd som ”socialnämnd”. Social-

nämnden har vanligen delegerat ett ansvar till socialtjänsten, som bland annat inbegriper an-
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svaret för unga lagöverträdare (SoL 10:4§). Vidare används socialtjänst som ett samlat be-

grepp genomgående i denna uppsats.  

Rättssäkerhet; proportionalitet, förutsebarhet och konsekvens 

Med rättssäkerhet menas att alla medborgare är tillförsäkrade vissa rättigheter. Med relevans 

för denna uppsats kan nämnas att påföljd som inte finns föreskriven för brottet ej heller få 

utdömas (Regeringsformen 1974:152 2:10§, RF). Dock finns det här ett viktigt undantag, att 

unga lagöverträdare kan dömas till lindrigare påföljd än vad som är föreskrivet för brottet 

(BrB 29:7§). 

En grundläggande princip inom rättsäkerheten är proportionalitetsprincipen. Denna princip 

innebär i korta drag att motiveringar till valet av påföljd för brott alltid skall utgå från brottet. 

Man kan inte dömas till en strängare påföljd än vad som är föreskrivet för brottet samt att på-

följden skall tillfoga likvärdigt ”avsiktligt ont”
1
 i förhållande till den begångna gärningen (Brå 

2005:13 s.11). 

Förutsebarhet är också viktig i rättssäkerhetens sammanhang. Förutsebarhet kan förklaras 

med att det på förhand skall kunna förutspås vilken konsekvens ett visst agerande skulle 

kunna mynna ut i, samt ungefärlig omfattning. Begås en brottslig handling skulle detta kunna 

leda till åtal och påföljd, det är ett logiskt och fullt tänkbart händelseförlopp (prop. 1997/98:96 

s.141).  

Rättssäkerheten är inte bara till för individen, utan den finns också för att tillförsäkra sam-

hället en trygghet. Detta kan sammanfattas med att den som fått påföljd, också skall genom-

föra sin påföljd som beslutat. En påföljd skall särskilt vid unga lagöverträdare komma i nära 

relation till det begångna brottet (krav på skyndsamhet), detta för att den unge skall uppfatta 

påföljden som en direkt och tydlig konsekvens av sitt handlande (SOU 2004:122 s.151-152). 

Särbehandling 

Med särbehandling avses i denna uppsats att unga har lättnader i den straffrättsliga processen i 

förhållande till sin ålder. Exempelvis att unga kan dömas till lindrigare påföljd än vad som är 

föreskrivet för brottet (BrB 29:7§).  

                                                 
1
 Juridisk term som ofta används i straffrättsliga sammanhang med avseende att beskriva en grundläggande 

princip av straffets funktion och verkan det förväntas ha på den enskilde (Brå 2005:13 s.11). 
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Särskilt behov av vård eller andra åtgärder 

I lagtext finns ingen enhetligt precision av vad särskilt behov av vård eller annan åtgärd inne-

bär, vilket framhävs som en försvårande omständighet för socialtjänsten (Brå 2011:10 s.11) I 

socialstyrelsens handbok för socialtjänsten påpekas att den huvudsakliga bedömningen av det 

särskilda behovet bör utgå ifrån den enskildes behov av vård eller åtgärder (Socialstyrelsen 

2009 s.86). Förarbetena påpekar att en ogynnsam utveckling för den unge skall motverkas 

med hjälp av socialtjänstens åtgärder. Ett speciellt kriterium som lyfts fram om indikation på 

ogynnsam utveckling/särskilt behov är risken för fortsatt brottslighet (prop. 2005/06:165 

s.56). 

 

2. Juridiska förutsättningar och påföljder för unga lagöverträdare 

Då denna uppsats syftar till att beskriva den kompromiss som skapats i överlappningen mel-

lan socialrätt och straffrätt är det här av vikt att beskriva vad ett yttrande (uppsatsens främsta 

studieobjekt) är mer ingående. Det är också av vikt att läsaren får en beskrivning av vilka lag-

rum som figurerar kring unga lagöverträdare, för att beskriva yttrandets position i den straff-

rättsliga processen. Då unga särbehandlas i det straffrättsliga systemet ges också en kort be-

skrivning om hur denna särbehandling kommer till uttryck i påföljder för unga. 

 

2.1 Socialtjänstens yttrande 

Socialtjänstens yttranden är ett viktigt verktyg i rättsprocessen kring en ung lagöverträdare. 

Det kan fungera som underlag för åklagare då beslut i åtalsfrågan skall fattas (LuL 10,11 & 

28§§, och Socialstyrelsen 2009 s.70). Yttrandet kan också ligga till grund för domstolen i 

valet av påföljd (Socialstyrelsen 2009 s.70). Viktigt att påpeka är att domstolen inte får döma 

till vissa särskilda påföljder om ett yttrande inte finns, såsom ungdomsvård (vilket behandlas 

under ”särskilda påföljder för unga lagöverträdare”) (LuL 28§). 

Yttrande begärs av åklagare då en ung person är misstänkt för brott. Då en begäran om ytt-

rande inkommer till socialtjänsten finns ofta uppgifter om vad det är som åklagaren vill ha 

svar på (se exempel bilaga 1). 
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Yttrandet skall innehålla en redovisning om vilka åtgärder som den unge tidigare varit före-

mål för från socialtjänsten samt en bedömning om den unge anses vara i behov av särskilda 

åtgärder för att inte utvecklas ogynnsamt (LuL 11§ och Socialstyrelsens författningssamling 

2008:30, SOSFS). Yttrandet kan med fördel begränsas i omfattning och endast ta med in-

formation som är av relevans för åklagare och domstol att fatta beslut på. All information som 

samlats in under utredningstiden behöver således inte redovisas (Socialstyrelsen 2009 s.73). 

Vidare skall yttrandet innehålla, då socialtjänsten föreslår åtgärder enligt SoL, ett ungdoms-

kontrakt (LuL 11§ och Socialstyrelsen 2009 s.74). Den unge skall ha samtyckt till ungdoms-

kontraktet. Att den unge samtyckt anses fylla främst ett pedagogiskt syfte då den unge tydligt 

kan se vad han/hon åtar sig att verkställa (Brå 2011:10 s.38). Socialtjänsten kan anse att be-

hovet av åtgärder är så omfattande att ett samtycke inte behövs för att ingripa, då vidtas åtgär-

der istället med stöd av Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga(LVU) 

(LuL 11§). Vårdbehovet skall då uppfylla de kriterier som anges i LVU 2-3§§, exempelvis att 

det ”finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas” (LVU 3§). Oavsett 

om åtgärder föreslås med stöd enligt SoL eller LVU så skall en redovisning av åtgärdens om-

fattning och varaktighet redovisas (art, omfattning och varaktighet) (LuL11§). Att ange art, 

omfattning och varaktighet anses viktiga för att tillgodose rättssäkerheten (SOU 2004:122 

s.300). Yttrandet skall också om åklagaren begär det eller socialtjänsten finner det nödvändigt 

innehålla uppgifter om ”den unges personliga utveckling och levnadsomständigheter i övrigt” 

(LuL 11§). En sådan sammanfattning kan innehålla uppgifter om familj, skola, fritid, fysisk 

och psykisk hälsa, bruk av alkohol, bruk av droger, tidigare kriminalitet osv. 

Ett yttrande bör innehålla uppgifter om brottsmisstanken, en motivering till hur åtgärderna 

skall motverka ogynnsam utveckling, den unges inställning till ungdomstjänst, en bedömning 

om den unge av socialtjänsten anses vara lämplig för ungdomstjänst samt uppgifter om den 

unges inställning till medling i de fall det är relevant i förhållande till brottets art (Socialsty-

relsen 2009 s.75).  

Sammanfattningsvis kan sägas att uppgifter om hur ett yttrande skall vara utformat och vad 

det skall innehålla, och därmed riktlinjer för de yrkesverksamma går att finna i LuL, SOSFS 

2008:30 samt ”Barn och unga som begår brott – handbok för socialtjänsten (Socialstyrelsen 

2009 s.70 – 80). 
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2.2. Aktuella lagrum 

Lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare 

LuL är den lagstiftning som i första hand gäller unga lagöverträdare mellan 15-17 år i den 

straffrättsliga processen. Häri regleras de processuella reglerna som särskilt gäller för unga 

lagöverträdare, den skall fungera som ett viktigt komplement till rättegångsbalken (1942:740) 

(RB) (LuL 1§ 2 st.). Lagen innehåller bland annat bestämmelser kring vad som är särskilt 

viktigt att tänka på i processen då en ung lagöverträdare misstänks för ett brott. Åklagaren 

skall innan åtal väcks inhämta ett yttrande från socialtjänsten om den unge erkänt, eller är 

skäligen misstänkt för ett brott och denne inte fyllt 18 år (LuL 11§). Yttrandet skall innehålla:  

… en redogörelse för vilka åtgärder som nämnden tidigare har vidtagit i fråga om 

den unge samt en bedömning av om den unge har ett särskilt behov av åtgärder som 

syftar till att motverka att han eller hon utvecklas ogynnsamt. Vidare skall yttrandet 

innehålla en redovisning av de åtgärder som nämnden avser att vidta. Åtgärderna 

skall redovisas i ett ungdomskontrakt om de vidtas med stöd av socialtjänstlagen och 

i en vårdplan om de vidtas med stöd av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser 

om vård av unga. Arten, omfattningen och varaktigheten av åtgärderna skall framgå 

av kontraktet eller vårdplanen. Yttrandet skall, om åklagaren begär det eller om 

nämnden finner det nödvändigt, även innehålla en redogörelse för den unges person-

liga utveckling och levnadsomständigheter i övrigt. 

     (LuL 11§ 3 st.). 

Brottsbalk (1962:700) 

Brottsbalkens bestämmelser är det samma för vuxna som för unga förutom i ett avseende då 

det gäller valet av påföljd för den unge. Bland annat framhålls att:  

Har någon begått brott innan han eller hon fyllt tjugoett år, ska hans eller hennes 

ungdom beaktas särskilt vid straffmätningen. Rätten får då döma till lindrigare straff 

än vad som är föreskrivet för brottet. 

     (BrB 29:7§). 
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Ovanstående kan exemplifieras med att rätten endast får döma till fängelse då det finns syn-

nerliga skäl
2
  för det. Om sådana synnerliga skäl föreligger då någon är under 18 år skall slu-

ten ungdomsvård istället utdömas (BrB 30:5§). Detta innebär att lagstiftaren har markerat 

huruvida unga lagöverträdare skall särbehandlas i det straffrättsliga systemet.  

I BrB 32 kapitlet finns ett särskilt avsnitt för unga lagöverträdare som kort kan sammanfattas 

med bestämmelser kring huruvida domstol skall handla vid val av påföljder som särskilt är 

menade för unga lagöverträdare. Främst behandlas då regleringen av i vilka fall domstolen får 

döma till sluten ungdomsvård, ungdomsvård respektive ungdomstjänst (behandlas vidare un-

der ”Påföljdsystemet för unga lagöverträdare).  

Socialtjänstlag (2001:453) 

Ansvaret för den unge är i första hand lagt på dess vårdnadshavare (FB 6:2§). Där föräldrar 

eller andra ansvariga vuxna för den unge inte räcker till eller kan tillgodose den unges behov 

är socialtjänsten den myndighet som har ålagts ansvaret att särskilt följa de unga som av olika 

skäl riskerar att utvecklas ogynnsamt (SoL 5:1-3§§). I stora drag påpekas att det är social-

tjänstens samhälleliga uppgift att ge barn och unga de stöd och skydd de behöver. 

2.3. Påföljder för unga lagöverträdare 

Böter 

Böter är en av de påföljder som är likadan för unga som för vuxna i teorin. Böter är den lind-

rigaste påföljden som kan utdömas i domstol. Påföljden får dock i huvudregel endast utdömas 

då böter finns angivet på straffskalan för brottet (SOU 2004:122 s.325). Böter är en påföljd 

som av tingsrätten skall användas restriktivt då en sådan påföljd anses försvåra övergången 

till vuxenlivet, då unga kan skuldsättas m.m. (prop. 2005/06:165 s.48).  

Ungdomstjänst 

Ungdomstjänst innebär att den individ som blivit dömd för ett brott ska arbeta oavlönat ett 

visst antal timmar på ett kommunalt-, statligt eller privat företag men även inom ideella före-

ningar, trossamfund eller liknande (prop. 2005/06:165 s.67). Det ska inte föreligga ett särskilt 

vårdbehov. Även ett samtycke från den misstänkte skall föreligga för att kunna genomföra 

                                                 
2
 Med synnerliga skäl avses att domstolen skall använda denna påföljd mycket restriktivt och endast i de fall där 

alla andra möjliga påföljder är uttömda (SOU 2004:122 s.444). 
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påföljden (prop. 2005/06:165 s.64). Det skall tydligt framgå att den dömde skall följa ett ung-

domskontrakt som socialtjänsten har upprättat för den enskilde då den är föremål för en åtgärd 

inom socialtjänsten. Tanken är att påföljden ska vara en rak och tydlig konsekvens på det 

brott som har begåtts (ibid s.64). 

Ungdomsvård 

Ungdomsvård är en påföljd som kan komma i en mängd olika kombinationer. Det framhölls 

bland annat i en rapport som Brå gav ut 2005 (då ungdomsvård fortfarande kallades ”över-

lämnande till vård inom socialtjänsten”) att det fanns över 150 olika kombinationer som 

angavs som förslag till påföljd (Brå 2005:13 s.34), exempelvis samtalskontakt, drogtest, på-

verkansprogram osv. Viktigt för att denna påföljd skall kunna komma till stånd är att ett ytt-

rande finns. Socialtjänsten skall i sitt yttrande uttryckligen motivera ett särskilt behov av åt-

gärder/särskilt vårdbehov samt att den unge har samtyckt till ett så kallat ungdomskontrakt 

vid åtgärder inom SoL (LuL 28§). I ungdomskontraktet skall även planerade åtgärder ingå 

samt hur länge de kan väntas pågå. Skulle det vara så att den unge inte samtycker till ung-

domskontraktet kan socialtjänsten istället föreslå att åtgärder vidtas med stöd av LVU. Det 

krävs då att den ”unge utsätter sin hälsa eller utveckling för en påtaglig risk att skadas genom 

missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller något annat socialt ned-

brytande beteende” (LVU 3§). Om den unge döms med stöd av LVU ska det istället finnas en 

vårdplan. Åtgärderna skall anpassas efter individens behov samt tillgodose kraven på proport-

ionalitet. Vad som dock framkommer av förarbetena är den komplikation som uppstår i fråga 

om att uppnå proportionalitetsprincipens krav då det är den unges vårdbehov som ligger till 

grund för åtgärden (prop. 2005/06:165 s.83). Detta kan exempelvis belysas med att det kan 

vara svårt för socialtjänsten att på förhand veta hur länge drogtester skall pågå för att den 

unge skall bli drogfri (Brå 2005:13 s.8). 

Sluten ungdomsvård 

Precis som för vuxna kan unga dömas till frihetsberövande straff. För att domstolen skall 

kunna döma till detta skall en bedömning göras om det föreligger så kallade synnerliga skäl 

(BrB 30:5§). Påföljden skall ha vård, behandling och studier som fokus för arbetet med den 

unge (Vainik 2008 s.52). Denna påföljd verkställs på särskilda institutioner som Statens Insti-

tutionsstyrelse (SiS) är ansvariga för (LSU 1, 13 & 14§§). 

 



 

15 

 

Övriga påföljder 

Åtalsunderlåtelse och strafföreläggande finns för både unga och vuxna. Särskilt för dessa på-

följder är att de inte innebär en process i domstol utan följer på besluta av åklagare (RB 20:7§ 

& 48:4§ 2st.). Åtalsunderlåtelse och strafföreläggande anses vara två av de mildaste påfölj-

derna som kan utdömas och får användas i högre utsträckning när det rör unga lagöverträdare 

(LuL 15§ & 17§). 

Det finns fler påföljder som även unga i lagens mening kan dömas till som är de samma som 

för vuxna. Dessa påföljder är skyddstillsyn, kontraktsvård, fängelse, villkorlig dom, samhälls-

tjänst samt överlämnande till rättspsykiatrisk vård. Vad som dock vanligen avses med ”unga” 

i lagens mening är personer under 21 år (Se exempel BrB 30:5§ 2 st.). Vad som dock här bör 

förtydligas är att ungdomstjänst, ungdomsvård och sluten ungdomsvård främst syftar till unga 

i åldrarna mellan 15 – 17 år. Således är inte alla påföljder som finns av relevans för uppsatsen 

och lämnas därför utan vidare fördjupning och förklaring. 

 

3. Tidigare forskning 

För att sätta in läsaren i bakomliggande intentioner och tankemönster huruvida unga lagöver-

trädare skall behandlas i det straffrättsliga systemet så behövs en beskrivning om vad som har 

ansetts och anses vara centralt kring unga lagöverträdare. Det behövs också en beskrivning 

om socialtjänstens framväxande roll gällande unga lagöverträdare. Nedan kommer en kort 

historisk belysning på vilka svängningar som skett, och vad som drivit dessa svängningar i det 

rättsprocessuella systemet kring unga lagöverträdare. Den historiska belysningen kommer 

kretsa kring begrepp såsom vård/behandling, straff och reformer av LuL. Även tidigare forsk-

ning av det som beskriver studieobjektet (kompromissen), yttranden, kommer att redogöras 

för. 

3.1. Socialtjänstens framväxande roll - en samhällelig kompromiss? 

För att förstå hur unga lagöverträdare och därmed också yttranden är en del av en större sam-

hällsstruktur som påverkas ”ovanifrån” av samtidens rådande ideologier ses det här som vik-

tigt att förstå hur synen på straff kan förändras över tid. Straff har en central betydelse för 

samhällets uppbyggnad med syfte att kontrollera och säkerställa tryggheten för allmänheten. 

Vad som sammanfattande kan sägas om straffets funktion historiskt är att det har varit centralt 
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att beakta ”tanken att påföljderna på olika sätt ska motverka att ny brottslighet uppkommer” 

(Granath 2007 s.29). Straffandet har varit ett medel för samhället att angripa brottsligheten 

och påverka den som begått brottet (Granath 2002 s.7). Två huvudsakliga ideologier är all-

mänprevention och individualprevention (Granath 2002 s.7). Inom allmänpreventionen har 

straffet som funktion att avskräcka allmänheten från att begå brott. Detta uppnås genom att 

allmänheten hotas om straff vid kriminaliserat agerande (Granath 2002 s.7). Individualpre-

vention handlar om att straffet riktas mot den enskilde och skall få honom eller henne att avstå 

från att begå nya brott. Straffet har individen som utgångspunkt och anpassas efter dennes 

behov (Andersson & Nilsson 2009 s.9). Vård, behandling och beteendeförändring är nyckel-

begrepp (SOU 2004:122 s.142). Inom individualpreventionen är det straffrättsliga systemet ett 

uttryck för behandlingstanken då exempelvis begrepp som ”påföljd” används istället för 

”straff” (Andersson & Nilsson 2009 s.11). 

Fram till början av 1800-talet har det i påföljdssystemet inte funnits några åtskillnader utta-

lade för barn eller vuxna. Införandet av särskilda hem och placeringsalternativ med uppfost-

rande syfte för barn och unga, med behandlingstanken som centralt, kom att utgöra startskot-

tet för den långtgående särbehandlande tradition som än idag genomsyrar vårt sätt att hantera 

unga lagöverträdare (Nordlöf 2005 s.24-25).  

Barn och unga har således sedan länge varit föremål för att inte likställas med vuxna i det 

straffrättsliga systemet. Ända fram till 1970-talet har ungas påföljder framförallt präglats av 

vård och behandling (SOU 2004:122 s.122). Motiveringen bakom detta ställningstagande från 

samhällets sida har främst varit att unga anses vara morgondagens nyckelaktörer i samhället, 

således även morgondagen kriminella (Estrada & Flyghed 2007 s.10) och kräver därför extra 

uppmärksamhet i arbetet mot kriminalitet (Von Hofer 2007 s.311). Under 1970-talet ifråga-

sattes det ensidiga fokus på vård och behandling för unga lagöverträdare och hävdade att 

rättssäkerheten åsidosattes (SOU 2000:105 s.65-66). Bland annat kritiserades att påföljdsvalet 

inte gjordes utifrån det brott som begåtts utan att gärningsmannens person utgjorde det cen-

trala i valet av påföljd. Detta kan exemplifieras med att unga lagöverträdare dömdes till vård 

(större intervention) även för brott såsom snatteri och skadegörelse än till böter som är en av 

de lindigaste påföljderna (Brå 2005:13 s.17).  

LuL har flera gånger varit föremål för reformer med syfte att göra påföljdssystemet mer likt 

de vuxnas där proportionalitet, förutsebarhet och konsekvens är mer centrala (Tärnfalk 2007 

s.247). År 1988 infördes krav på att åklagare skulle begära in ett yttrande från socialtjänsten 
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när en ung misstänks för brott (prop. 1987/88:135 s.5). Införandet av yttrande som underlag, 

och därmed en allt mer central roll för socialtjänsten i rättsprocessen, var att ge domstolen 

relevant information om socialtjänsten kan via åtgärd (istället för kriminalvård) uppfylla de 

straffrättsliga principerna (prop. 1997/98:96 s.142). År 1995 reformerades påföljdssystemet 

för unga på nytt, då anfördes att skyndsamheten vid handläggningsprocessen skulle skärpas. 

Detta hade som huvudsaklig utgångspunkt i att den unge skulle se rättsprocessen som en di-

rekt konsekvens av det begångna brottet. Det påpekades dock att skyndsamheten inte borde 

överdrivas på så vis att andra viktiga principer åsidosattes. Exempelvis så att socialtjänst och 

föräldrar inte hinner medverka i processen (prop. 1994/95:12 s.46).  

År 1999 kom ytterligare förändringar som innebar att två nya påföljder för unga lagöverträ-

dare såg dagens ljus. Sluten ungdomsvård infördes och ungdomstjänst blev en tilläggspåföljd 

vid överlämnande till socialtjänsten (idag kallat ungdomsvård). Ungdomstjänstens införande 

hade framförallt som syfte att minska användningen av kortare fängelsestraff och sluten ung-

domsvård skulle bli ett trovärdigt och bärkraftigt alternativ till fängelse (prop. 1997/98:96 

s.1). I samband med detta kan menas att påföljdssystemet för unga lagöverträdare gått mot en 

allt mer straffrättslig karaktär då påföljder såsom ungdomstjänst innehar en allt högre grad av 

allmänpreventiva inslag. Den slutna ungdomsvården införande kom också att utgöra en typ av 

påföljd som innehar ett allt större inslag av allmänprevention, då den är frihetsberövande. Det 

individualpreventiva perspektivet har dock inte helt övergivits då påföljden också syftar till att 

vårda och behandla den unge (Vainik 2008 s. 52). Att fängelse inte längre skulle användas vid 

påföljdsbedömningen av unga lagöverträdare grundades i antagandet att en sådan placering 

skulle ha större skadeverkningar på den unge än om annan påföljd valts (prop 1997/98:96 s. 

140). Motivet till att särbehandla unga lagöverträdare har haft utgångspunkt i, och har fortfa-

rande som utgångspunkt, att unga kriminella som placeras tillsammans med vuxna kriminella 

anses löpa större risk att återfalla i kriminalitet och utveckla en kriminell livsstil. Petrosino, 

Turpin-Petrosino och Guckenburg (2010 s.36) har visat att unga som blir föremål för en rätts-

process har högre återfallsrisk i brott än unga som inte blir åtalade i domstol. Detta kan för-

klaras med teorier om att unga som blir föremål för åtal redan så tidigt i rättsprocessen identi-

fierar sig själva som kriminella, innan han eller hon är dömd (SOU 2004:122 s.148). 

Socialtjänstens roll (individualpreventivt inslag) i det straffrättsliga systemet för unga lagö-

verträdare har kommit att bli allt mer central samt att straffvärdet i sig (allmänpreventivt in-

slag) kommit att få allt större utrymme, precis som intentionerna i förarbetena till de nya la-

garna avsett (prop. 1997/98:96 s.142 och prop. 1994/95:12 s.28). Denna utveckling skulle i 
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sig kunna spegla den kollaboration som vuxit fram mellan socialrätt och straffrätt, således 

även de två olika ideologierna.  

I en utvärdering som utfördes av Brå 2002 (Brå 2002:19) anfördes att de yttranden som soci-

altjänsten skrev brast på många punkter, då de ansågs innehålla bristfällig information för 

domstolen att grunda sitt beslut på. Bland annat saknades ofta beskrivningar om hur länge 

samt hur omfattande en åtgärd kunde tänkas pågå. Sådana beskrivningar som annars anses 

grundläggande för att leva upp till de krav som ställs på rättssäkerheten (proportionalitetsprin-

cipen). Socialtjänsten la alltså fortfarande, trots reformer, stor vikt vid gärningsmannens per-

son och brottet hamnade därmed i bakgrunden för bedömningen. Utvärderingen kunde också 

visa att domstolen trots bristande yttranden dömde till de föreslagna åtgärderna, bara det fanns 

något förslag alls (Brå 2002:19 s.33). Det lades fram förslag på att socialtjänsten skulle få 

utbildning i vad som skulle beaktas för att tillgodose de straffrättsliga principerna och tydli-

gare riktlinjer skulle tas fram för att vägleda socialtjänsten i deras komplexa arbetssituation 

(Brå 2002:19 s.45).  

År 2007 genomfördes den senaste reformen för unga lagöverträdare. Ungdomstjänst som tidi-

gare varit en tilläggspåföljd kom nu att bli en fristående påföljd. Denna skulle framförallt till-

lämpas på de gärningsmän som av socialtjänsten inte ansågs ha ett särskilt vårdbehov, men av 

lagen ändå krävde en straffrättslig konsekvens (prop. 2005/06:165 s.43, 48 & 64). Ungdoms-

tjänst kom att utgöra en straffrättslig påföljd där straffet ses centralt. Ungdomsvård ansågs i 

förarbetet till reformationen fortfarande användas i allt för stor utsträckning och tog bristande 

hänsyn till proportionalitetsprincipen (prop. 2005/06:165 s.54-55). De unga lagöverträdarna 

som döms till ungdomsvård efter reformen 2007 skulle således ha ett särskilt behov av åtgär-

der och kräva ”kraftfulla åtgärder från socialtjänstens sida” (prop. 2005/06:165 s.55). Proport-

ionalitetsprincipen, krav på konsekvens och det särskilda vårdbehovet är alla centrala för ytt-

randen som begärs av åklagare vid socialtjänsten. 

3.2. Tidigare forskning av yttranden 

Det har bedrivits omfattande forskning kring hur unga lagöverträdare skall hanteras i det 

straffrättsliga systemet samt med vilka principer som skall vara centrala för att minska återfall 

i brott. Denna forskning kan sammanfattas med att belysa de svängningar mellan vård och 

straff som dominerat utgångspunkten i hanteringen av unga lagöverträdare (Estrada & Flyg-

hed 2007, Granath 2002 & 2007, Nordlöf 2005, SOU 2004:122, Tärnfalk 2007 m.fl.). I det 

svenska rättsystemet är yttranden viktiga i hanteringen av unga lagöverträdare. Beslut om 
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huruvida åtal skall väckas mot en ung person som misstänks för brott eller ej kan grunda sig i 

yttrandet. Även domstolen kan grunda sitt beslut i yttrandet vid valet av påföljd då en ung 

person döms för ett brott (Socialstyrelsen 2009 s.70). Forskning kring yttranden, och dess 

utformning, är dock mycket begränsad. Tärnfalk (2007) kan anses vara den enda i sitt slag i 

Sverige, förutom propositioner/förarbeten och rapporter från Brå som skrivs på uppdrag av 

regeringen och därför kan ifrågasättas vad gäller objektivitet.  

Tärnfalk (2007) vill i sin avhandling granska, beskriva och analysera yttranden med tillhö-

rande domslut gällande unga lagöverträdare. Han syftar bland annat till att förstå ”hur social-

tjänsten förhåller sig till de motstridiga krav som ställs i straffprocessen” samt ”på vilket sätt 

socialtjänstens yttrande påverkar domstolarnas val av påföljd” (Tärnfalk 2007 s.21). Centrala 

resultat som avhandlas är att det finns en stor ”osäkerhet inom socialtjänsten om vad yttrandet 

skall omfatta, vad som anses relevant för en bedömning av barnets situation om och hur något 

skall göras”. Tärnfalk (2007) menar att det finns tidigare socialvetenskaplig och juridik forsk-

ning som stödjer resultatet. Men vad som kan sägas om referenterna (se exempelvis Claezon 

1987, Hollander 1985, Lagerberg & Sundelin 2000 i Tärnfalk 2007 s.248) är att de överlag 

kan anses omfatta problematiseringar om osäkerheten inom socialtjänsten i att fatta beslut och 

vad som är relevant information till beslutsprocessen (Tärnfalk 2007 s.248), inte yttranden 

som sådana. Tärnfalk (2007) menar också att hans resultat pekar mot att det uppgifter som 

framkommer av yttrandena innehåller för få relevanta uppgifter i förhållande till vad som 

krävs av det. Vidare beskriver också Tärnfalk att det krävs ett mycket omfattande sorterings-

arbete då yttrandena inte följer samma systematik. Detta gör det svårt att beskriva yttrandena 

som något enhetligt (Tärnfalk 2007 s.249). Trots bristfällig information så visar Tärnfalk 

(2007 s.251) att domstolarna ändå dömer till förslagen påföljd. Sammantaget drar han slutsat-

sen att påföljdssystemet för unga lagöverträdare är ”oförutsebart och orättsvist” på grund av 

att domstolen ofta går på den bristfälliga bedömningen i yttrandena (ibid. 2007 s.248). 

 

4. Metod 

Metodavsnittet kommer att redogöra för hela tillvägagångssättet som legat till grund för upp-

satsen. Inledningsvis behandlas val av forskningsmetod följt av en litteraturgenomgång. För 

att förstå uppsatsens process redogörs även tillförlitlighet, urval, övergripande tillvägagångs-

sätt och etiska överväganden. Då uppsatsen har två författare återfinns även en beskrivning av 
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den arbetsfördelning som legat till grund för slutprodukten. Avslutningsvis diskuteras uppsat-

sens olika delar utifrån ett kritiskt perspektiv till den process som lett fram till den slutgiltiga 

uppsatsen. 

 

4.1. Forskningsteoretisk ansats 

Den kvalitativa forskningsmetoden lägger fokus på att beskriva och förstå sin omgivning och 

är starkt förknippad med idén om att det inte finns en verklighet som går att ”väga” eller 

”mäta”(Larsson 2005 s. 91). Detta ger en subjektiv syn på verkligheten, alltså att den kun-

skapsproduktion som sker utgörs av det som tolkas. Den kvalitativa forskningsmetodens syfte 

är att studera de olika sammanhang där aktörer själva medverkar till att skapa den kontext där 

de verkar (Grønmo 2006 s.370), i detta sammanhang de yttranden och domslut som produce-

rats. Den kvalitativa forskningsmetoden lägger också vikt vi att studera fenomen noggrant och 

detaljerat, även ofta under en kort begränsad tidsperiod (Grønmo 2006 s.361), vilket motive-

rar valet av den kvalitativa forskningsmetoden i förhållande till denna uppsats. 

Diskursanalysen, som är en kvalitativ forskningsmetod, har som syfte att tolka den helhetliga 

meningen med texter. Således även meningen bakom det skrivna ordet (Bergström & Boréus 

2005 s.309). Diskursanalysen, som är en textanalytisk metod (ibid. s. 329), är relevant för 

uppsatsens syfte för att kunna säga något om det sammanhang där yttranden produceras, den 

samhälleliga kompromissen. Exempelvis är yttranden ett pappersdokument fyllt med text. 

Men bakom texten återfinns en mening producerad av olika aktörer som påverkat innehållets 

utformning, såsom socialtjänst, den unge, åklagare, lagstiftare och domstol (Bergström & 

Boréus 2005 s.309). I och med att texten är utformad i en vidare struktur så måste de olika 

diskurserna/aktörerna förstås för att kunna säga någonting om yttrandets konstruktion (ibid 

s.324). Diskursanalysen kan skapa en förståelse för att de olika aktörerna konkurrerar om ut-

rymmet i yttrandet. Detta kan exempelvis förstås då både socialrätt och straffrätt skall tas i 

beaktning i producerandet av yttrandet (se figur 1). 

Etnografi är också en gren inom den kvalitativa forskningsmetoden men som istället tar sikte 

på att beskriva det insamlade materialet. Det reslutat som produceras bygger på empiriskt 

material, i detta fall yttranden och domslut, och konstrueras sedermera av den som utför stu-

dien för att det för läsaren skall kunna bli förståligt. Med detta menas att den etnografiska 
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beskrivningen används för att omvandla ett omfattande empiriskt material till en noggrann 

berättelse som är enkel för läsaren att ta del av. (Grønmo 2006 s. 355). 

Sammanfattningsvis kan sägas att den kvalitativa forskningsmetoden används övergripande i 

uppsatsen med diskursanalysen som textanalytiskmetod för att forskaren skall kunna tolka 

och förstå det insamlade materialet. För att sedermera kunna förmedla det samlade resultatet 

behövs etnografiska beskrivningar som kräver noggrann återgivning av materialet, i denna 

uppsats i form av sammanställda tabeller och citat i ett textflöde.  

4.2. Uppsatsens tillförlitlighet 

För att få en uppfattning om huruvida uppsatsen faktiskt studerar det som avsett att studeras 

så kan frågan ställas om syftet införlivas i resultatet? Speglar resultatet uppsatsens syfte på ett 

tillförlitligt sätt så har uppsatsen en hög grad av trovärdighet (Mason 1996 s.24 se Bryman 

2011 s.352). För att göra en uppsats trovärdig i andras ögon krävs att vissa regler och kriterier 

är uppfyllda och efterlevs i forskningsprocessen. Reglerna för denna uppsats är bland annat att 

det insamlade datamaterialet som beskrivs är det enda material som används, det används 

enbart inom ramen för uppsatsen, tillvägagångssättet som beskrivs är riktigt samt att de källor 

som anges är korrekta. Regler som dessa är till för att läsaren skall förstå på vilket sätt forska-

ren beskriver en sida av en komplex social verklighet. Att sätta upp kriterier och regler gör 

också att någon annan vid senare tillfälle kan genomföra en likvärdig studie och där också få 

ett likvärdigt resultat (Bryman 2011 s.354).  

Den studie som genomförts skall vara tillgänglig för granskning av andra än forskaren själv, 

detta för att tillförsäkra läsaren studiens pålitlighet. Pålitligheten av studien är nära förknippat 

med dess trovärdighet då forskaren försäkrar läsaren om att den process som beskrivs, är rik-

tig och noggrant beskriven (ibid s.355). 

Med en studies överförbarhet menas att det som studeras skall kunna appliceras på en större 

undersökningsgrupp och där också få ett likvärdigt resultat (ibid. s.355). Överförbarhet är inte 

alltid något som är möjligt att uppfylla då det som studeras sker i små skalor. I dessa fall är 

underlaget förhållandevis litet för att kunna appliceras i ett större sammanhang.  

För att en studie skall kunna uppfylla kriterierna på tillförlitlighet krävs det att forskaren för-

håller sig i den mån det går objektiv till det som studeras. Värderingar och valet av teori kan 

komma att påverka resultatet främst i den kvalitativa forskningen i och med att det är forska-
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rens subjektiva bild som förmedlas. Forskaren behöver här ta ett steg ut och reflektera över 

sin egen roll och hur han eller hon kan ha påverkat resultatet. Att visa på ett reflekterande och 

självkritiskt förhållningssätt till det som studeras är av vikt för att tillförsäkra tillförlitligheten 

av studien (ibid s.355). 

4.3. Litteraturgenomgång 

Då framförallt propositioner kommit att förklara mycket av hur lagstiftaren motiverar att 

stärka socialtjänstens roll i arbete med unga lagöverträdare med hänsyn till proportionalitet, 

förutsebarhet och konsekvens så har riksdagens och regeringens hemsidor utgjort viktiga por-

taler för relevant litteratursökning. Att förstå de bakomliggande argumenten till reformerna, 

däribland stärka yttrandenas trovärdighet, har kommit att klarlägga förförståelsen som ge-

nomsyrar den vidare analysen av yttrandena. Litteratur som valts bort under arbetes gång har 

framförallt varit rörande socialtjänsten som verkställare av straff. Viss genomgång av denna 

typ av litteratur har varit nödvändig med hänsyn till att beskriva hur socialtjänsten skall moti-

vera dessa påföljder/åtgärder i yttrandena såsom ungdomstjänst samt ungdomsvård, men hur 

de sedan genomförs är inte av relevans. 

4.4. Urval 

Då endast yttranden som ligger inom ramen för syfte, frågeställningar och på förhand be-

stämda definitioner är av intresse så är ett målinriktat urval att rekommendera (Bryman 2011 

s.434). Det finns på förhand en utformad problemformulering som behöver överensstämma 

med urvalet. Det material som samlas in är till för att få svar på forskningsfrågorna, alltså, 

urvalet görs för att få svar på den angivna problemformuleringen forskaren har (ibid. 434). 

Avgränsningar 

De 23 stycken yttranden med tillhörande domslut som studerats är begränsade till år 2010 då 

detta är det mest aktuella helåret som går att studera. Alltså har yttranden sökts under peri-

oden 2010-01-01 till och med 2010-12-31. Sådana begränsningar bör göras för att få ett han-

terbart urval (Jacobsen 2007 s.33). Begränsningar har också gjorts i urvalet i förhållande till 

det som studeras. Specifikt har efterfrågats yttranden som rör unga lagöverträdare i åldern 15-

17 år, då 15 år är straffmyndighetsåldern i Sverige samt att man är barn i lagens mening upp 

till 18 år. Denna avgränsning anses kunna belysa syftet på ett tydligt och nyanserat sätt. För 

att komplettera yttrandena har också tillhörande domslut begärts ut i efterhand hos tingsrätten, 
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exempelvis så framkom ej brottsmisstanke i alla yttranden, något som ändå ansetts vara av 

relevans för att förstå yttrandets helhet (då en sådan beskrivning bör finnas för att yttrandet 

skall lämna relevant information i förhållande till brottsmisstanken). De telefonsamtal som 

gjorts i fråga om det finns något standardiserat formulär har begränsats till att beröra de 

kommuner som de studerade yttrandena härrör från. 

4.5. Tillvägagångssätt 

I början av forskningsprocessen fanns en tanke om att få tillgång till yttranden via socialtjäns-

ten. I vidare efterforskningar framkom att denna typ av material är sekretessbelagt och inte är 

något som allmänheten får ta del av. Då riktades istället intresse mot att studera domslut, som 

är offentliga handlingar och tillgängliga för allmänheten, i hopp om att yttrandet skulle 

framgå och därmed kunna göra en relevant studie med koppling till socialt arbete. I kontakt 

med tingsrätten förfrågades domslut gällande unga lagöverträdare som blivit dömda för nar-

kotikabrott under perioden 2007-01-01 till och med 2010-12-31. Då alla unga på så vis skulle 

ha samma förutsättningar i påföljdssystemet. Till svar erhölls 34 stycken, av tingsrätten ut-

valda domslut, samtliga dömda för narkotikabrott. Häri ingick även ibland andra brottsrubri-

ceringar då narkotikarelaterad brottslighet även tenderar att leda till annan brottslighet (Brå 

1999:3 s.123). Materialet saknade efter närmare granskning dock en tydlig koppling och rele-

vans för socialt arbete. Vid handledning framkom tips att yttranden borde även finnas vid 

tingsrätten som bilaga till domslutet och därför också kan begäras ut den vägen. Därför togs 

ytterligare kontakt med tingsrätten då det bekräftades att sådan information skulle kunna vara 

möjlig att få ta del av. Härvid påbörjades sökning på tingsrättens allmänna dator då först med 

avgränsning till så kallade ”övriga brottsmål”³, ”enskilt åtal”³ samt ”narko-

tika/varusmuggling”
3
  samt att ”förtursmål”

4
  särskilt valdes under perioden 2007-01-01 till 

och med 2007-12-31, då detta var det första året efter den senaste reformen. Detta genererade 

ett resultat på drygt 200 träffar. Vid närmare eftertanke ansågs aktualiteten värderas, därpå 

föll valet på att göra en liknande sökning istället under perioden 2010-01-01 till och med 

2010-12-31. Detta gav ett resultat motsvarande knappt 50 träffar. Därefter lämnades en begä-

ran in om att få ta del av samtliga yttranden. Tingsrättens anställda ansåg dock att detta var ett 

                                                 
3
 Häri katalogiseras typer av brott som till exempel: narkotikabrott, skadegörelse, misshandel, mord, stöld, 

trafikbrott, olaga hot m.m. Inbegriper ej brottmål som t.ex.: ekomål, brotts mot tryckfriheten, brott mot sjölagen, 

brott mot arbetsmiljölagen. 

4
 Häri katalogiseras brott som behöver behandlas skyndsamt, däri bland annat ”ungdomsmål”. 
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allt för tidskrävande arbete för dem att genomföra då uthämtning av materialet måste ske ma-

nuellt. Efter rådfrågan hos handledare ansågs att 20 – 25 stycken yttranden förhoppningsvis 

skulle vara tillräckligt. Kontakt med tingsrätten togs via mail där förfrågan om 20 – 25 styck-

en yttranden skulle vara önskvärt utifrån de knappt 50 träffar som tidigare efterfrågats. Detta 

resulterade i att 23 stycken yttranden samt 4 stycken så kallade ”förfrågningar om lämplighet 

för ungdomstjänst”
5
 kopierades och lämnades ut. För att komplettera upp yttrandena och för-

stå dess helhet begärdes i efterhand även tillhörande domslut ut i förhållande till varje ytt-

rande och förfrågan. Av det material som samlats in togs beslutet att inte använda de så kal-

lade ”förfrågan om lämplighet för ungdomstjänst” då de inte uppfyller kraven på vad ett ytt-

rande är får detta ses som ett bortfall.  

Den rundringning som genomförts till de kommuner som de insamlade yttrandena härrör från 

gjordes under december månad 2011 med syfte att fråga om det finns något standardiserat 

formulär de använder sig av i yttrandeprocessen, i och med att ett sådant nationellt strukture-

rat formulär inte tagits fram trots rekommendationer om ett sådant (Brå 2011:10 s.12). Denna 

process resulterade inte i något användbart resultat. Det ökade dock vår medvetenhet om att 

något standardiserat formulär inte finns då yttrande skrivs. Detta lämnas därför utan vidare 

analys och diskussion. Motsvarande samtal har gjorts till åklagarmyndighetens växel med 

syfte att fråga om de använder sig av någon standardiserad begäran som skickas till respektive 

socialtjänst. Den bilaga (bilaga 1) som ligger till grund för den här uppsatsen är ett exempel 

från en region, och inte en nationellt vedertagen ”mall” för en begäran om yttrande, och hur 

detta skall utformas. Valet av att använda dessa uppgifter som bilaga i uppsatsen syftar främst 

till att öka läsarens förståelse för hur en sådan ”begäran” som så ofta beskrivs ser ut. Dock har 

tidigare utvärderingar uttryckt en önskan om ett sådant standardiserat formulär med syfte att 

öka rättssäkerheten för unga lagöverträdare, då yttranden skulle kunna få en mer enhetlig ka-

raktär (SOU 2004:122, Brå 2011:10). 

Det datamaterial som samlats in behövde vid tiden få en hanterbar översikt (Bryman 2011 

s.513). En genomgång av det insamlade materialet sammanställdes med hjälp av Excell 2010 

då rubriker skapades utifrån vad som skall och bör ingå i ett yttrande. Därefter kunde översik-

ten säga något om datamaterialets innehåll i relation till det syfte och frågeställningar som 

ställts (ibid s.520). Resultatet kommer att presenteras i kvantitativa termer i form av olika 

                                                 
5
 Tingsrätten begär en sådan bedömning då detta inte framgått av ett eventuellt yttrande, eller om brottets 

karaktär är av sådan art att ett yttrande bedömts av åklagare som obehövligt (LuL 11§). 
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diagram men är att förstå som kvalitativt då det i förhållande till syftet skall beskriva och för-

stå samhällets kompromiss. 

4.6. Etiska överväganden 

Då en forskningsprocess i regel innebär att göra intrång i det privata, såsom hur en yrkesverk-

sam arbetar i det vardagliga, i detta fall yttranden som säger något om individens sociala för-

hållanden, vårdbehov, brottstyp osv.  Det är då av stor vikt att forskaren förhåller sig profess-

ionell, empatisk och ödmjuk inför det som studeras, samt de uppgifter som behandlas 

(Grønmo 2006 s.26). Fyra grundläggande forskningsetiska principer att ta i beaktning under 

studiens gång är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjande-

kravet (Bryman 2011 s.131-132). Det insamlade materialet består av domslut och yttranden 

som är av offentlig karaktär. Detta material innehåller dock i vissa avseenden känsliga uppgif-

ter
6
 och med hänsyn till syftet så är det inte den typen av uppgifter som är intressanta och är 

inte heller det som skall studeras. Det föreligger på så vis enligt oss inget krav på att infor-

mera eller be om samtycke av de berörda. Det är inte personen i sig som är intressant utan det 

är yttrandet som objekt som ligger till grund för uppsatsen. 

Vad som vidare bör diskuteras här är dock huruvida uppsatsen uppfyller kravet på konfiden-

tialitet. Detta innebär att uppsatsen skyddar de som yttrandena beskriver samt de som skrivit 

yttrandena då en särskild prövning i etiknämnd inte gjorts för att få tillstånd att röja några 

sådana uppgifter som kan härledas till individen. Sekretess är därför vid denna uppsats av 

största vikt (lag 2003:460 om etikprövning av forskning som avser människor 6§ och Veten-

skapsrådet 2011 s.66-67). Exempelvis så omnämns inga kommuner vid namn, exakta siffror 

anges ej heller då detta skulle kunna härleda till i vilken region sökningen efter datamaterialet 

gjorts. Kön på de personer som yttrandena avser anses inte heller vara av relevans i förhål-

lande till syftet. För att ytterligare stärka konfidentialiteten så lämnas detta också utanför det 

som omnämns i uppsatsen. Vidare har inte heller alla brottsrubriceringar omnämnts i varken 

bilagor eller i uppsatsen i övrigt då vissa fall/yttranden varit av sådan speciell karaktär att 

detta skulle kunna röja vilket yttrande som studerats. Det försäkras också att de uppgifter som 

framkommer i insamlandet av material endast nyttjas inom ramen för denna uppsats. 

                                                 
6
 I lag (2003:460) om etikprövning och forskning som avser människor framgår att känsliga uppgifter avser den 

typ av uppgifter såsom personuppgifter, personuppgifter om lagöverträdelser (trots dess offentliga karaktär), 

uppgifter som kan röja identitet osv. 
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4.7. Arbetsfördelning 

I början av skrivprocessen kom vi att sitta på var sitt håll för att sammanställa beståndsdelar 

som av båda ansetts viktiga i framställandet av uppsatsen. Det har varit viktigt att kunna 

känna en ömsesidig tillit under dessa första stadier som främst bestått av enskilt arbete. Vi har 

litat på varandras kompetens att sålla ut och använda vad som är av relevans för uppsatsen.  

Sammanställningen av resultat och skrivprocessen som kommit att bli den slutgiltiga uppsat-

sen har främst skett i ett gemensamt arbete, då vi båda finner det nödvändigt att ha samma 

förförståelse och dela samma förståelse för resultatet då vissa delar och definitioner har disku-

terats fram. Detta för att båda står som ansvariga för slutprodukten. 

4.8. Metoddiskussion 

För att forskaren/forskarna skall kunna visa att han eller hon reflekterar över sin roll i forsk-

ningsprocessen behövs ett kritiskt perspektiv till det som studeras för att på så vis förstärka 

uppsatsens tillförlitlighet (Bryman 2011 s.355 & Jacobsen 2007 s.166). Vi vill mena att detta 

har efterlevts i producerandet av denna uppsats med hänsyn till att de yttranden som studerats 

inte har varit föremål för att värdera den som skrivit yttrandet. Det har inte heller lagts några 

värderingar i huruvida socialtjänsten eller tingsrätten har gjort korrekta bedömningar i valet 

av åtgärd/påföljd då detta inte varit vårt syfte, vi har inte heller kompetens att göra sådana 

bedömningar. Vi vill också här ta tillfället i akt att lyfta frågan huruvida vi kan kommit att 

påverka resultaten som framkommer i denna uppsats. De tolkningar som har gjorts i förhål-

lande till vilka unga som av socialtjänsten anses ha ett särskilt behov av åtgärder har gjorts 

utifrån att det finns en rad områden som socialtjänsten funnit oroande kring den unge, till trots 

att de kanske inte uttryckligen har motiverat detta med ”särskilt behov av åtgärder” i yttrandet 

som dock återfinns i lagtexten. Detta skulle kunna ställas på sin spets om valet istället hade 

fallit på kravet av yttrandena att förslaget av åtgärder tvunget skulle motiveras med ett ”sär-

skilt” behov. Detta skulle resultera i att en betydligt större del av yttrandena skulle kunna an-

ses vara bristande i att tillgodose lagens krav på innehåll. 

Det bör här belysas att uppsatsens överförbarhet på andra sammanhang kan ifrågasättas. Det 

insamlade och studerade materialet är förhållandevis litet för att kunna appliceras i en större 

kontext. Men trots att underlaget i en studie är litet kan det ändå visa på en del nyanser inom 

ett fenomen (Jacobsen 2007 s. 166), det är vad denna uppsats har för avsikt att göra. 
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 En likvärdig studie skall vara möjlig att genomföra då tillvägagångssättet är beskrivet under 

”tillvägagångssätt”. Det är möjligt att genomföra en likvärdigstudie men med annat underlag. 

Med hänsyn till de yttranden och domslut som samlats in och som sedermera av oss är avi-

dentifierade gör det inte möjligt att utföra samma studie med exakt samma resultat.  

Forskare genomför ofta en så kallad replikation
7
 på tidigare studier för att utveckla den bild 

som tidigare förmedlats (Bryman 2011 s.169). Tiden gör att samhället förändras vilket moti-

verar till ny forskning. Vi har gjort en replikation med liknande utgångspunkter som Tärnfalk 

(2007) avhandlar men i mindre skala. Tärnfalk studerar yttranden skrivna kring sekelskiftet 

2000. I denna uppsats studeras yttranden skrivna under 2010. Vilket motiverar till den nu ge-

nomförda studien. 

I en tolkande uppsats som denna så är det vår subjektiva bild av det insamlade materialet som 

redovisas, och därmed vår uppfattning om den komplexitet som yttrandena innebär. Aktiva 

val av vad som anses intressant och relevant ryms inom det stora tolkningsutrymme som här 

erbjuds. Men läsaren bör ha detta i åtanke för att minimera risken för missförstånd. Vi tillför-

säkrar dock läsaren om att citat m.m. som används återges på ett korrekt sätt och har därmed 

inte manipulerats för att påverka resultatet i en viss riktning.  

Det insamlade datamaterialet har bestått av 23 stycken yttranden med tillhörande domslut. 

Vid vår ursprungliga begäran efterfrågades 50 stycken yttranden, men då detta av anställda 

vid tingsrätten ansågs vara allt för tidskrävande så erhölls slutligen 23 stycken yttranden. 

Dessa 23 stycken yttranden har vi inte kunnat påverka valet av. Detta skulle kunna tolkas som 

problematiskt då detta påverkar huruvida ett målinriktat urval egentligen alls har gjorts. Då 

den person som vid tingsrätten tagit fram vårt material inte varit insatt i forskningsfrågorna 

skulle detta kunna resultera i att helt orelevant material valts ut. Det bör rimligtvis dock inte 

ha påverkat utfallet av denna uppsats då endast det insamlade materialet ligger till grund för 

de slutsatser som dragits. Dock skulle det kunna generera andra slutsatser om de yttranden 

som inte erhölls låg till grund för uppsatsen. Då uppsatsens syfte är att beskriva det insamlade 

materialet anses det inte heller vara av relevans i att spekulera i huruvida det säger något om 

yttranden generellt. Yttrandena är uthämtade från tingsrätten och får därmed anses vara äkta. 

Kritik kan riktas mot de källor som använts i uppsatsen, och då avses främst här de Brå rap-

porter, propositioner och SOU-rapporter som ofta är återkommande referenser. Samtliga 

                                                 
7
 En ny studie genomförs på samma studieobjekt men i en annan tid (Bryman 2011 s.169). 
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nämnda referenter skriver på uppdrag av regeringen som i sin tur pekar ut vad det är som skall 

studeras/granskas (Brå 2012). De kan på så vis tydliggöra särskilda intressen. Dessa särskilda 

intressen kan exempelvis vara ekonomiskt och politiskt motiverade. Dessa källor har dock 

ansetts vara av relevans då de kan förklara olika motiv bakom varför unga av samhället anses 

behöva särskilda påföljder. Det kan också belysas att reformer som skett genom åren för unga 

lagöverträdare har sitt ursprung i olika tidseror, således också olika regeringar. Men det anses 

ändå viktigt att här lyfta huruvida politik påverkar samhällets utformning. Det anses därför 

oundvikligt att ta med referenser som dessa i denna uppsats. 

 

5. Resultat 

Vid sammanställningen av det insamlade materialet (yttranden från socialtjänsten samt dom-

slut från tingsrätten) har vi utgått från de krav som återfinns i LuL 11§ om vad ett yttrande 

skall innehålla. Utgångspunkt har också tagits utifrån ”Barn och unga som begår brott – 

Handbok för socialtjänsten” (Socialstyrelsen 2009). Häri återfinns en vidare beskrivning och 

allmänna råd om vad ett yttrande skall och bör innehålla samt anvisningar om utformningen. 

Nedan redovisas det resultat som kunnat utläsas från de yttranden och domslut som samlats 

in, total återfinns 23 stycken yttranden med tillhörande domslut. Tabeller har skapats i de fall 

då resultatet innehåller tre variabler eller fler för att ge en lättare översikt av det som presente-

ras. 

5.1. Vad skall finnas med i ett yttrande 

Det finns lagstadgat vad ett yttrande skall innehålla gällande unga lagöverträdare. Lagstiftaren 

har beskrivit några särskilda områden som anses vara det mest relevanta att finna i ett yttrande 

(LuL 11§). En utförligare beskrivning av vad som skall ingå i ett yttrande finns i den handbok 

som är gjord för socialtjänsten gällande unga lagöverträdare (Socialstyrelsen 2009 s.74-75). I 

sammanställningen nedan har utgångspunkten för resultatet grundat sig i båda. Detta för att se 

om de studerade yttrandena faktiskt innehåller de krav som ställs, och därmed innehåller de 

straffrättsliga och socialrättsliga krav som ställs. Dessa krav kan kort sammanfattas som: 

 Tidigare åtgärder som socialtjänsten vidtagit den unge 

 En bedömning av socialtjänsten om särskilt behov av åtgärder för den unge 



 

29 

 

Om den unge anses ha ett särskilt behov av åtgärder skall: 

 Ungdomskontrakt vid förslag av åtgärd enligt SoL 

 Vårdplan vid förslag av åtgärd enligt LVU 

 Beskrivning av den planerade åtgärden/åtgärderna, omfattningen samt varaktigheten 

 Beskrivning av levnadsomständigheter och personlig utveckling hos den unge (fa-

milj, skola/fritid, fysisk/psykisk hälsa, tidigare kriminalitet, alkohol/droger) skall fin-

nas med om åklagare begär det eller om nämnden (socialtjänsten) finner det nödvän-

digt. 

I tabellen nedan redovisas den första punkten av vad ett yttrande skall innehålla enligt LuL, 

nämligen om tidigare åtgärder redovisas. 

Tabell 1:1 Tidigare åtgärder vidtagna av socialtjänsten (N=23) 

 Framgår det om den unge tidigare 

varit aktuell hos socialtjänsten? Antal % 

 

  Den unge har tidigare varit ak-

tuell 
16 69.57 

 

  Den unge har inte varit aktuell 
3 13.04 

 

  Framgår ej av yttrande 
4 17.39 

 

 Totalt 23 100  

Om tidigare åtgärder vidtagits av socialtjänsten skall detta redogöras i yttrandet. I majoriteten 

av de studerade fallen, 16 av 23 stycken återfinns en sådan redogörelse. I tre stycken av ytt-

randena redovisas att det inte funnits någon tidigare åtgärder vidtagna av socialtjänsten. Fyra 

stycken yttranden innehåller ingen beskrivning alls om eventuellt tidigare vidtagna åtgärder. 

I LuL framgår också att en bedömning skall göras kring huruvida den unge har ett särskilt 

behov av åtgärder för att inte utvecklas ogynnsamt (11§). Det skall vid särskilt behov av åt-

gärder även anges förslag på åtgärd. Huruvida en sådan bedömning gjorts och förslag på åt-

gärd lämnats i de studerade yttrandena framgår av tabell 1:2. En uppdelning har gjorts då end-

ast några yttranden uttryckligen omnämner ”särskilt”. Det finns dock yttranden där den unge 

anses vara i behov av åtgärder, men uttrycker inte ”särskilt”. Detta redovisas som två olika 

kategorier. 
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Tabell 1:2 Bedömning av särskilt behov av åtgärder (N=23) 

 Bedömning av ”särskilt” behov Antal %  

  Yttranden med ”särskilt” behov 

+ förslag på åtgärd 
5 21.74 

 

  Yttranden med behov av åtgärd 

+ förslag på åtgärd 
12 52.17 

 

  Yttranden där den unge inte an-

ses vara i behov av åtgärd 
3 13.04 

 

  Yttranden utan bedömning, men 

förslag på åtgärd 
2 8.7 

 

  Yttranden utan bedömning, samt 

utan förslag på åtgärd 
1 4.35 

 

 Totalt 23 100  

I en översikt av samtliga 23 stycken yttranden som har samlats in kan utläsas att fem stycken 

innehåller en uttrycklig beskrivning av ”särskilt vårdbehov” eller ”i särskilt behov av åtgär-

der” av den unge. Ett av dessa yttranden kan exemplifiera detta med ”Utredaren gör bedöm-

ningen att [klienten] har ett särskilt behov av vård för att motverka fortsatt brottslighet och 

ogynnsam utveckling”. Utredaren motiverar det särskilda behovet av vård med hänsyn till 

faktorer såsom att ”[klienten] har svårt att hantera sina impulser” samt att ”[klienten] behöver 

flera vuxna runtomkring sig som kan vara förebilder och gränssättare”. I 12 stycken av ytt-

randen går det inte att utläsa ett uttryckligt ”särskilt vårdbehov/särskilt behov av åtgärder”. 

Dock föreligger det i alla 12 stycken yttranden en motivering till varför socialtjänstens åtgär-

der anses nödvändiga. Detta material är tolkat som att socialtjänsten menar att den unge be-

höver åtgärder och egentligen syftar till lagens definition av en sådan bedömning av det sär-

skilda behovet av åtgärder, men uttrycker inte detta skriftligen. Motiveringen kan se ut som 

följande ”utifrån de uppgifter som framkommit ser vi att [klienten] kan ha ett visst behov av 

stöd från socialtjänsten som syftar till att förhindra att [klienten] utvecklas ogynnsamt”. I 3 av 

23 yttranden bedöms det inte föreligga något behov av åtgärder från socialtjänstens sida. Då 

finns en uttrycklig motivering till detta i samtliga yttranden.  Exempel på sådan motivering till 

en frånvaro av ett särskilt behov beskriv exempelvis som ”undertecknad bedömer att [klien-

ten] inte är i behov av några åtgärder från nämnden. [klienten] har en stabil social situation 

omkring sig”. I två stycken yttranden uppfylls inte de krav som lagstiftaren har ställt då de 

inte alls innehåller en bedömning av den unges särskilda behov av åtgärder. Det har dock trots 
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detta lämnats ett förslag på åtgärd. I 1 av 23 yttranden uppfylls inte kravet på bedömning av 

vård och det återfinns inte heller någon förslagen åtgärd. 

Om den unge anses vara i ett särskilt behov av åtgärder skall yttrandet vidare innehålla ett 

ungdomskontrakt vid åtgärder enligt SoL alternativt en vårdplan då åtgärderna istället vidtas 

enligt LVU (LuL 11§). 

Tabell 1:3 Ungdomskontrakt och vårdplan (N=23) 

 Yttranden med ungdomskontrakt alt. 

vårdplan Antal % 

 

  Förslag på åtgärder enligt SoL + 

ungdomskontrakt 
9 39.13 

 

  Förslag på åtgärd enligt SoL + 

vårdplan 
1 4.35 

 

  Förslag på åtgärd enligt LVU + 

vårdplan 
3 13.04 

 

  Förslag på åtgärd enligt LVU + 

ungdomskontrakt 
0 0 

 

  Förslag på åtgärd enligt SoL alt. 

LVU, ungdomskon-

trakt/vårdplan återfinns ej men 

omnämns i domslut 
2 8.7 

 

  Förslag på åtgärd enligt SoL 

men ej ungdomskon-

trakt/vårdplan, omnämns ej hel-

ler i domslut 
2 8.7 

 

  Ej i behov av åtgärd, alt. avsak-

nad av bedömning  
5 21.74 

 

  Förslag på åtgärd enl. SoL samt 

ungdomskontrakt och vårdplan 
1 4.35 

 

 Totalt 23 100  

Genomgången av yttrandena har visat på ett blandat resultat. Nio stycken yttranden innehåller 

en eller flera föreslagna åtgärder enligt SoL med ett tillhörande ungdomskontrakt precis som 

lagstiftaren har som krav. Då åtgärder enligt LVU föreslagits, i tre stycken yttranden, finns 

också en vårdplan, detta också enligt angivna bestämmelser. Vidare återfinns ett yttrande som 

innehåller åtgärder enligt SoL men med en tillhörande vårdplan, här skall det istället vara ett 

ungdomskontrakt i och med att åtgärder föreslås enligt SoL. Emellertid återfinns inga yttran-

den med förslag enligt LVU med tillhörande ungdomskontrakt, vilket är korrekt enligt an-

givna regler. I fyra stycken yttranden föreslås åtgärd (alla enligt SoL) utan medföljande ung-

domskontrakt till yttrandet. I två av dessa fyra yttranden går det senare att utläsa i domslutet 
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att de unga lagöverträdarna dömts enligt ett bifogat ungdomskontrakt. 5 av 23 stycken yttran-

den innehåller ingen förslagen åtgärd och således inte heller något ungdomskontrakt eller 

vårdplan. I ett yttrande föreslås åtgärd där ungdomskontrakt samt vårdplan finns bifogat, vilka 

till trots är bristfälliga och ska enligt tingsrätten kompletteras av socialtjänsten. På det hela 

taget kan sägas att sammanlagt 12 av 23 stycken yttranden uppfyller de krav som lagstiftaren 

har satt upp, nämligen att vid åtgärd enligt SoL skall ett ungdomskontrakt upprättas och vid 

åtgärder enligt LVU skall istället en vårdplan upprättas samt bifogas till tingsrätten. 

Lagstiftaren vill att ungdomskontraktet, alternativt vårdplanen, innehåller en beskrivning av 

åtgärdernas art (hur åtgärden skall se ut), omfattning (hur ofta) och varaktighet (hur länge). 

Vilket beskrivs i tabell 1:4. 

Tabell 1:4 Art, omfattning och varaktighet (N=23) 

 Art (åtgärd), omfattning och varaktig-

het Antal % 

 

  Den unge anses inte vara i behov 

av åtgärd alt. avsaknad av be-

dömning 
5 21.74 

 

  Yttranden där samtliga kriterier 

anges 
12 52.17 

 

  Åtgärd anges, men varken om-

fattning eller varaktighet 
2 8.7 

 

  Inga kriterier uppfylls 
1 4.35 

 

  Åtgärd anges, omfattning och 

varaktighet kan inte anges pga. 

LVU 
3 13.04 

 

 Totalt 23 100  

I det insamlade materialet är det sammanlagt 17 stycken unga som anses ha ett vårdbehov. Av 

dessa 17 yttranden redovisar 12 stycken att samtliga krav uppfylls. I ett av yttrandena beskrivs 

förslaget på ungdomstjänst som följande:  

Att [klienten] och [klientens] familj har kontakt 2 ggr per vecka eller mer vid behov 

med [åtgärden] i syfte att arbeta med familjebehandling. Att [klienten] lämnar drog-

tester 1 gång/vecka på [provtagningen] under tre månader och genomför [åtgärd-

program]… Vår bedömning är att [åtgärdsprogrammet] kommer att pågå under ca 

6 månader. 
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I två yttranden återfinns förslag på åtgärd men omfattningen och varaktighet framgår ej. Av 

de 17 yttranden där den unge anses ha ett vårdbehov förekommer ett yttrande där inget av 

kriterierna uppfylls (art, omfattning eller varaktighet). Det konstateras alltså enbart att den 

unge har ett vårdbehov. I tre stycken (av 17) yttrande anges art (vilken åtgärd som föreslås) 

men då personerna bakom redan har en LVU-placering som föreslås ska fortsätta kan omfatt-

ning och varaktighet inte fastställas då detta är beroende på den unges vårdbehov. 

Lagstiftaren har även med en klausul i lagen som beskriver att om åklagaren begär det, eller 

om socialtjänsten finner det nödvändigt, skall yttrandet även innehålla en beskrivning av den 

unges levnadsomständigheter och personlig utveckling (LuL 11§ 3st). I socialstyrelsens 

handbok för socialtjänsten framkommer att innebörden av detta är den unges familjeförhål-

landen, skolgång, fritid, psykisk och fysisk hälsa, tidigare begången kriminalitet, alkohol/drog 

vanor osv. (Socialstyrelsen 2009 s.75). I 21 stycken av de sammanlagt 23 undersökta yttran-

dena framgår en tydlig beskrivning av den unges levnadsomständigheter och personlig ut-

veckling. Exempel på detta kan vara i ett yttrande då det bland annat beskrivs  

”[klienten] växte upp med båda sina föräldrar… föräldrarna skiljde sig när [klien-

ten] var sex år gammal… [klientens] skolsituation ordnade upp sig och idag beskri-

ver [klienten] sin skolgång som bra både vad det gäller undervisningen och kamra-

terna… [klienten] har ett stort motorintresse... [klienten] uppger att [klienten] är vid 

god hälsa…”  

Det framkommer dock inte av samtliga yttranden eller domslut om det är åklagaren som be-

gärt det eller om det är socialtjänsten som har beslutat att det är nödvändigt. Det som kan utlä-

sas i yttrandena är att samtliga 21 yttranden innehåller en uttömmande beskrivning av den 

unges sociala situation. Det återstår endast två yttranden som inte innehåller någon beskriv-

ning alls om den unge på dessa områden. 

5.2. Vad bör finnas med i ett yttrande 

Det finns riktlinjer som inte är lagstadgat i LuL men som socialtjänsten bör ta hänsyn till i 

yttrandeprocessen gällande unga lagöverträdare. Dessa riktlinjer om innehåll kan utläsas i 

SOSFS 2008:30 och socialtjänstens handbok (Socialstyrelsen 2009 s.74-75) och kan kort 

sammanfattas som: 

 Ett uttalande om den aktuella brottsmisstanken 
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 På vilket sätt den föreslagna vården/de föreslagna åtgärderna syftar till att motverka 

ogynnsam utveckling hos den unge. 

 Den unges inställning till ungdomstjänst 

 Socialtjänstens bedömning för den unge att genomföra ungdomstjänst  

 Socialtjänstens klarläggande av den unges inställning till medling (vid brott mot an-

nan person).  

Den aktuella brottsmisstanken bör framgå av yttrandet (Socialstyrelsen s.74). Detta för att 

informationen som framgår av yttrandet skall i den mån det är möjligt förhålla sig saklig, då 

rättssäkerheten bland annat bygger på att valet av påföljd skall göras i proportion till brottet 

(RF 2:10§). I en majoritet av samtliga yttranden, 18 av 23 stycken, framgår den unges aktuella 

brottsmisstanke. I de resterade fem yttrandena går det inte att utläsa brottsmisstanken, detta 

kan då istället utläsas av domslutet.  

Då det finns en föreslagen åtgärd bör det även finnas en förklaring på vilket sätt åtgärden syf-

tar till att motverka ogynnsam utveckling hos den unge. Detta beskriver tabellen 2:1 nedan. 

Tabell 2:1Motivering till hur åtgärden/åtgärderna skall motverka ogynnsam utveckling (N=23) 

 Motivering till hur åtgär-

den/åtgärderna skall motverka ogynn-

sam utveckling Antal % 

 

  Motivering återfinns 
12 52.17 

 

  Den unge anses inte vara i behov 

av åtgärder alt. bedömning sak-

nas 
5 21.74 

 

  Inga nya åtgärder anges då på-

gående anses tillräckliga 
5 21.74 

 

  Vårdbehov återfinns, men ej för-

slag på åtgärd eller motivering 
1 4.35 

 

     

 Totalt 23 100  

I denna uppsats studerade yttranden uppfyller 12 av 23 stycken denna riktlinje. Exempelvis 

kan detta belysas genom ett yttrande där socialtjänsten föreslår en programverksamhet som 

den unge skall genomgå för att ”få hjälp med att hantera sina känslor i syfte att förhindra att 

hamna i liknande situationer”.  I fem stycken yttranden anses inget vårdbehov föreligga alter-

nativt att det inte finns en bedömning av vårdbehovet, således ges heller inte något förslag på 
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åtgärd. 5 av 23 stycken yttranden anses att den unge har ett vårdbehov, men då socialtjänsten 

redan har pågående åtgärder ges det inget ytterligare förslag då de anses tillräckliga. I fyra av 

dessa fem fall så dömer domstolen till ungdomstjänst eller dagsböter, detta för att ändå tillgo-

dose kravet på konsekvens av ett begånget brott. I 1 av 23 stycken yttranden anser socialtjäns-

ten att den unge har ett vårdbehov men lämnar inget förslag på åtgärd och således inget syfte 

med åtgärden. 

En riktlinje för socialtjänsten att ta i beaktning är en bedömning av hur den unge ställer sig till 

ungdomstjänst, då detta är en påföljd som bygger på att ett samtycke från den unge finns. I 22 

av 23 stycken yttranden finns en bedömning av den unges lämplighet till ungdomstjänst. Be-

dömningar som återfinns kan uttryckas som ”[klienten] samtycker till ungdomstjänst och är 

lämplig till att utföra ungdomstjänst”. Andra beskrivningar som återfinns kan exemplifieras 

med ”[klienten] är positivt inställd till ungdomstjänst… Det kan vara svårt att finna en arbets-

plats som kan ge [klienten] stöd i att genomgöra en ungdomstjänst. Med rätt stöd på arbets-

platsen gör dock undertecknad bedömningen att [klienten] kan genomföra en ungdomstjänst”.  

Då bedömning av ungdomstjänst gjorts bör också den unges inställning till denna påföljd 

klarläggas. Detta för att påföljden skall vara genomförbar (prop. 2005/06:165 s.64).  

Tabell 2:2 Den unges inställning till ungdomstjänst (N=23) 

 Inställning till ungdomstjänst Antal %  

  Inställning redovisas 
21 91.3 

 

  Inställning saknas 
1 4.35 

 

  Inställning kan ej redovisas då 

den unge ej gått att nå 
1 4.35 

 

 Totalt 23 100  

I genomgången av yttrandena återfinns 21 av 23 stycken fall där den unges inställning till 

ungdomstjänst är klarlagd. De två fall där den unges inställning inte finns med grundar sig i 

att den ena personen inte anses lämplig och den andra har vid tillfället då yttrandet skrivits 

inte gått att nå. 

I denna uppsats studerade yttranden förekom 15 fall där den unge begått brott mot annan per-

son, till exempel misshandel och olaga hot. Vid fallen då medling (samtal mellan offer och 

gärningsman) skulle kunna vara aktuellt bör den unges inställning till detta finnas klarlagd i 

utredningen (Socialstyrelsen 2009 s.126). I 6 av dessa 15 yttranden framkommer den unges 

inställning till medling och resterande framkommer ingen bedömning alls. 
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5.3. Tingsrättens bedömning i påföljdsfrågan 

Tingsrätten kan använda yttrandet som underlag i valet av påföljd. Genomgång av yttrandena 

har gjorts med utgångspunkt huruvida valet av påföljd av tingsrätten gjorts i linje med de för-

slag på åtgärder socialtjänsten lämnat, se tabell 3:1. 

Tabell 3:1 Tingsrättens val av påföljd i förhållande till socialtjänstens yttrande (N=23) 

 Tingsrättens bedömning Antal %  

  Tingsrätten dömer till social-

tjänstens påföljdsförslag 
13 56.52 

 

  Tingsrätten frångår socialtjäns-

tens påföljdsförslag 
6 26.09 

 

  Tingsrätten dömer till social-

tjänstens påföljdsförslag + till-

lägg 
4 17.39 

 

 Totalt 23 100  

Vad som kan utläsas av tabell 3:1 är att tingsrätten i 13 av 23 fall gör tingsrätten samma be-

dömning som socialtjänsten gjort i valet av påföljd. Exempelvis kan belysas:  

”man föreslår påföljd enligt bifogade ungdomskontrakt… alltså ungdomsvård i före-

ning med ungdomstjänst… Tingsrätten biträder påföljdsförslaget och ger föreskrift 

jämlikt 32 kap.1§ 2st brottsbalken att [klienten] ska följa kontraktet”.  

I de sex fall där tingsrätten helt frångått socialtjänstens bedömning i påföljdsfrågan så om-

nämns inte yttrandet i valet av påföljd. Tingsrätten har vid allvarligare brott ansett att brottet 

varit av sådan karaktär att strängare påföljd såsom sluten ungdomsvård bör utdömas istället 

för ungdomsvård. I vissa fall har tingsrätten istället ansett att den unges ringa ålder skall ligga 

till grund för valet av påföljd. Det har då exempelvis utdömts ungdomstjänst eller böter istäl-

let för ungdomsvård, alltså ett lägre straffvärde. Då tingsrätten valt att i fyra fall döma till de 

föreslagna åtgärderna samt döma till ytterligare påföljd återfinns motiveringar: 

”Mot denna bakgrund och med hänsyn till vad som framkommit i yttrandet från so-

cialtjänsten skall påföljden bestämmas till ungdomsvård. Med hänsyn till brottet art 

skall ungdomsvården kombineras med ungdomstjänst 40 timmar”. 

Exemplet visar hur socialtjänstens förslag av tingsrätten inte anses vara tillräckligt för att till-

godose de straffrättsliga kraven fullt ut.  
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5.4. Sammanfattning 

Ovan har visats i två större avsnitt vad som skall och bör vara med i ett yttrande. Vid en över-

blick av samtliga områden framkommer att yttranden överlag tillgodoser de olika krav som 

ställts upp. Exempelvis kan tabell 1:2 lyftas där totalt 20 bedömningar har gjorts av den unges 

behov av åtgärder. De tre yttranden som inte innehåller någon bedömning alls följer således 

inte vad lagstiftaren vill att yttrandet skall svara på. Liknande mönster kan återfinnas genom-

gående i resultatet då samtliga studerade områden visar på siffror som ovan får exemplifiera. 

Nämligen att yttrandena visar på att kraven uppfylls men inte i den utsträckning som egentlig-

en behövs för att tillförsäkra de ungas likhet inför lagen.  

 

6. Analys/Diskussion 

För att läsaren skall få ta del av vilka resultat som framkommit i uppsatsen kopplat till andra 

centrala beståndsdelar såsom tidigare forskning och teori görs nedan en analys. Analysen 

skall på så vis få fram de viktigaste forskningsresultaten och belysa de tolkningar som gjorts 

(Bryman 2011 s.153). De tre första avsnitten som återfinns nedan behandlar de frågeställning-

ar som ställts i förhållande till syftet. Dessa tre avsnitt behandlas ur en striktare analys där 

eget tyckande lämnats till förmån för att tydligt analysera frågeställningarna. Därefter följer 

en närmare beskrivning av syftet och hur detta kan återfinnas i en tolkning av resultatet. Här 

förs också en mer öppen diskussion. 

 

6.1. De straffrättsliga principerna i yttrandena 

De mest grundläggande straffrättsliga principerna är att tillgodose rättssäkerheten. Att sam-

hället bygger på rättssäkerhet kan härledas till principer om proportionalitet, förutsebarhet och 

konsekvens. Vi har ett flertal gånger i uppsatsen försökt visa på att de unga lagöverträdarna 

särbehandlas i det straffrättsliga systemet i förhållande till sin ålder. Fram till 1970-talet har 

behandlingstanken stått i fokus för valet av påföljd för unga lagöverträdare. När detta ensidiga 

fokus ifrågasattes gjordes detta med utgångspunkt i att rättssäkerheten inte efterlevdes för 

unga lagöverträdare. Påföljder som valdes stod inte i proportionalitet till brottet. Då behand-

lingstanken, och därmed individualpreventionen länge fått råda som riktmärke för hur unga 



 

38 

 

lagöverträdare skulle hanteras kom ett allt mer allmänpreventivt synsätt att få större genom-

slagskraft. Införandet av påföljder såsom ungdomstjänst, med ett mer tydligt straffrättsligt 

värde är ett uttryck för hur allmänpreventiva påföljder återfinns även i påföljdssystemet för 

unga.  

Ett yttrande som begärs av åklagare hos socialtjänsten är ett uttryck för att upprätthålla rätts-

säkerheten för unga lagöverträdare. Då kompromissen består av att socialtjänsten är viktiga i 

rättsprocessen kring unga lagöverträdare. Ett yttrande skall beskriva om de, med åtgärder av 

framförallt individualpreventiv karaktär kan tillgodose rättssäkerheten. Yttranden skall också 

beskrivas i förhållande till principer såsom proportionalitet. 

I de studerade yttrandena i denna uppsats kan de straffrättsliga principerna belysas då kraven 

på vad ett yttrande skall innehålla är lagstadgat. Med detta inte sagt att allt innehåll som finns 

lagstadgat är av den yttersta straffrättsliga karaktär som beskrivits ovan. Vad som dock kan 

lyftas är att de unga som anses ha ett särskilt behov av åtgärd så skall ett förslag på åtgärd 

finnas. Dessa åtgärder skall redovisas i ett ungdomskontrakt/vårdplan och redovisa art, om-

fattning och varaktighet, vilket direkt kan översättas till de straffrättsliga principerna. Av de 

17 unga som anses ha ett behov av åtgärder så uppfyller 12 yttranden kraven. Här brister ytt-

randena att fullt tillgodose de straffrättsliga principerna. Vilket stöds av tidigare forskning 

(Brå 2002:19 och Tärnfalk 2007).  

Alla yttranden tillgodoser inte alltid samtliga krav som ställts, vilket visar på att yttrandena 

inte är konsekventa i hur de skall utformas. Då socialtjänsten är den myndighet som anses 

vara bäst i att hantera unga lagöverträdare kan här ifrågasättas, särskilt i relation till att ta hän-

syn till de straffrättsliga principerna.  

6.2. De socialrättsliga principerna i yttrandena 

Då socialtjänsten anses viktig i rättsprocessen kring unga lagöverträdare är detta i sig ett ut-

tryck för de socialrättsliga principerna i den kompromiss som har försökt att belysas i uppsat-

sen. De åtgärder socialtjänsten föreslår tar utgångspunkt i deras ordinarie lagstiftning, SoL 

alternativt LVU och skall ta fasta på individens behov. Socialtjänstens starka ställning i stra-

tegierna i myndigheternas sätt att organisera sig kring unga är också ett tydligt uttryck för det 

individualpreventiva synsättet. Vad som tidigare har visats är att det individualpreventiva syn-

sättet kritiserats då det inte ansetts kunna tillgodose rättssäkerheten tillfredsställande. Ett ex-

empel som kan lyftas är att Brå i en studie från 2005 kom fram till att det fanns över 150 olika 
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kombinationer i den överlämnadepåföljd som socialtjänsten är ansvarig för. Vilket inte över-

ensstämmer med principen om förutsebarhet. 

Uttrycket för att behandlingstanken till trots anses vara ett viktigt element i yttrandet med 

förslag på åtgärd enligt SoL, förutom att det är socialtjänsten som skriver dem, skall bygga på 

samtycke. Samtycket uttrycks i ett ungdomskontrakt. Att ett samtycke skall ligga till grund 

bygger på de annars gällande normerna inom socialtjänsten, såsom frivillighet och självbe-

stämmande. Att ett ungdomskontrakt skall skrivas har motiverats av att kontraktet skall vara 

ett tydligt sätt att visa för den unge att socialtjänstens åtgärd är en konsekvens av brottet som 

begåtts. Av de 17 unga som ansetts ha ett vårdbehov i resultatet återfinns 3 stycken som har 

förslag enligt LVU, således 14 stycken unga med förslag enligt SoL. Endast nio ungdomskon-

trakt återfinns i resultatet alternativt elva då två ungdomskontrakt framkommer via domslutet.  

Ett annat tydligt exempel på hur socialrättsliga principer kan belysas i resultatet är då åklaga-

ren begär det, eller socialtjänsten finner det nödvändigt, kan yttrandet innehålla en beskriv-

ning om den unges sociala situation. På detta område återfinns 21 yttranden med en sådan 

beskrivning. Det framkommer dock inte om det är socialtjänsten som ansett att en sådan be-

skrivning är nödvändig eller om det är åklagaren som begärt det. Vad som dock kan sägas är 

att det verkar centralt att beskriva den unges sociala situation för att kunna besluta såväl i 

åtals- som i påföljdsfrågan, oavsett vem som ansett att det varit av relevans. En tolkning som 

kan göras härvid, utöver att det verkar anses vara viktigt, är att sådana beskrivningar ligger 

nära till hands för socialtjänstens utgångspunkt i kompromissen.  

Alla yttranden tillgodoser inte de socialrättsliga principerna fullt ut. Detta visar på en inkon-

sekvens i hur yttrandena skall utformas. Men resultatet går tydligt att härleda till de social-

rättsliga principerna genom yttrandenas uttömmande beskrivningar av den unges sociala situ-

ation.    

6.3. Tingsrättens bedömningar 

Då tingsrätten skall hålla en ung person ansvarig för ett brott och göra en bedömning i på-

följdsfrågan skall principerna om förutsebarhet och proportionalitet ligga till grund för att 

bejaka allas likhet inför lagen. Men även principer om den unges behov som centrala i valet 

av påföljd är ett uttryck för samhällets strategi att behandla unga lagöverträdare. Tingsrätten 

får i denna uppsats antas vara de som är den främsta aktören i yttrandet som representerar de 

straffrättsliga principerna. De har som uppgift att väga mellan de allmänpreventiva och de 
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individualpreventiva perspektiven i valet av påföljd, då det är tingsrätten som fattar det avgö-

rande beslutet.  

Tidigare forskning har visat att tingsrätten trots bristande yttranden dömt i linje med de be-

dömningar som socialtjänsten gjort i yttrandena (Brå 2002:19 s.33 och Tärnfalk 2007 s.251). I 

denna uppsats framgår att tingsrätten i hög utsträckning följer socialtjänstens bedömning i 

påföljdsfrågan. Vad som dock bör belysas är de fall tingsrätten gjort samma bedömning som 

socialtjänsten men ansett att påföljdsförslaget inte stått i proportionalitet till brottet. De har då 

valt att lägga till ytterligare en påföljd för att stärka proportionaliteten. I påföljdsvalet har så-

ledes tingsrätten kompromissat fram genom att ta både socialrättsliga och straffrättsliga prin-

ciper i beaktning i påföljdsvalet. Huruvida tingsrätten dömt till påföljder trots brister i yttran-

det kan inte redogöras för här, då en sådan genomgång inte gjorts. Men det som tydligt visas 

är att de fall där tingsrätten dömt till extra påföljd utöver socialtjänstens förslag alternativt helt 

frångått förslaget i socialtjänstens yttranden är att tingsrätten då tagit fasta på brottets art. 

6.4. Straffrätt och socialrätt – en samhällelig kompromiss? 

Vad som framgår av lagstiftning och socialtjänstens handbok är att både straffrättsliga och 

socialrättsliga perspektiv skall tas i beaktning i yttrandet. Åtgärderna som föreslås i yttranden 

skall anpassas efter individens behov och tillgodose kraven på de straffrättsliga principerna. 

Vid en övergripande sammanställning av resultatet går bland annat att utläsa huruvida yttran-

dena når upp till vad som anses skall och bör finnas med i ett yttrande. Sammantaget kan sä-

gas att yttrandena överlag tillgodoser de straffrättsliga och socialrättsliga principerna, även 

om vissa områden verkar vara svårare att beskriva än andra. Sådana områden skulle kunna 

belysas med utgångspunkt i att vissa tabeller som ställts upp ovan fått långt många fler kate-

gorier än nödvändigt. Exempelvis kan tabell 1:2 lyftas i detta sammanhang. Denna skulle 

egentligen kunna genera två variabler. En bedömning av det särskilda vårdbehovet skall alltid 

finnas med i ett yttrande och om ett sådant behov anses föreligga även ett förslag på åtgärd. 

Således skulle de två variablerna kunna utgöras av för det första ”Det finns ett särskilt behov 

av åtgärder + förslag” för det andra ”det finns inget särskilt behov av åtgärder”. Men då ytt-

randena är av så skiftande karaktär så har flera variabler uppkommit. Samma sak gäller för 

tabell 1:3 som egentligen skulle kunna utgöras av tre olika variabler istället för åtta, ”förslag 

på åtgärd enligt SoL + ungdomskontrakt”, ”förslag på åtgärd enligt LVU + vårdplan” samt 

”den unge anses inte ha ett behov av åtgärd”. Om denna osäkerhet som tycks kunna utläsas i 

yttrandena kommer av överlappningen mellan straffrätt och socialrätt eller andra faktorer 
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såsom bristande kunskap, kan det inte sägas något om. Vad som dock kan sägas är att även vi 

tycks kunna se ett behov av att någon form av nationellt vedertaget formulär tas fram så att 

allas likhet inför lagen i allt större utsträckning kan bejakas. Med detta menas inte att unga 

inte tillförsäkras rättssäkerhet, detta tycks tingsrätten väga upp i det insamlade materialet då 

de tar hänsyn till brottet i sitt val av påföljd. Här kan en jämförelse göras med socialtjänsten 

som skall ha individen som utgångspunkt. Men om de socialrättsliga principerna skall kunna 

användas på rätt sätt och med full genomslagskraft, som tycks vara intentionen, så skulle ett 

sådant formulär kunna öka socialtjänstens trovärdighet då de motiverar sina förslag, just för 

att de skall ta hänsyn till individen.  

 

7. Fortsatta forskningsfrågor 

Utifrån den tidigare kritik som riktats mot de yttrande som skrivs av socialtjänsten och dis-

kussioner om att yttrandena inte fullt ut tillgodoser de straffrättsliga och socialrättsliga princi-

perna bör fortsatt forskning på området bedrivas. Det är anmärkningsvärt att det till trots re-

dan för tio år sedan riktades skarp kritik mot yttranden och att de fortfarande i samtliga avse-

enden inte fullt ut tillgodoser kravet på innehåll. I linje med Brå 2011:10 visas även i denna 

uppsats att det skett förbättringar sedan kritiken men att utvecklingen är väldigt långsam då de 

fortfarande innehåller betydelsefulla brister i yttrandets utformning. Om socialtjänsten är den 

bäst lämpade myndigheten att hantera unga lagöverträdare borde detta genomsyra alla mo-

ment i rättsprocessen. Då det finns begränsad forskning kring yttrandena motiverar detta till 

vidare forskning på området. Detta skulle kunna tolkas som att yttrandena inte har prioriterats 

i den framväxande kompromissen mellan straffrätt och socialrätt. 
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