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Abstract 

 

Abstract 
This thesis deals with the question of  how Swedish society responds when 
juveniles commit crimes. The concepts “treatment”/”goal-rational decision-
making” and “correction”/ “norm-rational decision-making” is used to illus-
trate either the social services’ or the police/attorneys’ work. The focus of  
the study is social work co-operating with the legal system and the interaction 
between these two. 

The aim of  this study is to make visible and analyse factors, juridical and 
non-juridical, that affect the choice between treatment and correction of  
juveniles in an emergency situation, when there is a necessity to choose be-
tween immediate preventative custody on the one hand, and detention on the 
other. This study analyses the selection through outcome patterns, based on 
different factors. 

Theoretically this thesis is based on six concepts. At first there are system 
and practice, and secondly there are treatment and correction. Together they form 
a model where the actors on this juvenile field can be situated. The strategies 
of  the actors’ decision-making are implied by either norm-rational decision-making 
or goal-rational decision-making. The actors are the social services, the police and 
the attorney, and county administrative courts and district courts. Empirical 
data is studied through records of  immediate custody and detention of  juve-
niles aged 15-18 years old. The immediate denial of  freedom represents, in 
the Swedish legislation, a process whereby social services and law enforcers 
meet and decide whether to treat or correct the juvenile. This selection is the 
focus of  the empirical study of  this thesis. In 1992, 1998 and 2003 a national 
overall survey was made of  all juveniles aged 15-18 years that have been ei-
ther in immediate custody or in detention or both. The data comprises 526 
juveniles and acts. Documentation was obtained from the courts (administra-
tive and public court of  law) to form the material of  the study. For a more 
deepened understanding this quantitative study was complemented with a 
qualitative study of  the decisions. The results show that the general denial of  
freedom of  juveniles have increased greatly during the years 1992, 1998 and 
2003, and especially from 1998 to 2003. Almost all of  the acts concern boys, 
even though girls are making at break-through in 2003. There are differences 
between the groups that either have been in detention or in immediate cus-
tody in ways of  , “survey-year” “ethnic background”, “age” and “categorising 
of  crime”. The differences are found in variables which can be seen as both 
juridical and non-juridical factors. The major increase in detention during the 
final year of  the survey also shows that with regard to social work and law as 
separate systems and practices there is no functional interaction, since legisla-
tion (as well as social services) advocate immediate custody, when a serious 
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crime is related to a youth. The results show that it is obvious that there are 
non-juridical factors, such as “ethnic background” that have impact on the 
selection; this requires further studies. This also invokes legal security on the 
agenda. This study also shows a large discrepancy between legislation and the 
legal practice. The results give strong incentive for further studies in this field, 
and also highlights the need for developing methods within social work, 
defining the social worker as a law-practising non-juridical profession. This 
study also emphasises the need of  developing a legislative construction that is 
consistent and useful in the field, since a large discrepancy undermines the 
legitimacy and the legitimate demands of  society. 
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KAPITEL 1 
INTRODUKTION 

1.1 Inledning 
I december 2004 presenterade ungdomsbrottsutredningen betänkandet Ingri-
panden mot unga lagöverträdare (SOU 2004:122). Där poängteras då att 
frågan om hur det allmänna skall ingripa vid ungdomsbrott är ett återkom-
mande ämne i den kriminalpolitiska debatten. Påföljdssystemet för unga 
lagöverträdare och handläggningen av ungdomsärenden har kontinuerligt 
varit föremål för utredning och översyn, och en grundläggande skiljelinje går 
mellan den straffrättsliga hanteringen och den socialrättsliga. Då omstän-
digheterna är sådana att ett frihetsberövande är aktuellt är frågan initialt 
huruvida den unge lagöverträdaren skall häktas av polisen eller bli föremål för 
omedelbara omhändertaganden av de sociala myndigheterna. Med akut 
frihetsberövande avses omedelbart omhändertagande enligt Lagen (1990:52) 
med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och häktning enligt 
Rättegångsbalken (RB) och Lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om 
unga lagöverträdare (LUL).  

I dagsläget är båda alternativen möjliga och båda alternativen utnyttjas 
också. Frågan om vilka faktorer, eller strukturer, som i realiteten blir bestäm-
mande för om unga lagöverträdare häktas eller blir föremål för omedelbara 
omhändertaganden är emellertid outredd. Avsikten med föreliggande avhand-
ling är att öka kunskapen på området.  

Inledningsvis är det nödvändigt att synliggöra några för avhandlingen cen-
trala ställningstaganden som i förlängningen präglar de slutsatser som kom-
mer att dras. För det första anlägger avhandlingens teoretiska modell ett 
mesoperspektiv på myndighetshantering. Mesonivån relaterar i huvudsak till 
verksamheter; institutioner, organisationer, professioner, sedda som verksam-
heter. Meso-fenomenen härrör visserligen ur vad människor gör och säger, 
hur de förhåller sig i olika interaktioner, på mikronivå, men analytiskt hanteras 
de i enlighet med vad som inom den sociologiska huvudfåran benämns som 
(kollektiva) aktörer. Intuitivt förknippas ordet aktör ofta med enskilda indivi-
der som utifrån medvetna eller omedvetna intentioner ägnar sig åt övervägt 
och rationellt handlande. Inom samhällsteorin betraktar man emellertid sedan 
Emile Durkheim (med undantag för bland annat rational choice-teorin) aktörers 
val som begränsade och styrda av normer (Brante, T Andersson, H och Korsnes, 
O (red.), 1998 sid 12). Vidare gäller att aktörer på en mesonivå är organisationer.  
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Vad gäller de unga lagöverträdarna så kommer valet av myndighetsinsats 
att beskrivas som en selektion där egenskaper hos (eller omständigheter kring) 
de unga lagöverträdarna ställs mot de system av formella och informella nor-
mer som präglar respektive aktör.  

Inom ramen för den här avhandlingens teoretiska modell utgör polisen, 
åklagaren, socialtjänsten, tingsrätten och länsrätten de centrala aktörerna och 
deras agerande bestäms i huvudsak av olika normstrukturer (formella och 
informella). Att inte betraktar det institutionella beslutsfattandet ur ett mikro-
perspektiv innebär också att det blir meningslöst att tala om besluten som 
intentionella val. I stället skall aktörernas rationalitet förstås utifrån att dessa 
utövar något som vi kan kalla för ett selektionstryck på den information som 
hanteras inom systemet. Begreppet selektion är centralt inom biologin och 
avser då ett naturligt urval där omvärldsfaktorer påverkar reproduktionsförut-
sättningarna och på så sätt blir avgörande för en arts utveckling. Man talar om 
att omvärldsfaktorerna utövar ett selektionstryck. Inom samhällsvetenskapen 
kan selektionsbegreppet användas för att beskriva hur olika faktorer blir be-
stämmande för utfallet vad gäller exempelvis olika organisationers kategorise-
ring och hantering av information om individer (och i praktiken också han-
teringen av individerna som sådana). I selektionsbegreppet ligger även att en-
heter (individer) väljs ut efter kriterier som betonar egenskaper hos eller om-
ständigheter kring enheterna själva (jmf. Gortner, Mahler, Nicholson, Bell 1987).  

Ytterligare för avhandlingen centrala teoretiska utgångspunkter är att myn-
digheternas hantering av unga kriminella går att betrakta utifrån att myndig-
heterna i varierande grad bygger sin rationalitet på en kombination av värden 
som vilar på repression1 respektive behandling samt att de olika aktörernas 
verksamheter skapar varandras förutsättningar. För det sociala arbetet med 
unga lagöverträdare innebär det här ett beroendeförhållande till framför allt 
polis, åklagare och domstolar. 

Många studier som rör området socialt arbete och unga lagöverträdare har 
fokuserat antingen på lagstiftningens framväxt eller på de ungas egna upp-
levelser. Den här studien tar sitt avstamp i de kollektiva aktörernas respektive 
rationalitet avseende akuta frihetsberövanden av unga lagöverträdare. På det 
viset ger den här studien en möjlighet att diskutera det sociala arbetet, unga 
lagöverträdare och påverkansfaktorer utifrån ett bredare myndighetsperspektiv. 
Den kunskap som träder fram kommer att kretsa kring hur strukturer i myndig-
hetshanteringen på olika sätt påverkar den selektion som avgör huruvida unga 
lagöverträdare skall häktas eller bli föremål för omedelbara omhändertaganden.  
                                                      
1  Ordet repression härstammar från det latinska repression/reprimo vilket betyder under-

trycka, tränga tillbaka eller dämpa. Teoretiskt har begreppet använts av Foucault, Marx och 
Freud. I svenska sammanhang har Börjeson analyserat och tillämpat begreppet i diskus-
sioner om socialtjänsten och det sociala arbetet, där det då handlar om att via en kodifie-
ring problematisera vissa typer av individer och beteenden för att kunna särskilja, sätta 
gränser och markera (Börjeson, 1991, 2000).  
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1.2 Rättvis straffutmätning kontra den 
enskildes särskilda vårdbehov 
Unga lagöverträdare som uppnått straffmyndig ålder (15 år) men ännu inte är 
myndiga (18 år) intar en särställning inom straffrätten. Med hänsyn till deras 
låga ålder poängterar lagen behandlingsperspektivet. Konkret innebär det att 
unga lagöverträdare i normalfallet inte skall dömas till en straffrättslig påföljd. 
I stället förordas att det sociala arbetet hålls centralt. En förutsättning är att 
de unga lagöverträdarna inte lider av en allvarlig psykisk störning då 
rättspsykiatrisk vård enligt lag (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård (LRV) blir 
aktuell. Då synnerliga skäl föreligger (diskuteras utförligt i kapitel 3; De rätts-
liga förutsättningarna) kan emellertid ett straffrättsligt förfarande bli aktuellt.  

I svensk rättshistoria härstammar dualismen mellan behandling och re-
pression av unga lagöverträdare från 1902 års lagstiftning om reaktioner på 
ungdomsbrott (Kumlien, 1994 sid. 7). Där infördes en möjlighet att ta hänsyn 
till vårdbehovet vid utmätning av en straffrättslig påföljd. Det dualistiska 
systemet blev tydligare 1924 då åldern för barnavårdsnämndens målgrupp 
höjdes till 18 år. Då uppstod i lagens mening gruppen ungdomsbrottslingar i 
åldern 15-18 år, som både kunde bli aktuella för bedömningar av allmänna 
domstolar och av kommunala sociala myndigheter. Problemet med avväg-
ningen mellan hur samhället både skall värna de grundläggande normerna om 
rättvis straffutmätning och den enskildes särskilda vårdbehov har sedan dess 
varit ett dilemma.  

Vad gäller den juridiska frågan om huruvida en ung lagöverträdare skall 
häktas eller bli föremål för ett omedelbart omhändertagande kan sägas att den 
bedömningen inte nödvändigtvis blir avgörande för om den unge lagöver-
trädaren efter dom kommer att hanteras repressivt eller utifrån ett behandlings-
perspektiv. Inom såväl socialtjänstens vårdprogram som kriminalvården finns 
såväl repressiva som behandlande inslag. Betydelsen ligger snarare i den han-
tering som den unge möter i det omedelbara skeendet efter det att han/hon 
blivit uppmärksammad av myndigheterna. 

Kommittén Välfärdsbokslut (SOU 2001:55, sid. 24f.) konstaterade i en 
delrapport att barns och ungdomars välfärdssituation är beroende av social 
klasstillhörighet. De sociala grupper som framträder som särskilt utsatta är 
barn till ensamstående föräldrar och barn vars båda föräldrar är utrikes födda. 
Det faktum att barn och unga ur vissa sociala sammanhang tenderar att vara 
mer utsatta ställer i sin tur särskilda krav på myndigheters hantering av dem. 
Insikten om det utgör en av drivkrafterna bakom den här avhandlingen, även 
om den i sig inte tar utgångspunkt i den enskilde unges situation. Fokus ligger 
istället på hur lagen omsätts i praktisk myndighetsutövning.  

Socialtjänsten och det sociala arbetet har politiskt genom lagen, getts före-
träde framför det straffrättsliga förfarandet vad gäller hanteringen av unga 
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lagöverträdare. Avsikten är att kunna dra nytta av den sociala professionens 
specifika kunskap. Historiskt har den rättsliga utvecklingen även påverkats av 
en allmän humanism (jmf  Kumlien, 1997; Regeringens proposition 1964:10; 
SOU 1993:35 sid. 101). Med andra ord skulle man kunna säga att lagstift-
ningen förutsätter att det sociala arbetet har bättre möjligheter att hantera 
unga lagöverträdare än straffrätten (i det här fallet polis, åklagare och kriminal-
vården). Det leder i sin tur till frågan om vilken kunskap det sociala arbetet de 
facto besitter på området. 

1.3 Det sociala arbetets kunskapsbas 
Socialt arbete som profession har i likhet med många andra professioner att 
hantera ett antal olika kunskapsområden. Som exempel på sådana områden 
kan nämnas juridik, administration, psykologi, individhantering, vård etc. Där-
utöver kan man diskutera i vilken utsträckning det existerar en specifik 
kunskap baserad på socialt arbete som sådant. Å ena sidan kan man betrakta 
det sociala arbetet utifrån den funktion det fyller i samhället. En definition 
kan då se ut enligt följande: ”organiserad verksamhet som med fokus på 
svaga samhällskategorier har till syfte att förhindra att samhällsförändringar 
och andra förhållanden får förtryckande eller på andra sätt problemskapande 
sociala eller psykosociala konsekvenser för grupper eller individer” (Natio-
nalencyklopedin, 1995 band 17 sid. 33).  

En utgångspunkt skulle då kunna vara att den professionsspecifika kun-
skapen handlar om hur man bäst verkar för att fylla den förväntade funktio-
nen. Att förhålla sig till den för det sociala arbetet professionsspecifika kun-
skapen på ett så övergripande plan ger dock mycket lite information om på 
vilka grunder olika beslut fattas. Olika försök att precisera kunskapsbasen har 
gjorts. Meeuwisse och Swärd presenterar exempelvis i Socialt arbete – en grund-
bok (2000, sid. 43) en modell som har ambitionen att förstå, analysera och 
problematisera det sociala arbetets kunskapsbas ytterligare, dock med förbe-
håll för de svårigheter som finns med att hitta en enhetlig definition eller en 
gemensam grund på vilket allt socialt arbete vilar. De framhåller att kunskap 
inom det sociala arbetet kan förstås och analyseras inom följande områden, 
vilket sedan i in tur skulle kunna leda fram till utmejslandet av en mer profes-
sionsspecifik kunskap: (a) förstå och undersöka det sociala arbetet för att lösa 
samhälleliga frågor (b) fokusera hur uppgifterna/verksamheterna organiseras 
(c) hur ansvarsfördelningen mellan individ och olika organisationer ser ut (d) 
koncentrerat på dess utövare – de som ägnar sig åt sociala frågor och uppgif-
ter. Ovanstående beskrivning saknar emellertid en dimension som har att 
göra med kunskapsproduktionen.  

Inom ramen för den här avhandlingen argumenteras för att det sociala ar-
betets professionsspecifika kunskap inom socialtjänsten produceras och 
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utvecklas fortlöpande i enlighet med en viss typ av rationalitet (mål) och 
utifrån ett dominerande värde (behandling). Bäst förstås det sociala arbetets 
kunskapsbas utifrån att den produceras och omvandlas fortlöpande och med 
en pragmatisk vilja att uppnå praktiska mål samt att den i hög utsträckning 
vilar på en grundsyn som premierar värden som vård och behandling.  

Man skulle kunna sammanfatta med att det med den här avhandlingens 
syn inte existerar någon gemensam statisk kunskapsbas i egentlig mening, 
utan snarare ett nav bestående av en gemensam rationalitet och delade värden 
kring vilket det uppstår situationsspecifik kunskap.  

En utgångspunkt för ökad förståelse är att göra en historisk tillbakablick 
med inriktning mot arbetet med unga lagöverträdare. Centralförbundet för 
socialt arbete (CSA) bildades 1903 och var visserligen en frivillig organisation, 
men där formulerades tankarna om att det frivilliga sociala arbetet borde 
utföras mer professionellt, och just kallas det sociala arbetet (Meeuwisse och 
Swärd, 2000 sid. 25 ff.). Professionaliseringsprocessen, där kontroll- och vård-
funktioner lyfts ur vardagen och hanteras av särskilt utbildade, har successivt 
etablerat det sociala arbetet. Idag är uppgiften när det gäller unga lagöver-
trädare att både bedöma vårdbehovet och utföra vårdarbetet (Lundström, 
1993 sid. 13).  

En historisk tillbakablick visar emellertid att det är först i senare lagstift-
ning som det kontrollerande draget tagits bort till förmån för det behand-
lande, vilket konkret innebär att den socialrättsliga lagstiftningen utgår från 
den unges vårdbehov och inte från ett samhällsskydd. Det i sig innebär dock 
inte att socialtjänstens dubbla natur i praktiken utmönstrats, vilket jag 
återkommer till. Unga lagöverträdare, det vill säga unga personer som över-
träder samhällets grundläggande normer, är inget nytt fenomen. Själva 
problematiken har genom alla tider vållat samhället huvudbry, och det var ur 
dessa frågor som det sociala arbetet med unga lagöverträdare uppstod i 
Sverige under sent 1800-tal, i en tid av för västvärlden stora förändringar, 
både socialt och politiskt. Framförallt var det industrialiseringen och den på-
följande urbaniseringen som skapade stora förändringar bland annat vad 
gällde hur samhället var format och uppbyggd. Konsekvensen blev i stort en 
försvagad informell kontroll mellan samhällsmedborgarna. När det agrara 
samhället luckrades upp, och allt fler människor flyttade till städerna för att 
arbeta inom industrin, förändrades samhälls- och familjestrukturen. Industri-
arbetet gjorde att de unga lämnades ensamma och statens engagemang för att 
ta itu med det ”förvildade” unga släktet och de frånvarande föräldrarna 
ökade. Ungdomarna var ett hot mot samhället, och inspiration om hur unga 
lagöverträdare skulle hanteras hämtades från kriminologin, som samtidigt 
växte sig stark som disciplin. Vid samma tid konkretiserades sakta det sociala 
arbetet från ideell lekmannaverksamhet till profession.  

Begreppet social kontroll blir centralt att använda för dem som studerar 
den tidiga barna- och ungdomsvårdens framväxt. Det sociala arbetet och dess 
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profession växer fram ur en process där den sociala kontrollen omvandlas 
från informell till formell. De yrkesverksamma inom juridiken, skolan och 
medicinen får betydelsefulla roller i utformandet av den svenska barnavården 
(Lundström, 1993). 

Tove Stang Dahl (1978) har studerat den norska barnavårdslagstiftningens 
framväxt, och lyfter på ett tydligt sätt fram det sociala arbetets dubbla roller 
och samhällsfunktioner genom att visa hur olika discipliner påverkat lagstift-
ningens utformning. Redan i de första barnavårdslagstiftningarna återfinns 
spänningen mellan den vårdande och den kontrollerande funktionen. Stang 
Dahls studie visar att det sociala arbetet, genom lagstiftningen, fått bära ett 
Janus-ansikte där den ena sidan skall vara vårdande och den andra kontrolle-
rande. Enligt Stang Dahl har kriminologin, tillsammans med pedagogiken och 
medicinen, i egenskap av att ha varit vetenskaps- och kunskapsfält som ut-
vecklades starkt under 1800-talet, kommit att i hög utsträckning påverka 
barnavårdslagstiftningens repressiva utformning (Stang Dahl, 1978). En lik-
nande utveckling kan ses när man blickar tillbaka på den svenska barna-
vårdslagstiftningen.  

Det var, med andra ord inte förrän i samband med 1980 års Socialtjänstlag 
(1980:620) som samhällsskyddet helt togs bort ur lagstiftningen, till förmån 
för barnets skyddsaspekt – barnets bästa och vårdbehovet. Idag är det endast 
vårdbehovet som enligt lagstiftningen skall styra det sociala arbetet med unga 
som begår brott.  

I takt med att välfärdssamhället förändras aktualiseras frågan om vad det 
sociala arbetet egentligen är. Epstein formulerar frågan mycket kärnfullt: 
”Something much more meaningful needs to be understood about social 
work because it is a large and impressive social institution that everybody 
understands vaguely, has spread its influence widely, and has never been seri-
ously inspected. It has been ignored, humiliated, and ridiculed, taken for 
granted and sometimes revered; it needs to be studied” (Epstein, 1999 sid. 7).  

Det är i det här perspektivet den här avhandlingens syn på socialtjänsten 
och det sociala arbetet skall ses. Myndigheters hantering av unga lagöver-
trädare, med fokus på socialtjänsten och det sociala arbetet, befinner sig i 
skärningspunkten mellan olika kunskapsområden och beroende av om-
givande aktörer, men vilandes på ett professionsspecifikt nav bestående av en 
pragmatisk målrationalitet som faller tillbaka på värden så som viljan att vårda 
och behandla, emellertid med vissa rester av tidigare kontrollerande inslag.  
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KAPITEL 2  
SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

2.1 Problemformulering 
Unga lagöverträdare som begår allvarliga brott kan bli aktuella för frihets-
berövande. Frihetsberövandet är ett kraftfullt ingrepp och i Sverige ett av de 
starkaste ingripandena som samhället kan vidta gentemot någon enskild. Fri-
hetsberövandet kan ta sig två olika former, nämligen som ett omedelbart om-
händertagande enligt LVU eller som en häktning enligt RB och LuL. Bakom 
dessa två former av akuta frihetsberövanden finns framförallt socialtjänstens 
och polisens/åklagarens arbete och tingsrättens och länsrättens beslutsfat-
tande. Kunskapen om samhällets akuta hantering av unga lagöverträdare som 
begår allvarliga brott är i dag tämligen bristfällig. Lagstiftningen ger informa-
tion om hur hanteringen skall utformas, men hur ser det ut i praktiken? Hur 
används akuta frihetsberövanden? 

De olika formerna av frihetsberövande har skilda syften, vilket i praktiken 
medför ett dilemma i utövandet. Samtidigt som samhället skall värna och 
skydda samhället och dess medborgare mot brottslighet skall hänsyn tas till 
det eventuella individuella vårdbehovet hos den unge brottslingen. I den 
bemärkelsen kan man säga att de olika lagstiftningarna och dess tillämpare 
präglas av två olika ideologier: repression och behandling, vilka i sin tur kan 
knytas till två former av rationalitet: norm- och målrationalitet. 

Frågan om samhällets ingripande mot unga lagöverträdare är en återkom-
mande debatt (vilket som tidigare nämnts, påpekas även i SOU 2004:122), 
men fokus hamnar i regel på påföljdssystemet. Reflektioner och studier av 
myndigheternas arbete under utredningsfasen, då det kan bli aktuellt med ett 
frihetsberövande, är sällsynta.  

Problemområdet skulle med andra ord mycket schematisk kunna uttryckas 
på följande sätt (se nedan bild 2.1): många ungdomar begår brott, en del av 
dessa är allvarliga och kommer till olika myndigheters kännedom. Samhället 
har då olika alternativ att hantera dessa unga lagöverträdare. När situationen 
är så allvarlig att det kan bli aktuellt med ett akut frihetsberövande finns två 
olika former, nämligen omedelbart omhändertagande enligt LVU och häkt-
ning enligt RB och LuL. Det sker med andra ord en selektion avseende de 
unga mellan de två olika former av initialt akut frihetsberövande. Efter denna 
selektion kommer processen att löpa vidare fram till en lämplig påföljd eller 
insats, vilket innebär ytterligare en liknande selektion.  
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Bild. 2.1 Problemområdet unga lagöverträdare och akuta frihets-
berövanden.  

 
 

Selektionen, det vill säga vilken form av akut frihetsberövande som använts i 
det enskilda fallet, kan problematiseras ur två aspekter: att utkristallisera och 
separera vilka rättsligt relevanta och vilka icke-rättsligt relevanta faktorer som 
påverkar och har betydelse (se bild 2.1 pilen 1), och vad som händer efter det 
akuta frihetsberövandet i fråga om åtgärd/insats från myndigheternas sida (se 
bild 2.1 pilen 2). Genom att studera utfallet av det akuta frihetsberövandet 
kan en ex post-faktoranalys genomföras, vad gäller val av form av det akuta 
frihetsberövandet. Det innebär att de faktorer som framkommer ger informa-
tion om selektionen. Det akuta frihetsberövandet kan sedan följas till en rätts-
lig konsekvens, vilket konkret är den form av åtgärd eller insats som det akuta 
frihetsberövandet leder fram till. Liksom selektionen vid det akuta frihets-
berövandet kan också den rättsliga konsekvensen analyseras utifrån begrep-
pen repression och behandling.  

Redan 1983/84 genomförde JO en undersökning av socialnämndernas an-
svar för unga lagöverträdare i samband med häktning. JO instämde i den kri-
tik som riktats mot socialtjänsten att de inte i tillräckligt hög utsträckning 
engagerat sig i unga lagöverträdare, och samtidigt uppmärksammades även att 
forskningen på området var eftersatt (JO 1983/84 nr 3343; Prop 1989/90:28 
sid 79; SOSFS 1997:15 sid 44). Lite mer än ett decennium senare saknas fort-
farande empirisk kunskap på området.  
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2.2 Syfte och frågeställningar 
Avhandlingen syftar till att fylla en kunskapslucka avseende myndigheters 
hantering av unga lagöverträdare. När en ung människa uppmärksammas av 
myndigheterna på grund av brottslig aktivitet kan det bli aktuellt med ett fri-
hetsberövande. Det föreligger dock ingen tidigare systematisk kunskap om 
vilka faktorer som påverkar formen för det akuta frihetsberövandet. Med 
andra ord vet man inte varför en del ungdomar häktas och varför andra blir 
omedelbart omhändertagna av de sociala myndigheterna. Utgångspunkten för 
den här avhandlingen är att det sker en selektion i brytningen mellan olika 
aktörer som har att göra med egenskaper hos de unga själva. Stor vikt läggs 
vid mötet mellan rättsliga system och den praktiska myndighetshanteringen. 
Studien avgränsas till att undersöka åren 1992, 1998 och 2003 samt till att 
undersöka lagöverträdare i åldern 15-17 år. 

 
Avhandlingen avser att inom ramen för avgränsningen besvara följande 
frågeställningar:  

 
- Hur ser det faktiska utfallet ut vad gäller häktning respektive omedelbart 

omhändertagande av unga lagöverträdare? 
- Vilka egenskaper hos och omständigheter kring unga lagöverträdare får 

betydelse för formen av akut frihetsberövande? 
- Vilka konsekvenser får häktningsförfarandet respektive det omedelbara 

omhändertagandet för verkställigheten samt den fortsatta hanteringen av 
unga lagöverträdare? 

- Vilka slutsatser kan dras avseende selektionen? 

2.3 Operationalisering 
Den empiriska utgångspunkten för den här avhandlingen är att det går att 
studera selektionen, genom att samla in fakta avseende egenskaper hos och 
omständigheter kring de unga kriminella samt utfallet vad gäller användandet 
av de olika formerna av frihetsberövande. De fakta som hanteras är de som 
framkommer genom de institutionella texterna. 

Avhandlingens frågeställning har utformats utifrån ett antagande om att 
selektionen mellan de olika formerna av akut frihetsberövande kan analyseras 
utifrån det institutionella tryck som utövas genom de olika myndigheternas 
agerande. Beskrivningen av det institutionella trycket utgår från befintlig kun-
skap och teori kring i första hand rättsväsendet och det sociala arbetet. Stu-
dien är utformad som en ex-post faktoranalys, vilket innebär en specifik 
analysmetod. Studieobjektet är selektionen, vilket studeras genom de unga 
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lagöverträdare som under de specifika undersökningsåren blivit föremål för 
akut frihetsberövande, och kunskapen om studieobjekten skapar ett underlag 
genom vilket det är möjligt att öka förståelsen kring det föregående skeendet 
där selektionen gjorts. 

 
Den (dock begränsade) tidigare forskningen på området utgör tillsammans 
med ett induktivt analysarbete vid en första genomläsning av materialet den 
grund utifrån vilken mer preciserade frågor kunnat formuleras: 

Hur används akuta frihetsberövanden av unga lagöverträdare åren 1992-
2003, ur perspektivet behandling och repression? 

Har det skett någon förändring mellan undersökningsåren 1992, 1998 och 
2003, i sådana fall vilken? 

Vilka faktorer, rättsligt relevanta eller icke-rättsligt relevanta, framträder i 
utfallet och hur kan de relateras till begreppen repression och behandling? 
Hur kan de relateras till själva ingripandet? 

Vad leder det akuta frihetsberövandet till för åtgärd (vårdinsats eller straff-
rättslig påföljd), finns det skillnader mellan undersökningsåren? 

Hur kan de funna faktorerna relateras till rättssäkerheten för den unge lag-
överträdaren och till myndigheternas insats/åtgärd efter det akuta frihets-
berövandet, i relation till begreppen repression och behandling? 

På vilket sätt kan de faktorer som är icke-rättsligt relevanta förstås ur per-
spektivet socialt arbete? 

Delfrågeställningarna har därefter lösts upp i ett kodningsschema, bestå-
ende av en rad variabler som blir de operationella indikatorerna till de teore-
tiska begreppen selektion, aktörer och deras olika rationalitet (för detaljerad 
genomgång avseende respektive fråga se bilaga 1, där jag redogör för inne-
börden av variablerna, variabelvärden och tillvägagångssätt vid insamlandet). 
Den beroende variabeln är typen av frihetsberövande och de värden (ome-
delbart omhändertagande och häktning) som denna kan anta. De oberoende 
variablerna är både rent beskrivande såsom exempelvis kön, ålder och etnisk 
bakgrund, men också tolkade i sin beskrivning så som exempelvis brotts-
kategorisering, hänsyn till om det funnits ett samtycke till vård eller hur/om olika 
rättssäkerhetsaspekter, exempelvis förordnande av offentligt biträde, uppfyllts.  

Valet av oberoende variabler har gjorts med stöd av de tidigare studier 
som finns inom området (jmf  resultaten från exempelvis Lagerberg, 1984). 
Variablerna har klassats som antingen rättsligt relevanta eller icke-rättsligt 
relevanta, eller både och (se bilaga 1 samt kapitel 3 angående de rättsliga 
förutsättningarna).  

Operationaliseringsprocessen har varit ett tidskrävande arbete, fyllt av trial 
and error. Eftersom empiriinsamlandet blev långt mer komplicerat än vad som 
hade förutsetts, har också den successiva bearbetningen blivit långdragen. En 
del av forskningsprocessen och operationaliseringen har inneburit att jag 
efterhand har fått gå tillbaka och revidera mitt material genom att lägga till 
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variabler. I det avseendet har min forskningsprocess bestått av ett växelspel 
mellan ett deduktivt och ett induktivt förhållningssätt. Frågeställningarnas 
utformning skulle i det avseendet kunna kallas för en form av ”hypoteser”, 
dock inte med den innebörden att studien genomför en traditionell 
hypotestestning, utan mer i egenskap av att de just är tänkbara utfall, utefter 
den tidigare kunskap som finns. 

Den kvantifierade studien har därefter kompletterats med en kvalitativt ut-
formad studie av textdokumenten, där ett urval av ärendena har bearbetats 
och analyserats med hjälp av en textanalysmetod, som särskilt fokuserar kom-
munikationen i gränssnitt mellan olika myndigheter. Här har argumentationen 
varit fokus, vilka aktörer argumenten tillhör och hur argumenten hänger sam-
man. Argumentationens tillhörighet och sammanlänkning har i detta avse-
ende blivit indikationer för selektionen, aktörerna och dess olika rationalitet. 
Ambitionen med den kvalitativa ansatsen har i huvudsak varit att fördjupa och 
ge en större förståelse för den kvantitativa studiens resultat (Merriam, 1994). 

2.4 Perspektivval 
Den här avhandlingen behandlar gränsområdet mellan juridik och socialt 
arbete. Studiens material utgörs av straffrättsliga och socialrättsliga beslut från 
domstolar (länsrätt och tingsrätt). Det är myndighetsperspektivet som fram-
kommer i dessa som utgör studiens perspektivval.  

Teoretiskt är avhandlingen inspirerad av begreppen norm- och målratio-
nalitet (jmf  Eckhoff, 1980; Åström, 1988, 2000) och King och Pipers forsk-
ning om hur lagen ”tänker” om barn (King och Piper, 1995). King och Piper 
visar på betydelsen av att i rättslig forskning om barn och unga analysera hur 
och på vilket sätt ungdomar och deras familjer beskrivs, samt vilka situationer 
och omständigheter som bedöms som relevanta för ingripandet, snarare än 
att analysera rättsliga normer, riskbedömningar och prognoser (1995). Social-
arbetare, politiker och jurister utgår alla från lagregler vid bedömningen av 
barn och ungdomars situation. För socialarbetare och politiker, till skillnad 
från jurister, är lagen bara en av flera faktorer som ligger till grund för de 
beslut som fattas (Åström, 1988). Beslutens innehåll bestäms med stöd av den 
professionella kunskap som beslutsfattarna företräder. Avhandlingen intar 
därmed både ett juridiskt perspektiv och perspektivet socialt arbete. 
Rättsociologiska influenser har utökat möjligheterna till förståelse, och till att 
utveckla arbetsmetoder som kan ge svar på frågeställningar som är nödvändiga 
för att besluten om omedelbart omhändertagande och häktning ska kunna 
förstås både juridiskt och utifrån det sociala arbetet. I den här avhandlingen 
studeras det sociala arbetets förutsättningar, varför det sociala arbetet parallellt 
med rätten utgör två centrala teman. 
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2.5 Begränsningar 
Avhandlingen utgår, som tidigare nämnts, från ett myndighetsperspektiv och 
analyserar institutionella formella textdokument. Det innebär att individer 
inte kommer att studeras, annat än genom textdokument. Naturligtvis är det 
både intressant och viktigt för det sociala arbetet att få utökad kunskap om 
vad individerna i systemet uppfattar, men den här studien fokuserar på 
myndighetsperspektivet. 

Att bygga forskningsresultatet på domar, det vill säga institutionella for-
mella textdokument, anses ibland som en begränsning i möjligheterna att 
kunna uttala sig om själva studieobjektet, i det här fallet selektionen mellan 
omedelbart omhändertagande jämlikt LVU och häktning av unga lagöver-
trädare, utifrån rättens och det sociala arbetets perspektiv. Den bakom-
liggande motiveringen för att välja detta tillvägagångssätt är dock som redan 
nämnts under operationaliseringen att selektionen kan studeras ”bakifrån”, 
genom en analys av utfallet och att detta kan göras genom institutionella 
dokument, exempelvis domar, för att belysa både det sociala arbetet och rätts-
väsendet på en meso-nivå. Ett problem som brukar uppmärksammas med 
den här typen av dokumentstudier är att de inte skulle vara primärkällor, utan 
istället återger ett indirekt förhållande mellan forskaren och det fenomen som 
skall beforskas. Kritiker menar då att texten blir ett slags raster genom vilken 
verkligheten filtreras och återges (Alvesson & Sköldberg, 1994). När det gäller 
det sociala arbetet menar exempelvis Bernler & Johnsson att den institutio-
nella formella texten konstruerar en verklighet som inte stämmer överens 
med klientens verklighet (Bernler & Johnsson, 1993 sid. 25f). Eftersom den 
institutionella formella texten är en ensidig produkt av myndigheten, är det 
viktigt att inse dess begränsningar i att uppmärksamma andras beskrivningar, 
liksom den kontextuella anpassningen. Emellertid vill jag framhålla att det är i 
just dessa två aspekter som styrkan ligger. I detta avseende blir den institutio-
nella formella texten en stabil källa som utifrån ett myndighetsperspektiv i ett 
formellt kontextuellt sammanhang återger en bild av verkligheten, nämligen 
myndighetens. Genom att analysera den bilden operationaliseras och utfors-
kas studieobjektet, det vill säga selektionen.  

2.6 Tidigare forskning 
Forskning om akuta frihetsberövanden av unga lagöverträdare i Sverige är, 
som tidigare nämnts, begränsad. Det finns ingen exakt statistik över det totala 
antalet 15 till 18-åringar som akut frihetsberövas varje år. För de akuta admi-
nistrativa frihetsberövandena, det vill säga de omedelbara omhändertagan-
dena, finns årlig statistik. Där kan man dock inte särskilja de ungdomar som 
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administrativt frihetsberövas på grund av att de begått brottsliga handlingar, 
från dem som frihetsberövats på andra grunder. För de ungdomar som akut 
frihetsberövas som en straffrättslig åtgärd, det vill säga häktats, finns idag 
ingen totalstatistik före 2003 att tillgå. 2 

Sammantaget finns relativt lite forskning som särskilt studerar det omedel-
bara omhändertagandet av ungdomar, medan det inom barnavårdsfältet finns 
en omfattande forskning om tvångslagstiftningen. Vad avser yngre barn som 
blir föremål för vård enligt 2 § LVU, det vill säga vårdas eller omhändertas på 
grund av brister i omsorgen, har resultat från dessa studier bland annat kun-
nat visa att en majoritet av vårdbesluten enligt LVU föregås av ett omedelbart 
omhändertagande (jmf  Hollander, 1985). I en jämförelse med övriga Norden 
framkommer att fler barn och ungdomar i Sverige omedelbart omhändertas 
per år, än i de övriga nordiska länderna. Det är också vanligare att det perma-
nenta vårdbeslutet föregås av ett omedelbart omhändertagande i Sverige 
(Hestbaek, 1998). En forskningsinsats som gjorts på området är den 
totalundersökning som genomfördes av Lagerberg (1984), endast några år 
efter SoL:s införande år 1982. Studien, som genomfördes via en enkät till alla 
länsrätter, uppmärksammade att pojkar blev omedelbart omhändertagna i 
större utsträckning än vad flickor blev, och visade även liksom senare studier, 
att det är mindre vanligt att permanenta vårdbeslut inte föregås av ett omedel-
bart omhändertagande. 

JO har i två undersökningar granskat socialtjänstens tillämpning av det 
omedelbara omhändertagandet. Resultatet från undersökningarna har inte 
gett fog för att kritisera socialtjänstens användning av det omedelbara om-
händertagandet. Dessa undersökningar har inte särskilt fokuserat unga lag-
överträdare. JO har dock även gjort en undersökning avseende tillämpningen 
av bestämmelserna om omedelbara omhändertaganden enligt LVU (det admi-
nistrativa akuta frihetsberövandet) och häktade, som specifikt avser unga lag-
överträdare.3 I undersökningen uttalar JO, i fråga om omedelbara omhänder-
taganden vid häktning, att åtgärder mot lagöverträdare i åldern 15-18 år i 
princip skall ges inom socialtjänsten. JO riktar här kritik mot socialtjänsten 
som går ut på att man inte i tillräckligt stor utsträckning engagerar sig i de 
unga lagöverträdarna. Detta utesluter inte, enligt JO, att det undantagsvis kan 
finnas häktningsskäl. Det påpekas också att det är angeläget att regelsystemet 
är så utformat att det lämnar utrymme för en övergång från ett regelsystem 
till ett annat. Redan vid remissförfarandet inför propositionen 1989/90:28 
konstaterades att det i vissa avseenden förelåg brister på samordning mellan 
rättsväsendets och de olika vårdområdenas regelsystem. I översynen av LVU 
som gjordes 2000, kommenteras inte omedelbart omhändertagandet över-
                                                      
2  Den statistiken finns endast tillgänglig efter ansökan om specialbearbetning av Kriminal-

vårdsverket, det vill säga finns ej publicerad. 
3  JO beslut 1984-06-14 i ärende 3343-1983 
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huvudtaget (SOU 2000:77). I slutet av 1990-talet genomförde Socialstyrelsen 
en rad undersökningar, i syfte att se över socialtjänstens individ- och familje-
omsorgs arbete med barn och ungdomar. I de studierna framkom att omedel-
bara omhändertaganden bland ungdomar ökat markant under andra delen av 
1990-talet. Det visade sig även att invandrarungdomar var överrepresenterade 
(SoS-rapport 1998:5). ”Akuta ingripanden är inte som begreppet antyder nå-
got undantag från det normala tvångsingripandet – det är det normala 
tvångsingripandet” skriver Levin (1997, sid. 38) och påpekar det intressanta 
och motsägelsefulla i att det blir vanligare med omedelbara omhändertagan-
den samtidigt som forskningsresultat visar att både barn och familjer ofta är 
välkända av socialtjänsten (jmf  Lagerberg, 1984; Hollander, 1985; Claezon, 
1987; Levin, 1997 sid. 38; Socialstyrelsen 1995). Det är tankeväckande och 
intressanta resultat, eftersom det omedelbara omhändertagandet signalerar ett 
agerande i en akut uppkommen situation.  

Sammanställningen av den forskning som finns om ungdomar som blir 
föremål för omedelbart omhändertagande enligt LVU visar att det finns be-
tydande kunskapsluckor när det gäller unga lagöverträdare. Beskrivningar och 
kunskap om den grupp ungdomar som blir föremål för omedelbara 
omhändertaganden i allmänhet, och i synnerhet då gruppen unga lagöver-
trädare, är ännu i sin linda. 

Gruppen ungdomar som blir häktade vet vi om möjligt ännu mindre om. 
De deskriptiva undersökningar som Kriminalvårdsstyrelsen årligen samman-
ställer, ger endast vid handen månatliga medeltal över dem som vistats på 
häktena. Det finns med andra ord inga publicerade uppgifter om det faktiska 
antalet ungdomar som varje år blir häktade. Däremot har Kriminalvårdsstyrel-
sen upprättat en nationell databas där landets alla kriminalvårdsområden skall 
rapportera in sin lokala statistik. Med material från denna databas kan sedan 
speciella grupper granskas, exempelvis unga häktade. För att utarbeta en po-
licy avseende differentiering och för att belysa övriga krav på utformning av 
kriminalvården i anstalt och häkte tillsatte Kriminalvårdsstyrelsen en projekt-
grupp som kom med slutrapporten ”Unga män i anstalt och häkte” 2001. 
Eftersom gruppen unga i denna studie omfattar ungdomar upp till 21 års 
ålder finns inte möjlighet att urskilja gruppen ej myndiga. Slutrapporten ger 
en god bild av hur de olika häktena och anstalterna är rustade för att hantera 
unga personer i allmänhet, men en vag bild av hur gruppen unga lagöverträdare 
15-18 år karaktäriseras och hanteras (Kriminalvårdsstyrelsen, 2001). 
Sammanfattningsvis är kunskapen begränsad inom detta område. 

Internationellt finns ett antal studier som uppmärksammar akuta frihets-
berövanden av unga lagöverträdare. Vad som är problematisk med dessa är 
att både lagstiftning och strukturella förhållanden skiljer sig markant åt, vilket 
gör det svårt att överföra kunskapen till svenska förhållanden. Mons Oppedal 
har i en grundlig studie undersökt omedelbara omhändertaganden enligt den 
norska barnavårdslagstiftningen utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv (1999). I 
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sina slutsatser lyfter han bland annat fram svårigheterna att balansera premis-
serna effektivitet och rättssäkerhet vid akuta omhändertaganden (a.a.). En 
annan forskare som har försökt att utjämna skillnaderna mellan olika länder 
(för att sedan kunna göra jämförelser) är Garland, som i sina senaste studier 
jämför England med USA (2001). USA har uppmärksammat frihetsberövan-
det av unga lagöverträdare (bland annat genom statistik hämtad från FBI). 
Emellertid är USA ett stort och mångfacetterat land, vilket gör det svårhanter-
ligt ur ett jämförelseperspektiv (Poe-Yamagata och Butts, 1996; Garland 2001).  

Internationella forskningsresultat kan kanske framförallt ge inspiration till 
hur svenska studier kan utformas och genomföras. USA och England fram-
träder bland de länder som valt att studera detta område. Där pekar forsk-
ningsresultaten på en ökning av antalet akuta frihetsberövanden av unga lag-
överträdare, en ökning av andelen unga lagöverträdare med annan etnisk bak-
grund samt en ökning av andelen flickor i gruppen (Childrens Defense Fund 
Yearbook 2000; Budnick och Shields-Fletcher, 1998; Porter, 2000; Poe-
Yamagata och Butts, 1996; Garland, 2001). I Storbritannien tillkom även 1998 
The Crime and Disorder Act, enligt vilken alla kommuner åläggs att ha ett 
”Youth Offending Team”, som skall omfatta och samla representanter från 
alla de myndigheter om har med unga lagöverträdare att göra på ett och 
samma ställe (Puhakka, 2001 sid 56 f.). Även Australien har i ett flertal studier 
undersökt akuta frihetsberövanden av unga lagöverträdare. I studierna upp-
märksammas skillnader mellan unga lagöverträdare som blir antingen om-
händertagna av socialvården eller av de polisiära myndigheterna. De mest 
framträdande resultaten visar på en minskning av antalet akuta frihets-
berövanden under 1990-talet. Trots detta ökar de akuta frihetsberövandena 
bland unga lagöverträdare i ursprungsbefolkningen. Dessutom sker en ökning 
av flickor som blir frihetsberövande bland de unga lagöverträdarna, vilket gör 
att de blir synliga som grupp (Adler, 1996 sid 56; Artz, 2004 sid 151-166; 
Adler och Worrall, 2004 sid 1-17; Atkinson, 1998; Chesney-Lind och Pasko, 
2004; Pearce, 2004 sid 130-150). En studie från Belgien fokuserar konsekven-
ser av att unga lagöverträdare överrapporterades och hanterades av den all-
männa domstolen. Resultaten visar att unga lagöverträdare av annan etnisk 
bakgrund framträder som en grupp (Van Dijk, Nuytiens och Eliaerts, 2005).  

Forskningen och diskussionerna om akuta frihetsberövanden av unga lag-
överträdare går inte att frikoppla från diskussionen om ungdomsbrottslighetens 
utveckling generellt. På detta område är forskningen mer omfattande. 
Estradas avhandling visar att det inte finns stöd för tesen att ung-
domsbrottsligheten skulle ha fortsatt att öka med oförminskad hastighet se-
dan 1974. Snarare tyder indikatorerna på att antalet ungdomsbrottslingar varit 
mer eller mindre konstant under en längre period (Estrada och Flyghed, 
2001). Senare studier indikerar dock att ungdomsbrottsligheten blivit grövre 
och har ökat under 2000-talet (Kühlhorn, 2000; 2005:4; Barnombudsmannen 
rapporterar 2004:06 sid. 154-161). Dessutom har överrepresentationen av 
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invandrare i rättsystemets olika skeenden uppmärksammats, ur ett diskrimine-
rande perspektiv i SOU 2006:30. Här framkommer också att begreppet in-
vandrare måste hanteras särskilt, eftersom en rad undersökningar visar på en 
otydlighet i användandet av begrepp. I Ds 2000:43 skriver man: ”Det lämpliga 
i att kalla människor som bott länge i Sverige för invandrare kan ifrågasättas. 
De svårigheter som typiskt kan kopplas ihop med invandrarskapet förekom-
mer framför allt under den första tiden i landet. Det har påvisats stora skillna-
der mellan utrikes födda beroende på hur lång tid de har varit bosatta i 
Sverige” (Ds 2000:43 sid 22). Vidare poängteras det olämpliga i att kalla per-
soner födda i Sverige, men med minst en utrikesfödd förälder för andra gene-
rationens invandrare, eftersom ”dessa personer ofta har en starkare anknyt-
ning till Sverige än till något annat land” (Ds 2000:43 sid 22). Forskning som 
lyfter fram och problematiserar etnisk bakgrund måste med andra ord även ta 
hänsyn till denna begreppsliga utveckling, i ett en ökad heterogen befolkning 
(SOU 2006:43).  

I skenet av alla dessa resultat kvarstår frågan vad kriminalstatistiken 
egentligen svarar på och varför det skall vara så svårt att få ett entydigt svar? 
Svårigheterna med att läsa statistik om brott och brottslingar ligger i en 
svårighet att förstå vad statistiken säger. Handlar det om faktiska brott, 
brottsmisstanke, anmälda brott eller är det ett avtäckande av det mörkertal 
som finns, vilket då skulle handla om förhållandet till det faktiska skeendet? 
Speglar kanske statistiken rättsliga förändringar, förändringar i allmänhetens 
uppfattningar eller en begreppsutveckling som påverkar vad som anses vara 
brott (Qvarsell, 1996 sid. 25-50; BRÅ 1993)? 

2.7 Avhandlingens disposition 
Avhandlingen är disponerad enligt följande: 

Kapitel 1 – Introduktion 
Kapitlet innehåller kortfattad inledning och bakgrund. 

Kapitel 2 – Syfte och frågeställningar 
I detta kapitel presenteras avhandlingsstudiens syfte och frågeställningar samt 
tidigare forskning på området.  

Kapitel 3 – Rättsliga förutsättningar 
Detta kapitel redogör för och analyserar de rättsliga förutsättningarna. Det 
belyser även skillnaderna mellan straff- och socialrätten.  

Kapitel 4 – Teoretiska utgångspunkter 
Teorikapitlet redogör för de teoretiskt relevanta utgångspunkterna  

Kapitel 5 – Metodologiska förutsättningar 
Kapitlet redogör för de metodologiska grunderna samt för hur hela forsk-
ningsprocessen genomförts. Här återfinns även resonemang om studiens 
tillförlitlighet. 
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Kapitel 6 - Fyra illustrativa fall beskrivs och analyseras. 
Kapitel 7 – 9 Resultat 

Redovisningskapitel av empirin, utifrån områdena a) beslut om akut frihetsbe-
rövande, b) frihetsberövandet som det verkställs och c) efter frihetsberövandet. 

Kapitel 10 – Slutdiskussion 
I detta avslutande kapitel vävs resultatkapitlen 6-9 samman med de teoretiska 
resonemangen i en friare diskussion.  

I sedvanlig ordning avslutas avhandlingen med bilagor och källförteck-
ning. Relevanta tabeller är samlade i en bilaga för att underlätta läsandet av 
resultaten. Källförteckningen är utformad efter juridiska arbetets källförteck-
ningsmodell för att underlätta för läsaren att hitta den sökta källan.  
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KAPITEL 3 
RÄTTSLIGA FÖRUTSÄTTNINGAR 

3.1 Rättsliga normer 
Både i våra privata och professionella verksamheter har vi att hantera ett stort 
antal normer, exempelvis etiska, sociala och rättsliga. Normerna utgör hand-
lingsdirektiv och är ett av flera beslutsunderlag som ligger till grund för männi-
skors handlande. De rättsliga normerna skiljer sig från andra normer såtillvida 
att de har fått en särskild status i vårt samhälle. De är antagna och påbjudna i 
en viss auktoritativ ordning. Vidare ligger i de rättsliga normernas natur att ett 
åsidosättande av normerna leder till i förväg beslutade sanktioner vilka fast-
slagits och verkställs av organ som företräder samhället (Hydén 2001, sid. 9). 
En poäng i det moderna rättssamhället är att lyfta fram och lösa konflikter på 
en annan nivå än där de uppkommer, det vill säga från den praktiska till den 
rättsliga nivån, vilket också innebär att staten involveras och är aktiv. Därmed 
separeras den rättsliga nivån från den praktiska i det att den praktiska nivån 
består av fakta, det vill säga konkret handlande och den rättsliga nivån består 
av rättssystemet, ett system av rättsliga normer. Den enskilde individens 
rättssäkerhet är tänkt att värnas genom att de rättsliga normerna är etablerade 
i förväg och ger individen möjlighet att förutse de rättsliga konsekvenserna.  

Att se de rättsliga förutsättningarna som handlingsdirektiv, med en särskild 
status utformade i en viss auktoritativ ordning gör det möjligt att studera de 
rättsliga förutsättningarna med politiska glasögon. ”Rätten sedd i ett politiskt 
perspektiv innebär att tyngdpunkten kommer att ligga i synen på rätten som 
ett instrument för genomförande av politiska intentioner” (Hydén, 2002, sid. 
109). Det innebär att det inte enbart är det rättsliga innehållet (det materiella), 
utan även formen som verkar styrande för samhällets medborgare.  

Välfärdsstaten har utvecklat särskilda former för de rättsliga förutsättning-
arna, eftersom en viktig utgångspunkt är att man måste ta hänsyn till att alla 
medborgare inte kan ta tillvara sina rättigheter själv. Myndigheterna har blivit 
nyckelbärare i välfärdssamhället när det gäller att förmedla de svaga grupper-
nas rättsliga rättigheter och skyldigheter (a.a sid. 109 f.). Den förändring som 
välfärdsstaten förde med sig politiskt påverkar, som tidigare nämnts, inte enbart 
innehållet utan även utformningen av rätten i praktiken (a.a sid. 100ff.). Det sätt 
på vilket samhällets och rättsväsendets praktiker (exempelvis poliser och social-
sekreterare) använder rätten blir utslagsgivande för rättens slutgiltiga innehåll.  
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Detta kapitel avser att redogöra för de rättsliga förutsättningarna vid akuta 
frihetsberövanden av unga lagöverträdare, närmare bestämt omedelbara om-
händertaganden enligt LVU och häktning enligt RB/LuL. Redogörelsen är 
inte av rättsdogmatisk karaktär och gör inte anspråk på att ge en uttömmande 
analys av rättsläget vad avser den positiva rätten. Snarare är förhållningssättet 
rättspluralistiskt, och riktar in sig på att analysera hur rättstillämpningen för-
håller sig till lagstiftningen, vilket även innebär att den lösning som framträder 
inte skall ses som den enda möjliga, utan en av flera.  

3.2 Samhällets dubbla uppgifter;  
att skilja mellan straffrätt och socialrätt 
När samhället skall hantera unga lagöverträdare uppstår ett konfliktfyllt di-
lemma. Å ena sidan skall samhället reagera på och motverka brottslighet och 
å andra sidan hjälpa ungdomar ur en destruktiv utveckling. Samhällets i detta 
avseende dubbla uppgifter är i praktiken utformade som två olika former av 
åtgärder eller insatser, när det gäller akuta frihetsberövanden. Lagstiftaren 
understryker emellertid att socialtjänsten och rättsväsendet har ett gemensamt 
intresse av att förhindra och motverka brott (Regeringens proposition 
1997/98:96 sid. 143). Regelsystemet som rör unga lagöverträdare är baserat 
på principen om att ungdomar skall särbehandlas straffrättsligt. Denna prin-
cip har en lång tradition i Sverige. Straffmyndighetsåldern är visserligen 15 år 
och utgör den nedre gräns för när en ungdom kan hållas ansvarig för sina 
brottsliga handlingar (jämför Brottsbalken (BrB) 1 kap 5 § ), men myndig-
hetsåldern inträder inte förrän vid 18 års ålder (jmf  Föräldrabalken (FB) samt 
Barnkonventionen). Särbehandlingen av barn som begår brott gäller särskilt 
unga i åldern 15 till 18 år, men sträcker sig i vissa avseenden ända fram till 21 
års ålder. Motiveringen till detta överskridande av myndighetsåldern hänger 
samman med föreställningar om och erfarenhet av att straffrättsliga in-
gripande måste anpassas till exempelvis graden av mognad, vilket inte auto-
matiskt hänger samman med biologisk ålder.  

Förutom principen om särbehandling finns även skillnader i uppbyggna-
den av den rättsliga strukturen, där rättsväsendet genom straffrätten skall för-
hindra och motverka brott, medan socialrätten skall se till individens enskilda 
vårdbehov. Problematiken uppstår i praktiken där unga som begår allvarliga 
brott antingen skall hanteras av rättsväsendet eller av socialtjänsten. Det finns 
idag kunskap om att barn som begår kriminella handlingar i stor utsträckning 
är socialt utsatta och har ett särskilt behov av stöd och hjälp, inte minst gäller 
detta barn och ungdomar som begår allvarliga brott. Samtidigt som social-
tjänsten politiskt, genom lagstiftningen ges företräde att hantera unga lag-
överträdare skall denna hantering inte inskränka på de straffrättsligt 
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motiverade kraven på förutsebarhet, konsekvens och proportionalitet (Reger-
ingens proposition 1997/98:96; Andersson 1992 sid. 111-152). Det är i det 
här avseendet som samhällets uppgifter kan sägas kollidera och det uppstår 
ett dilemma. Hur skall samhället agera för att fullgöra sina båda uppgifter, när 
barn begår allvarliga brott och måste akut frihetsberövas? 

I bedömningen av vilket akut frihetsberövande som är lämpligt ställs det 
straffrättsliga perspektivet mot det socialrättsliga. Både häktningen och det 
omedelbara omhändertagandet enligt LVU är akuta interimistiska beslut om 
frihetsberövande. Frihetsberövande innebär rättsligt att en person utan eget 
samtycke är tvungen att uppehålla sig på ett begränsat geografiskt område, 
exempelvis ett rum eller på en särskild institution. Frihetsberövandet är en 
mycket stark inskränkning av den egna individens fri- och rättigheter och 
måste därför ha lagstöd för att kunna tillämpas (Eskeland, 1988 sid. 15 ff.). I 
Sverige är det enbart offentliga myndigheter som har rätt att frihetsberöva. 
Frihetsberövandet kan delas upp i olika kategorier. Frihetsberövanden kan 
utgöra ett led i straffrättens process eller i huvudsak syfta till att tillgodose ett 
vårdbehov (så kallat administrativt frihetsberövande). Termen ”administrativ” 
förklarar att beslutet om frihetsberövande inte fattas av en domstol, utan av 
en myndighet (a.a sid. 16 f). I Sverige i dag måste dock alla beslut om frihets-
berövanden fattas av en domstol, men i vissa särskilt akuta situationer kan 
beslutet fattas av en myndighet och sedan underställas en domstol för att vara 
giltigt (se vidare nedan).  

Häktningen kan ses som en repressiv åtgärd tillhörande en bestraffnings-
ideologi och det omedelbara omhändertagandet enligt LVU som en behand-
lande insats tillhörande en vårdande ideologi. Både häktningen och det 
omedelbara omhändertagandet är olika former av processuella säkringsmedel 
– det vill säga något som man gör för att man vill säkra situationen under den 
tid vidare utredning genomförs. En avgörande förutsättning för att de skall 
vara möjliga att använda, är huruvida en utredning är nödvändig eller inte, 
samt eventuella svårigheter att genomföra den (Nordlöf, 2005 sid. 74, 344 ff; 
Bramstång, 1985 sid. 302). Emellertid är inte selektionen mellan de olika for-
merna av akut frihetsberövande enkel. Dessutom är det, som redan påpekats, 
inte en aktör som står för selektionen i det enskilda fallet, utan en mer eller 
mindre organiserad samverkan mellan olika myndigheter. Det rättsliga ställ-
ningstagandet grundar sig på kunskaper både i straffrätt och i socialrätt. För 
det sociala arbetet är vårdbehovet hos den enskilde unge lagöverträdaren ut-
gångspunkt för bedömningen. Till skillnad från detta är proportionalitet, 
förutsebarhet och konsekvens ledstjärnor för det straffrättsliga tänkandet 
(Andersson, 1992; Wennberg, 2005; Zila, 1995). Principen om proportionali-
tet innebär att det skall finnas en grundläggande proportion mellan brott och 
straff. Det är brottets svårighetsgrad som skall bestämma straffet. Med andra 
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ord ju allvarligare brott desto strängare straffrättsligt ingripande.4. Förutsebar-
heten innebär att ett straff  skall vara utformat så att man på förhand känner 
till det, både i vilka former som tvånget skall ske och under vilken tid. Förut-
sebarheten och konsekvenstanken hänger nära samman i det straffsrättsliga 
systemet, och har stor betydelse för trovärdigheten. Emellertid är häktningen 
inte ett straff, utan ett straffprocessuellt säkringsmedel, vilket i sig innebär att 
proportionalitetsprincipen samt principen om förutsebarhet i huvudsak är 
aktuella i att avgränsa för att kvalificera till häktning och inte ange en grade-
ring av vikten av att häkta. 

Inom svensk kriminalpolitik har det skett en förskjutning från behand-
lingstanken tillbaka till strafftänkandet, skriver utredarna i SOU 2004:122, an-
gående ingripande mot unga lagöverträdare (SOU 2004:122; Andersson, 
1992). Bakom den straffrättsliga utformningen ligger olika straffteorier. 
Straffteorierna brukar delas upp i absoluta och relativa. Absoluta straffteorier 
ser straffet som det väsentliga, medan de relativa utgår från att straffet har ett 
socialt ändamål, och syftar till att både bekämpa och förhindra brottslighet. 
Man ser också att samhällets insatser mot brottslighet har preventiva effekter 
och man talar då om individualpreventiva och allmänpreventiva effekter. All-
mänprevention syftar i sin direkta form till ett generellt allmänt avskräckande, 
genom hot om straff. Indirekt ger allmänpreventionen uttryck för att lagstift-
ningen förutsätts ha en normbildande effekt, det vill säga påverka den all-
männa moralen. Individualprevention syftar till att förändra beteendet hos 
enskilda individer, vilket kan ske på tre olika sätt; 1) inkapacitering (det vill 
säga oskadliggörande), 2) individuell avskräckning (från att återfalla i brott) 
och 3) behandling. Tanken med behandling, när det gäller att hantera krimi-
nalitet i samhället, är framförallt att bekämpa (ta bort) brottslighet och inte att 
vedergälla brottet (Wallén, 1973 sid. 18 ff, 28 f; Leijonhufvud och Wennberg, 
2001 sid. 20 f).  

En tillbakablick på den svenska kriminalpolitiken visar att under decenni-
erna efter införandet av 1864 års strafflag var den klassiska straffrättsskolan 
rådande. I den klassiska straffrättsskolan var tankarna om att brottet var rätts-
grund för straffet ledande, och man menade att straffet hade en viss allmän-
preventiv verkan. Det utmärkande för denna skola var synen på individens 
fria och rationella vilja. Statens uppgift var att avskräcka från brott och straf-
fet skulle både kunna förutses och stå i proportion till brottets svårighetsgrad. 
I kontrast till detta föddes behandlingstanken, som frukten av flera olika sko-
lor med en individualpreventiv syn på straffet. Man menade att brottslingar 
kunde delas in i olika kategorier och att påföljderna för de olika kategorierna 
skulle skilja sig åt. Påföljdssystemet som infördes 1956 var starkt påverkat av 
behandlingstanken. Det fanns en stor tilltro till att det var möjligt att behandla 

                                                      
4  Proportionalitetsprincipen som utvecklats i praxis i samband med tvångsmedel reglerades i 

lag först i samband med häktningsreformen 1988, jmf RB 24 kap 1 § (Nordlöf, 2005 sid 344).  
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unga lagöverträdare. Emellertid byggde många av straffrättsskolorna på ideolo-
gers och rättsvetenskapsmäns idéer, vilka saknade egentlig empirisk grund. 
Under 1960- och 70-talet blev behandlingstanken starkt ifrågasatt i huvudsak 
från politiskt håll, framförallt med hänsyn till rättssäkerheten för den enskilde 
individen. Varken likheten inför lagen eller proportionalitetsprincipen tycktes 
kunna efterlevas. Det riktades även kritik mot att det var brottslingen som 
person och inte den brottliga handlingen som kom i fokus. Dessutom hade den 
sociala rehabiliteringen av unga lagöverträdare inte visat sig särskilt framgångs-
rik (BRÅ-rapport 1977:7; Garland 2001, sid. 8 f). Idag betonas alltmer den 
brottsliga handlingen, handlingens konsekvenser, skulden och brottets svår-
hetsgrad. Svensk straffrätt och dess tillämpning vilar åter på strafftänkande i 
högre utsträckning än behandlingstänkande (Nordlöf, 2005 sid. 171).  

Frågan om häktning eller omedelbart omhändertagande aktualiserar inte 
enbart frågan om straff  eller vård. Eftersom båda åtgärderna innebär ett fri-
hetsberövande – straffrättsligt eller administrativt – ställs även viktiga frågor 
om rättssäkerheten för den enskilde individen på sin spets. Hur skyddas den en-
skilda individen, den unga lagöverträdaren, mot övergrepp från myndighetens 
eller statens sida? Vilket skydd ger lagstiftningen? Det grundläggande fri- och 
rättighetsskyddet finns i första hand i Regeringsformen, men även genom lag 
(1994:1219) om den Europeiska konventionen angående skydd för de mänsk-
liga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen).  

För att kunna genomföra redovisning och analys av den lagstiftning som 
reglerar häktning och omedelbara omhändertaganden av barn som begår 
brott krävs förutom kännedom om speciallagstiftningar som Lag om unga 
lagöverträdare, LuL och Lag om vård av unga, LVU, även kunskap om rätts-
systemet och hur det skall förstås utifrån sina samhälleliga funktioner. En av 
grundbultarna är kunskapen om hierarkin inom rättssystemet. Det finns en 
inbyggd rangordning i rättssystemet inom vilken de olika lagstiftningarna 
placerar sig. En grundläggande utgångspunkt är till exempel att värna om och 
skydda den enskildes fri- och rättigheter (Strömholm, 1985). En annan grund-
bult är rättsliga beslutsteorier, där socialrätt och straffrätt faller under två olika 
former av rationaliteter. Den ena kallas för målrationell, vilket innebär en 
strävan efter att uppnå ett mål, och den andra kallas för subsumtion, vilket 
mycket innebär ett subsumerande av konkreta förutsättningar under de juri-
diska förutsättningarna som leder till att ett resultat faller ut (Jämför Eckhoff, 
1980). I den här avhandlingen kommer dessa begrepp främst att användas 
genom regleringsmodellens tillämpning (jämför Åström, 1988).  

Det är endast den senare lagstiftning, det vill säga den lagstiftning som va-
rit aktuell under 1990-talet och framåt, som kommer att beskrivas och 
analyseras. I det här arbetet är det den lagstiftningen som i följande kapitel 
granskas i dess praktiska tillämpning. De grundläggande begreppen i lag-
texten analyseras med utgångspunkt i lagens förarbeten och regeringsrättens 
praxis. Syftet med analysen är att beskriva och klarlägga de tolknings- och 
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bevisproblem som lagtillämparen ställs inför vid tillämpningen av lagen, och 
vilken vägledning som ges i motiven till lagen. För att förankra resonemangen 
historiskt kommer jag att inleda med den historiska kontexten. 

3.3 Unga lagöverträdare som rättssubjekt  
i ett rättshistoriskt perspektiv 
Att särbehandla barn som begår brott är ingen ny företeelse. Redan i det an-
tika Grekland kom Aristoteles (384-322 f. Kr) att formulera ett moralfiloso-
fiskt synsätt som innebär att det är förnuftet och den fria viljan som ligger till 
grund för människans moraliska ansvar. De varelser som ansågs sakna för-
nuft, till exempel djur, i vissa avseenden kvinnor och barn, kunde inte vara 
ansvariga för sina handlingar. Förnuft och fri vilja var de faktorer som kräv-
des för att människan skulle vara moraliskt ansvarig för sina handlingar 
(Aristoteles, The Politics, II:17; Lindberg, 1992 sid. 389 ff).  

Från medeltiden och fram till 1800-talet växte begreppen barn och barn-
dom fram i takt med att det skedde en moralisering av samhället (Ariés, 1962 
sid. 412). Religionen fick en mer betydande roll och utpekade föräldrarna som 
barnens spirituella väktare och som ansvariga inför Gud för sina barns krop-
par och själar. Det blev allmänt känt att barn inte var färdiga för livet, utan 
behövde en särskild behandling – en sorts karantän – innan de var mogna för 
att träda in i vuxenlivet. Denna karantän skulle bestå av uppfostran och 
utbildning. Familjen blev den institution i samhället dit karantänen förlades. I 
takt med industrialiseringen ansågs familjen bli otillräcklig som uppfostrare 
och utbildare. Framväxten av den allmänna folkskolan och filantropin – se-
nare det sociala arbetet - blev nödvändig för att hantera den minskade sociala 
kontroll som uppstod genom urbaniseringen (Ariés, 1962).  

1864 års svenska strafflag föreskrev att lagöverträdare under 15 år inte 
skulle straffas. Dessutom skulle brottslingar i åldersgruppen 15-18 år få en 
generell nedsättning av de strängaste straffen. Lagstiftningen kritiserades på 
grund av detta för en överdriven humanitet och för att inte tillgodose kravet 
på rättvisa straff. Under perioden fram till 1900-talet inträdde ett straffrättsligt 
perspektivskifte och engagemanget för att särbehandla ungdomsbrottslingar 
ökade. Den svenska rättsliga historien var samstämmig med en allmäneurope-
isk utveckling och kan jämföras med samtida utformning av lagen i Tyskland, 
England, Frankrike, Norge och Danmark. 1902 års lagstiftning om reaktioner 
mot ungdomsbrott, som ofta kallas ”behandlingstankens genombrott inom 
svensk straffrätt”, visar sig enligt Kumlien (1997 sid. 338 f) ha överraskande 
starka förbindelser inte bara med betydligt äldre tiders synsätt utan också med 
den förhärskande straffrättsideologin. 1800-talets historia visade upp ett kom-
plicerat växelspel mellan centralmakt och lokalsamhälle reaktioner mot 
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ungdomsbrott – mellan statens straffsystem och kommunernas sociala 
tvångsvård. Under denna tid fanns det en föreställning om den goda och 
kloka myndigheten, vars ursprung kan hänvisas till 1700-talets upplysta des-
potism. I den kommande preventiva socialpolitiska ideologin framträdde tre 
grundläggande drag: 1) vedergällande straff  ansågs varken rättvist eller ända-
målsenligt som reaktion när ett barn – en växande individ – begått brott, 2) 
asocialt beteende kunde förebyggas genom behandling, 3) samhället har både 
rätt och skyldighet att tvångsomhänderta barn som på grund av miljö 
och/eller eget beteende riskerade att få sina liv förstörda. De så kallade rädd-
ningsinstituten var de första försöken att bedriva barnavård i syfte att försöka 
påverka och förändra, snarare än att bestraffa. Räddningsinstituten vände sig 
till asociala barn, och skulle tillhandahålla uppfostrande vård av vanartade och 
kriminella underåriga. Inrättningen som sådan samt dess tillkomst redogör 
Bramstång för i sin avhandling från 1964 (Bramstång, 1964). Räddnings-
institutet präglar barnavårdsideologin än idag, genom sitt sätt att se samhälls-
ingripanden som samhällets plikt och barnens rätt. 1902 års lag om fosterbarn 
och lagen om fostran av vanartade och i sedligt avseende försummade barn – 
den första lagstiftningen på området, förde över viktiga funktioner från det 
judiciella straffsystemet till lokalsamhällets ”elit”. Därav kan sägas att vår egen 
tids dualism mellan vård och straff  laghistoriskt härstammar från 1902 års 
lagstiftning (Kumlien, 1997 sid. 7, 335 ff). Den under 1990-talet gällande 
barnavårdslagstiftningen, Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård 
av unga, har sedermera vuxit fram genom 1924 års och 1960 års Barnavårds-
lag. Socialtjänstlagen som tillkom 1980 förändrade lagstiftningskaraktären och 
separerade frivilliga insatser från insatser som kunde bli aktuella med tvång. 
LVU reviderades under slutet av 1980-talet och fick sin nuvarande form 1990.  

Barn som rättsliga aktörer väcker frågor om rättssäkerheten eftersom de 
just är barn och särskilt behöver värnas. Rättsstat och rättssäkerhet är begrepp 
som kräver definitioner för att de inte skall bli urvattnade modeord. Med 
begreppet rättssamhälle menas här ett samhälle som är byggt på lag och rätt. 
Rättsstaten är en samhällsform där statsorganen anses skyldiga att själva följa 
de gällande reglerna. Det skall även finnas garantier mot missbruk av stats-
makten och medborgarna ska åtnjuta rättssäkerhet. Rättssäkerhet innebär en 
rättsordning som ger den enskilde medborgaren ett visst mått av frihet och 
skydd mot övergrepp från andra medborgare och från samhället självt 
(Nationalencyklopedin, 1996, sid 51). Dessa frågor handlar även om hur rätts-
staten själv följer de gällande reglerna. Individens egen frihet är en av de mest 
grundläggande fri- och rättigheter som tillkommer den moderna människan. 
Att värna den är en viktig uppgift för rättsstaten. Ett sätt att studera rätts-
säkerheten i ett samhälle är att granska hur och i vilka sammanhang samhället 
använder frihetsberövning.  

För att säkra rättssäkerheten för individen finns rättighetsskyddet befäst 
både som ett konstitutionellt och ett europeiskt rättighetsskydd. Det 
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konstitutionella skyddet återfinns framförallt i Regeringsformen (RF), en av 
grundlagarna. Det europeiska rättighetsskyddet hittas i den Europeiska kon-
ventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grund-
läggande friheterna (Europakonventionen). Av grundlagarna är RF den vik-
tigaste. Regeringsformens kapitel 2 behandlar vissa grundläggande fri- och 
rättigheter med särskild betydelse för den politiska verksamheten, såsom 
yttranderätten. Offentlighetsprincipen, det vill säga rätten att ta del av all-
männa handlingar, finns även här. Rättigheternas närmare innehåll är tänkt att 
preciseras i andra lagar. Det finns även vissa orubbliga rättighetsbestämmelser 
som är bindande även för lagstiftaren. Dit hör religionsfrihet, skydd mot poli-
tisk åsiktsregistrering, skydd mot att under tvång ge till känna sin åskådning i 
politiskt, religiöst, kulturellt eller annat sådant hänseende, förbud mot 
landsförvisning av svensk medborgare och förlust av medborgarskap, förbud 
mot dödsstraff  och skydd mot kroppsstraff, tortyr med mera, förbud mot 
retroaktiv strafflag och mot retroaktiv skattelag, förbud mot att inrätta dom-
stol för redan begången gärning, rätt till domstolsprövning eller prövning av 
domstolsliknande nämnd vid frihetsberövande (Hydén, 2001, sid. 89 f). Sedan 
1995 gäller den av Europarådet utarbetade konventionen angående skydd för 
de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. RF:s 2 kapitel 
stämmer i stort överens med de rättigheter och friheter som Europarådets 
konvention stadgar (a.a).  

En konvention som Sverige ratificerat, men ej antagit som svensk lag, är 
Konventionen om barns rättigheter. Barnkonventionen lyfter fram barnet 
som en självständig enhet med rättigheter som måste värnas. Konventionen 
bygger på fyra huvudprinciper: tanken om fullt och lika människovärde (art 
2), barnets bästa (art 4), rätten till liv och utveckling (art 6) och rätten att göra 
sig hörd och få påverka sin situation (art 12). Därtill kommer en rad artiklar 
som syftar till att skapa politiska diskussioner och vara grund för politiska 
beslut. Slutligen har själva rapporteringsprocessen utvecklats till mer än en 
formalitet, nämligen för att möjliggöra granskning och debatt i syfte att för-
bättra. Konventionens artiklar 37 och 40 lyfter fram barn som frihetsberövas 
och att det endast får ske enligt lag, som en sista utväg och under kortast 
lämpliga tid (art 37 b). Vidare framhåller konventionen att frihetsberövade 
barn skall hållas åtskilda från frihetsberövade vuxna och behandlas humant 
och med respekt (art 37 b/art 40 1/2) och ha rätt att så snart som möjligt få 
tillgång till juridiskt biträde och att få lagligheten av frihetsberövandet prövat 
av domstol (art 37 c/ art 40 p.2 b. iii/v). Det kvarstår dock svårlösliga frågor i 
tolkningen av barnkonventionens artiklar, till exempel hur ”sista utväg” eller 
”kortast lämpliga tid” skall definieras. I den rapportering till FN-kommittén 
som skall göras angående de framsteg som gjorts av konventionsstaterna i 
fråga om förverkligande av barnkonventions skyldigheter har Sverige ännu 
inte tagit upp och behandlat frågan om akuta frihetsberövaden av unga lag-
överträdare. Socialtjänstlagen har dock utökats med en paragraf  som explicit 
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uttrycker att det är barnets bästa som skall komma i främsta rummet vid be-
slutsfattande, jämför SoL 1 kap 2 §.  

3.4 Rättsliga förutsättningarna för akut fri-
hetsberövande av unga lagöverträdare 
Straffrättens funktion kan sägas syfta till att påverka människors handlande, 
så att de avhåller sig från att utföra vissa samhällsfarliga handlingar som har 
kriminaliserats (det vill säga brott). Straffrätten har alltså också en preventiv 
funktion (till skillnad från exempelvis civilrättens funktion som kan sägas vara 
konfliktlösande) och dess uppgift är att förebygga brott. I första hand är 
straffrätten allmänpreventiv, vilket innebär att syftet är att avhålla människor i 
allmänhet från att begå brott. I andra hand är den individualpreventiv, vilket 
innebär att den skall bidra med att avhålla den enskilde brottslingen från att 
begå nya brott (Wennberg, 2005; Nordlöf  2005). 

Under medeltiden byggde straffrättens allmänprevention på en omedelbar 
avskräckning. Varje enskilt straff  skulle göra så skrämmande intryck att det 
skulle avskräcka folk från att begå brott. Efter hand förändrades synen från 
omedelbar avskräckning till att bli mer inriktad på en medelbar avskräckning. Det 
innebär att det inte längre är verkställandet som är avskräckande utan det psyko-
logiska strafftvånget som ska få människor att avhålla sig från att begå brott.  

Häktning 
Straffsystemets rättsliga reglering återfinns i Brottsbalken (BrB), Rättegångs-
balken (RB) och i specialstraffrätten. Brottsdefinitioner och påföljder åter-
finns i Brottsbalken och i specialstraffrätten, medan de processuella reglerna 
återfinns i Rättegångsbalken.  

För att upprätthålla rättssäkerheten värnas förutsebarhet i rättssystemet, 
och en minimering av risken för godtycke i rättstillämpningen. Det innebär 
att straffrätten är bunden vid den skrivna lagen på ett annat sätt än vad som 
är fallet inom civilrätten. Rättssäkerheten inom straffrätten kommer till ut-
tryck genom legalitetsgrundsatsen (inget brott utan stöd av lag och inget straff  
utan stöd av lag, jmf  RF 2 kap 10 §, 8 kap 3 § och BrB 1 kap 1 §). Legalitets-
grundsatsen kan sammanfattas i två förbud: 1) Förbud mot analog strafflag-
tillämpning, och 2) Förbud mot retroaktiv strafflagtillämpning. Legalitets-
grundsatsen är även starkt knuten till en annan grundläggande straffrättsprin-
cip, nämligen att hellre fria än fälla, och där av åklagaren som har bevisbördan. 
Det är med andra ord inte den misstänkte som skall bevisa att han är oskyldig 
(Nordlöf, 2005). 
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När en person på sannolika skäl misstänks för ett brott, för vilket är före-
skrivet fängelse ett år eller mer, får den personen häktas enligt RB 24 kap 1 §. 
Detta sker efter polisens gripande (RB 24 kap 7 §) och åklagarens anhållande 
(RB 24 kap 8 §). En häktningsframställan måste göras senast kl.12.00 tredje 
dagen efter anhållningsbeslutet och häktningsförhandlingen måste ske senast 
4 dygn efter gripandet eller anhållningsbeslutets verkställighet.  

De generella förutsättningarna som gäller för häktning är att: 
RB 24 kap 1 §  

”Den som på sannolika skäl är misstänkt för ett brott, för vilket är 
föreskrivet fängelse ett år eller därutöver, får häktas, om det med hän-
syn till brottets beskaffenhet, den misstänktes förhållande eller någon 
annan omständighet finns risk för att han  

1. avviker eller på något annat sätt undandrar sig lagföring eller 
straff, 

2.  genom att undanröja bevis eller på något annat sätt försvårar sa-
kens utredning eller  

3. fortsätter sin brottsliga verksamhet. 

Är för brottet inte föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år, skall 
häktning ske, om det inte är uppenbart, att skäl till häktning saknas. 

Häktning får ske endast om skälen för åtgärden uppväger de intrång 
eller men i övrigt som åtgärden innebär för den misstänkte eller för 
något annat motstående intresse. 

Kan det antas att den misstänkte kommer att dömas endast till böter, 
får häktning inte ske.” 

De huvudsakliga rekvisit som anges för att häktning skall vara möjlig är att 
personen på sannolika skäl är misstänkt för ett brott, med straffsatsen fäng-
else ett år eller därutöver och att det med hänsyn till brottets beskaffenhet, 
den misstänktes förhållande eller annan omständighet finns risk för att per-
sonen 1) avviker, kallas även för flyktfara 2) undanröjer bevis – försvårar 
utredningen, kallas även för kollusionsfara 3) fortsätter sin brottsliga verk-
samhet, kallas även för recedivfara. 

Häktningsbeslutet skall fattas av rätten (RB 24 kap 5 §). I häktnings-
beslutet skall anges brottsrubricering samt grund för häktningen. I samband 
med beslutet skall även på åklagarens begäran prövas om den häktades 
kontakter med omvärlden bör inskränkas. I fråga om behandlingen av den 
häktade eller den som är anhållen, samt om ersättning från allmänheten åt 
den som varit oskyldigt anhållen eller häktad, finns särskilda bestämmelser i 
lag (1976:371) om behandling av häktade och anhållna m.fl. 

Om det på grund av den misstänktes ålder, hälsotillstånd eller någon an-
nan liknande omständighet kan antas att häktningen skulle kunna leda till 
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men, får häktning endast ske om det är uppenbart att betryggande övervak-
ning inte kan ske på annat sätt. Den som blir gripen, anhållen eller häktad 
skall tas i förvar. Den som häktas skall utan dröjsmål föras direkt till häktet.  

I lagstiftningen finns uttryckligen angivet att för personer under 18 år 
finns särskilda bestämmelser i LuL (RB 24 kap 4 § st 2).  

”Den som har fyllt arton år får häktas endast om det finns synnerliga skäl” (LuL 23 
§). Huvudprincipen när det gäller unga lagöverträdare i åldern 15-17 år är att 
de endast i undantagsfall skall häktas, skriver departementschefen i pro-
positionen till Lagen om unga lagöverträdare (LuL) (Regeringens proposition 
1964:10 sid. 163). ”Över huvud bör alla möjligheter tillvaratagas, varigenom 
häktning kan undvikas.” (Regeringens proposition 1964:10 sid. 164). ”Prin-
cipen att övervakning av unga lagöverträdare äger företräde framför häktning 
har, då det är fråga om misstänkta under 18 år, sådan styrka, att det dels ej 
erfordras någon utredning om att häktning kan antagas medföra men för den 
misstänkte, dels skall vara uppenbart, att betryggande övervakning ej kan 
anordnas, för att häktning skall få ske. Det första ledet är ett uttryck för upp-
fattningen, att häktning av unga misstänkta alltid får antagas innebära allvar-
ligt men för vederbörande och därför i största möjliga utsträckning bör undvi-
kas. I det andra ledet ligger ett ytterligare understrykande av att möjligheterna 
att ersätta häktning med annan åtgärd skall ha grundligt prövats, innan rätten 
skrider till häktning.” (a prop. sid. 163). Med övervakning avses en för den 
straffrättsliga utredningen betryggande förvaring av den unge lagöverträdaren.  

En undersökning från början av 1960-talet visar att i Stockholm och 
Göteborg var drygt 80 respektive drygt 70 unga under 18 år häktade i respek-
tive stad per år. Förhoppningen var att antalet skulle sjunka i takt med att 
mottagningsavdelningarna vid landets ungdomsvårdsskolor fick fler platser (a 
prop sid. 163). Departementschefen skriver även att ”önskemålet om att und-
vika häktning leder till att häktning i allmänhet inte bör tillgripas, om den 
unge kan placeras i mottagningsavdelning. Det bör dock framhållas, att det 
icke endast är omhändertagande på sådan avdelning som medför att häktning 
ej bör tillgripas. Även på annat sätt bör man söka undvika häktning. Tillsyn 
och övervakning i hemmet eller på barnavårdsanstalt kommer här i betrak-
tande. Över huvud bör alla möjligheter tillvaratagas, varigenom häktning kan 
undvikas.” (a prop sid. 164). 

Ärenden som handläggs inom ramen för LuL skall alltid behandlas skynd-
samt (se LuL 29 §). De grundläggande rekvisiten för häktning enligt RB gäller 
även då barn under 18 år misstänks för brott och eventuellt bör häktas.  

Begreppet synnerliga i lagtexten, samt utsagorna i propositionerna pekar 
mot en restriktiv tillämpning. Innebörden av synnerliga måste även tolkas i 
skenet av de rättsfall som finns på området. Högsta Domstolen (HD) har i 
två fall prövat beslut om häktning av en misstänkt person under 18 år. 1978 
var en 16-åring misstänkt för grova förmögenhetsbrott som hade begåtts 
under tre månader. Det fanns anledning att tro att den unge skulle fortsätta 
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med den brottsliga verksamheten. Han hade erkänt de brottsliga handling-
arna, men bestred häktningsyrkandet. Tingsrätten häktade den unge. Dom-
stolen ansåg att synnerliga skäl förelåg på grund av omständigheterna, näm-
ligen svår skolleda och viss användning av alkohol, och den unges personliga 
omständigheter. Den unge hade sedan en tid tillbaka varit placerad i foster-
hem. Hovrätten (HovR) fastställde tingsrättens beslut. Av besvären till HD 
framkom det att om den unge försattes på fri fot, skulle han och hans foster-
föräldrar under viss tid vistas i en avlägset belägen fjällstuga. Överklagan be-
streds av myndigheten med hänvisning till att den unge visat stor förslagenhet 
i att (trots myndigheternas ingripande) fortsätta att begå brott. HD fann med 
anledning av den föreslagna åtgärden, det vill säga vistelsen i fjällstugan, att 
någon omedelbar risk för fortsatt brottslighet inte kunde föreligga och den 
misstänkte försattes på fri fot (H 1978:471). Det andra rättsfallet är av något 
senare datum, och rör en 17-årig pojke på sannolika skäl misstänkt för olaga 
hot. Det fanns anledning att tro att den brottsliga verksamheten skulle fort-
sätta, att det förelåg kollusionsfara och att betryggande övervakning inte 
kunde anordnas samt att synnerliga skäl förelåg. Vid huvudförhandlingen 
biföll rätten åtal beträffande olaga hot i fem fall och misshandel i två fall. Rät-
ten förordnade om en rättspsykiatrisk undersökning och att den unge skulle 
bli kvar i häktet. Beslutet överklagades och den unge yrkade att bli försatt på 
frifot. HovR:en fann att både recediv- och kollusionsfara (det vill säga risk för 
fortsatt brottslighet, samt risk för försvårande av utredningen) fortfarande 
förelåg och att betryggande övervakning inte kunde ske på annat sätt. Detta 
gjorde att domstolen sammantaget ansåg att synnerliga skäl förelåg. Den unge 
besvärade sig till HD. HD fann att synnerliga skäl till häktning inte förelåg 
och att personen i fråga skulle försättas på fri fot, även om viss risk för fort-
satt brottslighet fanns. Vid ett fortsatt frihetsberövande förelåg nämligen risk 
att den frihetsberövande påföljden, som den unge skulle komma att dömas 
till, skulle framstå som kortare än den sammanlagda tiden som han redan 
hade varit frihetsberövad (H 1985:56). Sammantaget ger de båda rättsfallen en 
mycket restriktiv tolkningsbild av begreppet synnerliga skäl. Trots att under-
instanserna i båda rättsfallen bifaller häktningen upphäver HD dessa. Fokus i 
bedömningen av synnerliga skäl tycks ligga i en bedömning av möjligheterna 
till övervakning samt en proportionalitetsbedömning av det akuta frihets-
berövandets längd i förhållande till den eventuella påföljden.  

För personer som blir föremål för LuL och som inte fyllt 18 år skall en of-
fentlig försvarare utses (se LuL 24 §). Eftersom det måste finnas en misstanke 
om att ett brott med lägst straffsatsen 1 års fängelse är begånget för att en 
häktning skall bli aktuell, aktualiseras en rad andra paragrafer i LuL. Enligt 
LuL 3 § skall förundersökningen bedrivas med särskild skyndsamhet när det 
gäller en person som är under 18 år och när det för brottet är föreskrivet 
minst 6 månaders fängelse. Vårdnadshavare eller annan som svarar för den 
unges vård skall kallas till förhör, om det inte är till men för utredningen eller 
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om det finns särskilda skäl mot det (5 §). Socialnämnden skall även under-
rättas om personen är under 18 år och fängelse kan följa på brottet (6 §) och 
vid förhör skall om det är möjligt företrädare för socialnämnden närvara om 
det kan ske utan men för utredningen. Sammanfattningsvis kan sägas att när 
det blir aktuellt med häktning av en ung lagöverträdare som fyllt 15 år men inte 
18 år skall lagstiftningen tillämpas restriktivt och socialtjänsten skall involveras.  

Omedelbart omhändertagande 
Socialtjänstens grundläggande mål är att i en demokratisk och solidarisk anda 
främja människors sociala och ekonomiska trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor 
och aktiva deltagande i samhällslivet. Socialtjänsten skall bygga på respekt för 
människors självbestämmanderätt och integritet (se SoL 1 kap 1 §). Social-
tjänstens uppgift är att verka som ett yttersta skyddsnät – då alla andra möj-
ligheter till lösningar uttömts.  

Socialtjänsten har ett särskilt ansvar för olika grupper i samhället, där-
ibland barn som riskerar att utvecklas ogynnsamt. Det särskilda ansvaret ut-
trycks i SoL 5 kap 1 §.  

Utgångspunkten för socialtjänstens arbete (som regleras enligt SoL i första 
hand) är frivillighet och samråd med de enskilda personerna. Frivillighet är ett 
av de vägledande orden för socialtjänstens arbete. I särskilda fall har man 
dock pekat ut svåra situationer där kravet på frivillighet bör kunna kringgås, 
exempelvis för att kunna tillgodose vårdbehovet hos missbrukare, lag 
(1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, LVM och för barn och ung-
domar, lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. De 
sociala tvångslagarna skall användas undantagsvis, i situationer när samför-
ståndslösningar inte kan uppnås, men socialtjänsten ändå bedömer att vård-
behovet är så stort att det blir nödvändigt med vård.  

 Eftersom de sociala tvångslagarna medför myndighetsutövning och i 
vissa fall även frihetsberövande, fattar domstolen de mest ingripande beslu-
ten. Målen är förvaltningsrättsliga och det är länsrätten som är dömande i 
första instans. Även de beslut som socialtjänsten fattar på frivillig grund inne-
bär myndighetsutövning och kan överklagas genom förvaltningsbesvär. För 
socialnämnden regleras beslutsprocessen genom Förvaltningslagen (1986:223) 
och för domstolarna genom Förvaltningsprocesslagen (1971:291).  

Den juridiska processen när det gäller ett omedelbart omhändertagande är 
speciell eftersom den reglerar en akut situation. Det omedelbara omhänder-
tagandet blir aktuellt som åtgärd när det inte går att få till en frivillig lösning 
och rättens beslut inte kan avvaktas eller att det behövs av utredningsskäl. 
Socialnämnden kan då fatta ett interimistiskt beslut som skall underställas 
rätten inom en vecka från det att beslutet fattades (LVU 6, 7 §§). Då skall 
både beslutet och handlingarna i ärendet tillställas rätten. Om inte ärendet 
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underställs rätten upphör det omedelbara omhändertagandet. Rätten skall 
pröva beslutet så snart det kan ske. Om det inte finns synnerliga skäl skall det 
ske inom en vecka från det att beslut och handlingar kom in till rätten (7 §).  

Eftersom det omedelbara omhändertagandet är ett beslut som måste 
kunna fattas med mycket kort varsel har nämndens ordförande, eller vid den-
nes förhinder vice ordförande eller annan ledamot som nämnden utsett ge-
nom delegation, rätt att besluta om ett omedelbart omhändertagande. Be-
slutanderätten skall fördelas så att någon av ovanstående alltid skall kunna 
nås. Beslut som fattas av nämndledamot skall anmälas vid nämndens nästa 
sammanträde. Ordningen är till för att ge nämnden insyn i hur dessa ärenden 
handläggs, men samtidig är det upp till nämnden att besluta om omhänder-
tagandet av någon anledning skall upphöra.  

Om länsrätten fastställer beslutet skall socialnämnden, inom fyra veckor 
från den dag då beslutet verkställdes, ansöka hos rätten om fortsatt vård (8 §). 
Ett omedelbart omhändertagande enligt LVU upphör om ansökan om fort-
satt vård inte har gjorts inom de fyra veckorna efter verkställigheten eller när 
rätten beslutar i vårdfrågan. Om den unge är häktad, kan visserligen ett beslut 
om omedelbart omhändertagande fattas men inte verkställas förrän beslutet 
om häktningens upphörande fattats. Om det inte längre finns behov av ett 
omedelbart omhändertagande skall socialnämnden genast besluta att det skall 
upphöra (9 §).  

Rekvisiten för ett omedelbart omhändertagande återfinns i LVU 6 §: 

”Socialnämnden får besluta att den som är under 20 år omedelbart 
skall omhändertas, om  

1. det är sannolikt att den unge behöver beredas vård med stöd av 
denna lag, och  

2. rättens beslut om vård inte kan avvaktas med hänsyn till risken för 
den unges hälsa eller utveckling eller till att den fortsatta utred-
ningen allvarligt kan försvåras eller vidare åtgärder hindras. 

 Om socialnämndens beslut om omhändertagande inte kan avvaktas, 
får nämndens ordförande eller någon annan ledamot som nämnden 
har förordnat besluta om omhändertagandet. Beslutet skall anmälas 
vid nämndens nästa sammanträde. 

När socialnämnden har ansökt om vård med stöd av lagen, får även 
rätten besluta att den unge omedelbart omhändertas.” 

De grundläggande förutsättningarna för att det skall kunna bli aktuellt med 
ett omedelbart omhändertagande är att det finns ett omedelbart behov av 
vård eller att det av utredningsskäl behövs ett omedelbart omhändertagande. 
Punkten 1 i LVU 6 § refererar till paragraferna 1, 2 och 3 i samma lag. Där 
återfinns kriterierna för behovsbedömningen. I LVU 1 § återfinns samtyckes-
konstruktionen, vilken innebär att det måste vara uteslutet att situationen går 
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att lösa på frivillig väg. Lagens syfte är att se till barnets skydd och att kunna 
bereda honom eller henne vård trots att det kanske inte går att få till ett sam-
tycke. Om förälder eller annan vårdnadshavare motsätter sig vården kan det 
bli aktuellt med ett omedelbart omhändertagande. Efter 15 års ålder skall 
även barnets inställning och samtycke inhämtas – eftersom barnet får 
processbehörighet vid 15 års ålder enligt LVU 36 §. LVU 2 och 3 §§ ger 
förutsättningarna för beredande av vård. LVU 2 § rör situationer som hänger 
samman med brister i barnets miljö, de brukar även kallas ”miljöfallen”. Här 
finns exempelvis föräldrar som på grund av missbruk brister i sin omsorgs-
förmåga. I LVU 3 § regleras de situationer där det är barnets eget beteende 
som är faran, de så kallade ”beteendefallen”. 

LVU 3 § : ”Vård skall också beslutas om den unge utsätter sin hälsa 
eller utveckling för en påtaglig risk att skadas genom missbruk av 
beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller något annat 
socialt nedbrytande beteende. 

Vård skall också beslutas om den som dömts till sluten ungdomsvård 
enligt 31 kap 1 a § brottsbalken vid verkställighetens slut bedöms vara i 
uppenbart behov av fortsatt vård för att inte löpa sådan risk som avses 
i första stycket.” 

Riskerna för den unges hälsa och utveckling skall vara konkreta och inte bara 
vaga misstankar, enligt Regeringens proposition 1989/90:28. Eftersom det är 
häktningen och det omedelbara omhändertagandet som skall ställas mot var-
andra i den här analysen fokuseras endast rekvisitet brottslig verksamhet. Med 
brottslig verksamhet har lagstiftaren uttryckt att det avses ett upprepat brotts-
ligt beteende som bryter mot samhällets grundläggande normer (Regeringens 
Proposition 1879/80:1 del A; Regeringens Proposition 1989/90:28). Det kan 
emellertid även röra sig om enstaka allvarligare brott. Som vi kunde se i LVU 
9 §, är en häktning starkare än ett omedelbart omhändertagande. En ungdom 
kan bli omedelbart omhändertagen och häktad vid samma tidpunkt. Efter-
som häktningen är ett starkare instrument kan inte, som tidigare nämnts, det 
omedelbara omhändertagandet verkställas förrän häktningen blivit hävd5. Om 
den unge riskerar att häktas bör socialnämnden, enligt Socialstyrelsen, regel-
mässigt överväga om grund för ett omedelbart omhändertagande föreligger 
(SOSFS 1997:15 Allmänna Råd LVU, sid 44).  

Mot bakgrund av ovanstående kortfattade genomgång av lagstiftningen 
kan fyra kriterier - som vart och ett måste bli föremål för klarläggande och be-
dömning – urskiljas, nämligen: 1) barnets vårdbehov, 2) något av orsaksrekvisiten, 
c) något av farorekvisten, det vill säga en form av riskbedömning d) val av 
vårdform, med utgångspunkt i bevisvärderingsreglen ”barnets bästa” (enl. 
Hollander, 1985 – då hon i sin avhandling analyserar 1960 års Barnavårdslag, 
                                                      
5  Konkurrensregler brukar detta benämns, det vill säga rättsreglernas inbördes hierarki. 
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sid 116 ff). Vårdbehovsbegreppet är centralt i all lagtext som rör administra-
tiva frihetsberövanden. 

LVU 1 §: ”Insatser inom socialtjänsten för barn och ungdom skall 
göras i samförstånd med den unge och hans vårdnadshavare enligt be-
stämmelserna i socialtjänstlagen (2001:453). Insatserna skall präglas av 
respekt för den unges människovärde och integritet. 

Den som är under 18 år skall beredas vård enligt denna lag, om någon 
av situationerna som anges i 2 eller 3 § är aktuell och det kan antas att 
behövlig vård inte kan ges den unge med samtycke av den eller dem 
som har vårdnaden om honom, och när den unge har fyllt 15 år, av 
honom själv. ” 

Vård med stöd av 3 § får även beredas den som fyllt 18 men inte 20 år, 
om sådan vård med hänsyn till den unges behov och personliga 
förhållanden i övrigt är lämpligare än någon annan vård och det kan 
antas att behövlig vård inte kan ges med den unges samtycke. Vissa 
andra åtgärder får vidtas utan samtycke enligt 22 och 24 §§. 

Vid beslut enligt denna lag skall vad som är bäst för den unge vara 
avgörande.  

Den unges inställning skall så långt som möjligt klarläggas. Hänsyn 
skall tas till den unges vilja med beaktande av hans eller hennes ålder 
och mognad.” 

Klarläggandet av orsaks- och farorekvisitet går med gällande lagstiftning sam-
man, eftersom LVU enligt regeringens proposition 1989/90:28 i första hand 
skall användas för att tillgodose barns behov av vård och därmed inte får 
användas för eventuella behov av samhällsskydd. Begreppet ”vårdbehov” har 
varit under ständig diskussion sedan införandet av begreppet i lagstiftningen. 
Redan 1964 diskuterade Bramstång detta grundligt i sin avhandling. Han me-
nade att barnets ”vårdbehov” skulle betecknas som ett separat rekvisit, som 
skulle vara uppfyllt liksom lagens övriga mer preciserade rekvisit. Emellertid 
uppstår den problematik som Hollander lyfter fram i sin avhandling, att 
begreppet ”behov” också uppfattas som ett uttryck för sambandet mellan 
rekvisit och rättsföljd och bör vara bestämmande för myndighetens praktiska 
ställningstagande. ”Vårdbehov” och ”barnets bästa” skall med andra ord fun-
gera som bevisvärderingsregel vid val av rättsföljd (Bramstång, 1964, sid 103 
f.; Hollander, 1985 sid 118 f.). I förarbetena till LVU har diskussionerna om 
begreppet vårdbehov framförallt kopplats till de övriga mer detaljerade rekvi-
siten, som framträder i LVU 2 och 3 §. I en analys av lagstiftningen skulle då 
kunna sägas att riskbedömningen och bedömningen av vårdbehovet är 
kumulativa, vilket innebär att de måste vara uppfyllda, medan orsaksrekvisiten 
är alternativa. I denna studie fokuseras rekvisitet ”brottslig verksamhet”.  
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Begreppet ”vårdbehov” är också nära knutet till samtyckeskonstruktionen 
i LVU. Lagens syfte, skriver lagstiftaren i propositionen, är att vara till skydd 
för den unge och bereda honom/henne vård i vissa situationer då det inte går 
att få samtycke till vården. Föräldrar eller annan vårdnadshavare och den unge 
sedan han/hon fyllt 15 år skall samtycka till hela vårdplanen. Ett formellt 
riktigt lämnat samtycke kan inte utan vidare frånkännas sin sedvanliga rätts-
liga betydelse, exempelvis om man tror att samtycket inte är allvarligt menat. 
Lagkonstruktionen ger dock utrymme för att hantera denna situation genom 
att den unge skall garanteras ”behövlig vård”. I detta uttryck ligger att hela 
den av socialnämnden planerade vården skall kunna genomföras (Landelius, 
1996; Mattson, 2004). Om det finns anledning att misstänka att ett lämnat 
samtycke kommer att återkallas innebär det att behandlingsprogrammet inte 
kommer att kunna genomföras (Socialutskottet 1979/80:44 sid 100). Enligt 
Socialstyrelsens Allmänna Råd LVU (SOSFS 1997:15 sid 18) bör ett samtycke 
lämnas skriftligt, gärna nedtecknat på den upprättade vårdplanen, för att 
minska utrymmet för tveksamhet i fråga vad samtycket avsett.  

Rättssäkerhetsmässigt skall även ett offentligt biträde utses vid ett omedel-
bart omhändertagande, för att tillgodose den unges skydd.  

Trots att rekvisitet ”brottslig verksamhet” omfattar upprepad brottslighet 
eller enstaka allvarliga brottsliga handlingar, har inte socialtjänsten någon 
skyldighet att polisanmäla brottsligheten. Däremot finns det genom lagstift-
ningen en möjlighet att göra det, vilket i sig även medför en möjlighet att bryta 
sekretessen. Detta gäller vid brottslighet som har ett högre straffvärde än fäng-
else 1 år, vilket är likvärdigt med straffvärdet för möjliggörande av häktning. 

Nedan följer en schematisk jämförelse mellan häktning och omedelbart 
omhändertagande av unga lagöverträdare, i syfte att åskådliggöra likheter och 
skillnader mellan lagstiftningarna (se tabell 3.1). 
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Tabell 3. 1 Schematisk uppställning och jämförelse av de rättsliga förut-
sättningarna för de akuta frihetsberövandena omedelbart omhänder-
tagande och häktning. 

 Omedelbart omhän-
dertagande enl LVU 

Häktning enl RB/ 
LuL 

Ålder >20 år >18 år 

Handling Brottslig verksamhet, 
upprepad eller enstaka 
allvarlig, dock inte baga-
tellartad 

Brottslig gärning med 
straffvärde överstigande 
fängelse 1 år 

Risk för skada hälsa 
och utveckling 

Prognos, starkt kopplat 
till bedömning av vård-
behovet. 
 

Ej aktuellt 

Vårdbehov Prognos, skall utgå från 
den enskilde 

Ej aktuellt 

Misstankesgrad Uppenbart, konkreta 
omständigheter 

Sannolika skäl misstänkt 

Samtycke till hela 
vårdplanen 

Får ej finnas, se samtyck-
eskonstruktionen 

Ej aktuellt 

Erkännande Ej aktuellt Styrker misstanken 

Den unges förhål-
landen 

Räknas in i vårdbehovet Räknas in i propor-
tionalitetsprincipen 

Annan omständig-
het 

Indirekt, avsluta utred-
ning (avser social-
tjänstens utredning) 

Återfinns konkret ut-
tryckt i lagen 
 

Recediv- 
Kollusionsfara 

Indirekt, se ovan, brotts-
lig verksamhet och av-
sluta utredning 

Återfinns konkret ut-
tryckt i lagen 
 

Synnerliga skäl Finns ej med konkret i 
lagen, men tvång skall 
användas som sista utväg

Finns annan övervak-
ning, företrädesvis inom 
socialtjänsten, skall detta 
användas i första hand 

 
 
Det omedelbara omhändertagandet och häktningen är med andra ord inte 
helt alternativa till varandra som juridiska institut. Grundläggande för att det 
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överhuvudtaget skall vara aktuellt med ett akut frihetsberövande är allvarlig-
heten i brottet; för häktningen rör det sig om brott som ger lägst fängelse 1 år 
och för det omedelbara omhändertagandet brottslig verksamhet i form av 
upprepad brottslighet som bryter mot samhällets grundläggande normer eller 
enstaka allvarliga brott, vilket vid båda tillfällen då det kan blir aktuellt med 
ett akut frihetsberövande antingen genom ett omedelbart omhändertagande 
eller en häktning borde motsvara ett straffvärde om lägst 1 års fängelse.  

Den stora skillnaden ligger framförallt i att det omedelbara omhänder-
tagandet vilar på en bedömning av en prognosticerad risk för skada av hälsa 
och utveckling beroende av brottslighet hos den unge lagöverträdaren, medan 
häktningen vilar på en bedömning av den brottsliga handlingen. Vården, som 
är en rättsföljd av det omedelbara omhändertagandet är med andra ord av-
hängigt ett prognosticerande av ett tänkt framtida förlopp baserat på risken 
för den unges hälsa och utveckling och i förlängningen avhängigt vård-
behovet. Häktningen däremot bygger på en straffrättslig bedömning eller vär-
derande av en brottslig handling, som redan är genomförd. Det omedelbara 
omhändertagandet och häktningen har med andra ord två olika sätt att se på 
den brottsliga verksamheten, nämligen i ett fokuserande på antingen 1) före 
(ex-ante) eller efter (ex-post) och på 2) individ eller handling. 

 En ytterligare komplikation är den begränsning som enligt lagstiftningen 
föreligger i att använda vård enligt LVU (tvång) vid ett samtycke till hela den 
av socialtjänsten planerade vården. Lagstiftningskonstruktionen ger vid han-
den att ett samtycke skall utesluta tvång till förmån för en frivillig insats. Detta 
är en konstruktion som grundlades redan vid utformningen av SoL. Det finns 
inte någon liknande begränsning som rör möjligheterna till häktning.  

Detta medför att vid vissa situationer, exempelvis då det inte finns ett en 
risk för den unges hälsa och utveckling och därmed ett vårdbehov, så är det 
omedelbara omhändertagandet inte tillämpligt – naturligtvis med vissa undan-
tag. Ett undantag skulle med hänvisning till rättskällor vara då den unge lag-
överträdaren riskerar att bli häktad (jmf  Regeringens Proposition 1964:10; 
Regeringens Proposition 1989/90:28). Konkurrensreglerna mellan social-
rätten och straffrätten har sin uppkomst i möjligheterna att kunna omhän-
derta en ung lagöverträdare och frihetsberöva denne på grund av utrednings-
tekniska skäl och att personen skulle vara i behov av att hållas avskild från 
andra. Redan 1960 kunde man förutse problematiken i en situation då det 
kunde föreligga häktningsskäl men inte vårdbehov. Då påpekades att ett om-
händertagande i dessa fall kunde ske inom barnavården på frivillig bas, men 
däremot kunde ett samtycke aldrig eliminera kravet på lagstöd när det gäller 
ett akut frihetsberövande (Regeringens proposition 1960:10 sid. 435; 455; 
Bramstång 1978 sid. 34). De bakomliggande tankarna var att hålla antalet 
unga som häktades nere, och främja alternativ till häktning i form av tillräck-
lig övervakning på andra sätt. 
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Efter häktesreformen 1988, som i huvudsak begränsade möjligheterna att 
hålla misstänkta frihetsberövade utan domstolsprövning, samt en reducering 
av misstankesgraden, har antalet unga som häktas ökat. Orsaken tros bero på 
kortandet av tidsfristen mellan gripande och häktningsförhandling och att det 
inte finns möjligheter att LVU-placera de unga lagöverträdarna eller svårig-
heter i att hitta alternativa lösningar till häktningen (Domstolsverket 1989; 
Bylund 1993; Fitger 2003 sid. 364 ff  ). 

Vid en genomgång av de rättsliga förutsättningarna framstår det som att 
rekvisitet risk för att skada sin hälsa och utveckling, och därav vårdbehovs 

begreppet vad gäller det omedelbara omhändertagandet och synnerliga 
skäl vad gäller häktningen blir de två mest komplicerade rekvisiten att tolka, 
såväl inbördes som i relation till varandra. Ingendera av begreppen kan tolkas 
fullt ut genom rättskällorna, vilket försvårar förståelsen av innebörden ytter-
ligare. Vårdbehovet vilar ytterst på en bedömning av socialtjänsten, baserad 
på deras kompetens och kunskap. Det intressanta är samtidigt att begreppet 
”synnerliga skäl” även det, i viss mån kommer att vara beroende av social-
tjänstens bedömning, särskilt i skenet av vad som framkommer genom pro-
positioner och rättspraxis. Den straffrättsliga bedömningen av om ”synnerliga 
skäl” föreligger i det enskilda fallet, är nämligen beroende av socialtjänstens 
bedömning av vilka insatser som är aktuella att göra i kombination med ett 
hänsynstagande till proportionalitetsprincipen. 

3.5 Skilda ståndpunkter 
Socialrätten och straffrätten ser på den konkreta situationen genom olika 
glasögon. Det finns straffrättsliga principer som styr det straffrättsliga tän-
kandet och det finns socialrättsliga utgångspunkter som styr det socialrättsliga 
området. Tydligast framträder de skilda synsätten i straffrättens anspråk på 
konsekvens, förutsebarhet och proportionalitet och i socialrättens målpara-
grafer där fokus är individens vårdbehov. Socialrätten medger i sin konstruk-
tion en rättsosäkerhet genom att påföljden eller reaktionen inte behöver vara 
proportionerlig i förhållande till handlingens svårighetsgrad. Under lång tid 
(rättshistoriskt) ansågs därför inte heller det administrativa frihetsberövandet 
behöva vara omgärdat av samma rättssäkerhetsaspekter som det straffrättsliga 
(se bland annat Nordlöf, 2005; Bramstång, 1977; 1985). Eftersom det är det 
individuella vårdbehovet som skall styra det omedelbara omhändertagandet 
råder inte heller tydlighet vad avser förutsebarhet eller konsekvens. Det finns 
en inneboende motsägelse i att kunna mäta individuella vårdbehov och att 
formulera hållbara kriterier. I alla avseenden är häktningen tydligare både i att 
motivera och förutse den konkreta innebörden av frihetsberövandet. Straff-
rätten fokuserar handlingen, medan socialrätten sätter fokus på personen. 
Medan straffrätten ser tillbaka på det som skett, försöker socialrätten blicka in 
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i framtiden genom ett individuellt fastställande av ett vårdbehov. Selektionen 
mellan ett straffrättsligt förfarande eller ett socialrättsligt förfarande vad gäller 
unga brottslingar kan i praktiken bara förstås genom den vidare synen på hur 
rättens innehåll/konsekvenser formas. Det vill säga att det i det här fallet är 
genom den praktiska tillämpningen som rättssamhällets hantering bäst förstås.  
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KAPITEL 4  
TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

4.1 Norm- och målrationalitet 
Norm- och målrationalitet är två begrepp som inom bl.a. socialt arbete 
(Eckhoff  1980; Åström, 1988; 1995; 2000) har använts för att förstå rättsligt 
förankrat beslutsfattande. Emellertid är det frågan om begrepp som syftar till 
att förklara beteenden – dvs. att de ingår i ett vidare samhällsteoretiskt per-
spektiv på mänskligt agerande. De utgår således inte från en juridisk förståelse 
utan snarare från en sociologisk, och kan således användas även för analyser 
som inte är knutna till rättsligt förankrat handlande. Begreppen är hämtade 
från sociologisk teori om socialt handlande, och därefter modifierade. De 
båda begreppen beskriver två olika motivationsprocesser genom vilka verk-
samheter (som leder fram till beslut och handling) formulerar sina beslut och 
agerar. För verksamheter som i hög grad har att förhålla sig till rättsliga 
instruktioner existerar i regel de båda motivationsprocesserna parallellt och 
med olika styrka beroende på vilken verksamhet man talar om. I exempelvis 
domstolar är den normrationella motivationsprocessen dominerande, medan 
socialt arbete i hög utsträckning vilar på målrationella motivationsprocesser. 
Konflikter mellan det normrationella och det målrationella kan existera såväl 
internt i en verksamhet som mellan olika verksamheter som har att förhålla 
sig till varandra. Men de kan också harmonisera, om normerna (Eckhoff, 
1980; Åström, 1988) överensstämmer med de för verksamheten existerande 
materiella målsättningarna.  

Inom ramen för den här avhandlingen avses med normrationellt hand-
lande sådant handlande som bygger på rättsliga instruktioner. Med norm 
avses således rättslig norm (rättsregler) om inget annat anges. Verksamheter 
som i sina motivationsprocesser främst anammar en normrationalitet kan 
sägas vara (rätts)regelstyrda. Genom subsumtion, det vill säga att den enskilda 
situationen sorteras in under en generell regel, som också omfattar ett hand-
lingsdirektiv för själva beslutet, faller beslutsfattandet ut. Det normrationellt 
styrda beslutsfattandet är därmed i hög grad baserat på kunskap om regel-
systemet. Den här typen av beslutsfattande, det vill säga den regelstyrda, kan 
också sägas vara traditionellt juridisk eller rättsdogmatisk. Urtypen för en 
profession som i sitt beslutsfattande motiveras inom ramen för en normratio-
nalitet är domarprofessionen.  

Motsatsen till det normrationella handlandet är det målrationella. Strävan 
för det målrationella handlandet är att uppfylla något materiellt eller att nå 



Teoretiska utgångspunkter 
 

 58 

fram till ett materiellt mål. För att kunna uppnå målet, måste man överväga 
vilka medel som är mest och bäst lämpliga för ändamålet. För att kunna göra 
ett så bra övervägande som möjligt krävs kunskap om de aktuella medel som 
finns att tillgå. Det målrationella perspektivet skulle kunna överföras på det 
socialrättsliga området och ramlagskonstruktionen. Ramlagstiftningen är ut-
formad så att den anger ett mål eller ett värde och det är sedan upp till tilläm-
parna, det vill säga primärt socialtjänsten, att välja ett lämpligt handlings-
alternativ för att uppnå det angivna målet eller värdet. Själva valet av handling, 
eller beslutsfattandet, är inte enbart styrt av regler, utan även av ett konse-
kvenstänkande. Det målrationella beslutsfattandet ser med andra ord inte att 
det rätta handlingsalternativet återfinns genom att följa angivna regler, utan 
det krävs en erfarenhetsmässigt grundad kunskap om hur de materiella målen 
skall kunna uppnås.  

Man skulle också kunna säga att det norm- och målrationella begreppspa-
ret speglar beslutsfattarnas självständighet. Normrationaliteten styrs av ett 
agerande utefter en övertygelse om att vissa värden är de rätta, exempelvis 
kan vi se hur domarna i hög utsträckning styrs av grundläggande principer 
om proportionalitet och rättssäkerhet. Värdena uttolkas ur (rätts)reglerna och 
handlandet styrs där av. Målrationaliteten kommer i stället att präglas av ett 
konsekvenstänkande, som är beroende av kunskap om faktiska förutsätt-
ningar. Optimalt är kunskapen baserad på undersökningar av faktiska skeen-
den, det vill säga att de är empiriskt grundade. Det målrationella besluts-
fattandet, det vill säga den sociala lagstiftningens utformning, bygger på 
förutsättningen att det inom det sociala arbetet finns en grundläggande kun-
skap om sociala problem, dess uppkomst, tänkbara orsaker och olika meto-
ders och insatsers verkan6.  

4.2 Modell över samhällets  
hantering av unga lagöverträdare 
För att förstå samhällets hantering av unga lagöverträdare, kan i ett första 
skede en indelning mellan system och praktik göras. Praktiken skulle i ett så-
dant perspektiv kunna ses som en verksamhet som försiggår i den konkreta 
verkligheten (organisationen) och för någon annan, eller något annat. Det vill 
säga handlandet har ett syfte utöver det systemgenererande. Praktiken är i det 
avseendet motiverat av viljan att uppnå konkreta materiella förändringar. 
Polisväsendet och socialtjänsten är två sådana verksamheter – målstyrda 
praktiker som handlar konkret i individers verklighet. Praktiken kan därmed 

                                                      
6  I detta sammanhang är det viktigt att observera att detta är de rättsliga förutsättningarna, 

vilka kan skilja sig från de empiriska (jmf Bergmark, 1998; Bergmark och Lundström 2000). 
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kopplas till det målrationella perspektivet. Visserligen är såväl polis som 
socialtjänst även i viss mån normrationellt motiverade (polisen i något högre 
utsträckning) men det är den praktiska verksamheten som är den dominerande. 

Praktiken kan i sin tur relateras till olika system. Inom ramen för den här 
avhandlingen fokuseras det rättsliga systemet. Andra relevanta system skulle 
kunna vara ekonomi eller politik. Rättssystemet är uppbyggt av en rad 
(rätts)regler, utan eget materiellt innehåll. Systemet kan sägas få sitt materiella 
innehåll genom praktiken (Hydén, 2002). Verksamheter som i huvudsak har 
att hantera regelsystem är i hög grad normrationella. Grundläggande är nor-
men som avgör vad som är systemrelevant. Rätten är, vad gäller den här 
grundläggande normen, sluten – det är genom juridikens beskaffenhet man 
finner koden genom vilken rätten inkluderar respektive exkluderar informa-
tion. Rättssystemet är i den meningen självgenererande. Det är däremot möj-
ligt för rättssystemet att inkludera information utifrån, dock med den 
begränsningen att det endast är den information som kan fångas upp av reg-
lerna som blir relevant, resten faller bort. På det sättet kan systemet sägas vara 
kognitivt öppet, men normativt slutet (King och Piper, 1995). Systemaspekten 
rör emellertid även andra kommunikativa aspekter. Det finns en mängd olika 
system, med tillhörande praktiker, vilka är uppbyggda av regler, och praktiker 
kan i sin verksamhet vara beroende av många olika system. Ett talande exem-
pel är det sociala arbetet, som till viss del är styrd av ett system av regler som 
rör rättsystemet, men där rättsystemet måste konkurrera med andra system 
som också är relevanta för det sociala arbetet, exempelvis vetenskap, psyko-
logi och ekonomi. 

Domstolars beslutsfattande utgörs av handlingar som i första hand 
motiveras genom sin lojalitet mot regelsystemet. Domstolarnas handlande 
leder fram till systemgenererande slutsatser, som för att få ett materiellt inne-
håll måste verkställas genom myndigheters agerande. På dessa grunder skulle 
domstolarnas verksamhet kunna sägas ligga närmare systemet än praktiken. 

Behandling och repression är ytterligare två begrepp som måste placeras ut på 
den teoretiska kartan över samhällets hantering av unga lagöverträdare. 
Behandlingsperspektivet är baserat på en individualiserad syn av problem och 
att det finns möjligheter att lösa problem genom individuella insatser. En 
förutsättning för framgång är att det finns metoder genom vilka man kan 
fastställa individers olika vårdbehov och att det sedan går att göra ett strate-
giskt val, som skall resultera i ett konkret handlande för att åtgärda problemet. 
Behandlingsperspektivet skulle kunna kopplas samman med begreppet mål-
rationellt, genom att det fokuserar på ett mål som därefter skall infrias genom 
det intentionella handlandet. När det gäller området unga lagöverträdare 
skulle det sociala arbetet och socialtjänsten väl kunna placeras in under 
behandlingsperspektivet.  

Med ett repressivt perspektiv skall problem lösas genom att individer for-
mas efter samhällets grundläggande värderingar. Repressionen tar inga 
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individuella hänsyn utan arbetar generaliserande genom någon form av för-
tryck (eventuellt förtäckt) av individerna i syfte att förhindra och motverka 
gränsöverskridningar. Repressionen är uppbyggd kring värden (principer, 
moral, regler etc.) som skall användas på vissa särskilt utvalda situationer. 
Därmed är det rimligt att betrakta repressionen som ett värde vilket genererar 
normrationellt handlande. Traditionellt kan sägas att polis, åklagare och tings-
rätt i förhållandevis hög utsträckning vilar på den repressiva principen. För de 
här aktörerna är det viktigare att förhålla sig till normativa principer om rätt 
och fel än att ha kunskap om sociala problem, dess orsaker och metoder. 

Begreppen system, praktik, behandling och repression kan på detta vis länkas 
till varandra och skapa en modell över samhällets hantering av unga lagöver-
trädare. System och praktik är avhängiga varandra och påverkar och begränsar 
varandras förutsättningar. På samma sätt är behandling och repression 
styrande för hur de myndigheter som verkar på området kommer att handla. 
System, praktik, behandling och repression kan sorteras in i att vara antingen 
norm-eller målrationellt styrda.  

 
Bild 4.1 Modell över hanteringen av unga lagöverträdare. Aktörerna är 
placerade och markerade efter sin teoretiskt ideala position i förhål-
lande till praktik, system och behandling, repression. (N= normratio-
nellt handlande och M= målrationellt handlande). 
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De här ovan presenterade sex begreppen kan sägas ge de separata myndig-
heterna som har att hantera unga lagöverträdare dess position i modellen, 
utifrån en idealsituation (se bild 4.1, ovan). Begreppen ger en möjlighet att 
diskutera ideala positioner såväl som faktiska, vilket kan göras i ett senare 
skede med hjälp av empirin och därmed en analytisk ingång att diskutera hur 
det kan komma sig att de intar de positioner som de gör. De huvudsakliga 
myndigheterna vilka agerar i ärenden som rör hanteringen av unga lagöver-
trädare är polis och åklagare, socialtjänst, tingsrätt och länsrätt.  

 

4.3 Modellen och dess aktörer, 
myndigheterna 
Eftersom polisen har som huvudsaklig uppgift att motverka brottslighet och 
brottsliga handlingar, och det oftast är polisen som får in anmälningar om 
brottslig verksamhet, faller det sig naturligt att det i allmänhet är polisen som 
har den första kontakten med den unga lagöverträdaren. Polisens brotts-
bekämpande arbete sker främst genom övervakning, spaning och utredning. 
En central uppgift för polisväsendet är att förebygga och förhindra att brott 
begås. Polisens verksamhet är styrd av polislagen (SFS 1984:387). Polisväsen-
dets verksamhet är brottsbekämpande i första hand ur ett allmänpreventivt 
perspektiv, vilket innebär att verksamheten genom olika insatser försöker att 
se till att upptäcktsrisken blir så stor som möjligt, så att människor avhåller sig 
från att begå brott. Polisväsendets arbete skall idag vara problemorienterat, 
vilket innebär att man vill tillämpa en kunskapsbaserad arbetsmetod (Granér 
och Knutsson, 2000 sid 142-151). 

Utifrån den ovan presenterade modellen är det rimligt att betrakta polisen 
som en i huvudsak praktikorienterad aktör. Agerandet syftar till att genom 
egna insatser utöva inflytande och skapa förändring i det praktiska samhälls-
livet. Metoden är i hög grad repressiv och bygger på implicita antaganden om 
tvång och hot om våld. Det övergripande syftet enligt lagstiftningen riktar sig 
mot att värna samhället och dess medborgare snarare än den förövande 
individen (jmf  grundläggande målsättningen i Polislag 1984:387 1-2 §§). 
Detta sagt med kännedom om polisiära strävanden att uppträda humant och 
med individens rättssäkerhet i fokus (Granér och Knutsson, 2000).  

Emellertid styrs polisens verksamhet genom ett system av processuella 
regler, det vill säga regler som talar om hur det konkreta arbetet skall utföras. 
Exempelvis får en person som misstänks för ett brott som kan ge fängelse 
gripas av polisen och hållas kvar i högst 12 timmar, innan en kontakt med 
åklagaren för eventuell anhållan måste göras. När det gäller unga lagöver-
trädare regleras insatserna genom LuL, exempelvis när det gäller att kontakta 
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socialtjänsten och informera om förhör. Polisen lyder även under den all-
männa anmälningsskyldigheten som regleras i SoL 14 kap 1 §, när det gäller 
unga som riskerar att fara illa (jämför kapitel 3 Rättsliga förutsättningar).  

Polisen har ett nära samarbete med åklagarväsendet. Det är åklagaren som 
beslutar om ett anhållande och gör en häktningsframställan till domstolen, i 
det här fallet tingsrätten. Det är i huvudsak polisens utredande som ligger till 
grund för både beslutet om anhållan och häktningsframställan. Inte i något 
fall får häktning ske senare än fyra dagar från gripandet. Åklagarens arbete 
regleras i huvudsak av rättegångsbalken (RB), men även av LuL i den mån 
som ärendena rör unga lagöverträdare. Reglerna som rör häktningen är for-
mulerade med stort fokus på rättssäkerheten eftersom en häktning innebär ett 
stort ingrepp i den enskildes integritet.  

Polisen och åklagaren arbetar således i ett nära samarbete som, vad gäller 
häktning av unga lagöverträdare, bygger på en kombination av praktik och 
repression. Det gemensamma handlandet motiveras genom såväl norm- som 
målrationalitet. Åklagaren representerar i högre grad det normrationella och 
polisen i högre grad det målrationella handlandet. 

Socialtjänsten och det sociala arbetet går i hög utsträckning att hänföra till 
det som ovan har beskrivits som praktik och kan sägas vara målstyrd i dubbel 
bemärkelse när det rör hanteringen av unga lagöverträdare. Utgångspunkten 
för regelsystemet som rör unga lagöverträdare är att de skall hållas utanför den 
statliga kriminalvården och i stället ges den vård och behandling som de be-
höver inom den kommunala socialtjänsten. Även för själva förfarandet när det 
gäller brottmål och unga lagöverträdare har särskilda bestämmelser bedömts 
som nödvändiga, vilket nämnts ovan angående polisens och åklagarnas arbete.  

Rättsligt sett framhålls socialtjänsten som den aktör som är bäst lämpad 
att handskas med unga lagöverträdare och lagstiftningen ger utrymme för ett 
målrationellt handlande genom SoL:s ramlagskonstruktion. Trots att det är 
LVU som rättsligt styr det omedelbara omhändertagandet finns de grund-
läggande rättsliga konstruktionerna i SoL, och LVU utgör endast en kom-
pletterande lagstiftning.7 Det är framförallt betoningen av vårdbehovet i för-
hållande till socialtjänstens målsättning som lyfter fram och genererar det 
målrationella handlandet (jämför kapitel 3 Rättsliga förutsättningar). Bedöm-
ningen av vårdbehovet är rättsligt utformat som ett mål, vilket medför vissa 
svårigheter ur ett rättssäkerhetsperspektiv. Hur bedömningen skall göras och 
vilka kriterier som skall användas är återkommande frågor inom det sociala 
arbetet och kan direkt kopplas till behandlingsperspektivet.  

Det socialtjänsten och det sociala arbetet tillhör dock inte enbart prakti-
ken, utan även behandlingsperspektivet, där av den starka målrationaliteten 
(jämför bild 4.1 där det sociala arbetet är markerat (MM)). Det sociala arbetet 

                                                      
7  LuL intar samma komplementära ställning till RB som LVU i förhållande till SoL 

(Clevesköld Thunved, 2001 sid 19) 
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medger en individualiserad syn på unga lagöverträdare och brottsligheten som 
symtom som visar att det finns ett vårdbehov. 

Socialtjänstens arbete skall vara, liksom polisens, problemorienterat och 
kunskapsbaserat.8 Den kunskap som eftersöks på området unga lagöver-
trädare inom det sociala arbete handlar till viss del om att på en individnivå 
undersöka hur vårdbehov definieras och bedöms, samt vilka behandlings-
metoder som är verksamma. Avseende det sociala arbetets kunskapsut-
veckling har det under 2000-talet förts en intensiv debatt som syftar till att 
utröna hur man kan föra det praktiska sociala arbetet och forskningen om det 
sociala arbetet närmare varandra. Man har uppmärksammat behovet av att kon-
kretisera och samla gemensam kunskap (Bäck-Wiklund 2003; Cambell 2005).  

För det sociala arbetet är med andra ord det målrationella handlandet 
rättsligt sanktionerat i form av ramlagstiftningskonstruktionen av SoL och 
sanktionerat genom det sociala arbetets framväxt och profilering (jmf  kapitel 
1 och kapitel 3). Emellertid måste även hänsyn tas till hur det sociala arbetet 
är organiserat i samhället. När det gäller unga lagöverträdare är det naturligt 
att den första kontakten sker med polisen, eftersom de har ansvaret för den 
brottsbekämpande verksamheten. Redan på ett tidigt stadium i polisens 
åtgärdsschema lagstadgas om att socialtjänsten skall informeras och involve-
ras när det gäller unga lagöverträdare (se ovan). I vissa organisationer har 
särskilda tjänster eller grupper av socialsekreterare inrättats för att särskilt 
arbeta nära polisen med de unga lagöverträdarna. På andra ställen är arbets-
uppgifterna blandade och det blir den socialsekreterare som finns tillgänglig 
eller redan är handläggare för ärendet som får ta vid. De målstyrda rättsliga 
formuleringarna anger i detta fall att det bör finnas ett nära och utvecklat 
samarbete mellan socialtjänst, polis och åklagare. Hur det samarbetet skall ut-
formas och konkretiseras vilar däremot på kunskap och inte regler, (enligt lag-
stiftningens utformning). Det är socialtjänsten och det sociala arbetet som, 
enligt lagstiftningen anses inneha den kunskapen och därmed uppgiften att 
bedöma vårdbehovet. Det är med andra ord socialtjänsten som har att 
ansvara för beslutet om huruvida en ung lagöverträdare skall hanteras straff-
rättsligt eller inom ramen för den behandlande sfären och det sociala arbetet, 
genom sin position att definiera vilka som har ett vårdbehov eller inte. Rent 
rättsligt formellt är det dock åklagaren som har beslutande makten att an-
tingen ansöka om häktning eller upphäva den. Konkret handlar dock av-
görandet om huruvida det är polis och åklagare som är mest lämpade att 
handha den unge lagöverträdaren, eller om det är socialtjänsten. Sannolikt 
sker dock inte bedömningen så ensidigt i praktiken, snarare uppstår beslutet 
ur ett växelspel mellan de inblandade myndigheterna. 

I gruppen unga lagöverträdare finns även en grupp som redan är kända 
och ibland till och med välkända av de sociala myndigheterna. I dessa fall har 

                                                      
8  Vilket inte innebär att det är det i den faktiska utformningen. 
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socialtjänsten redan god kännedom om dem och det kan till och med vara så 
att det är socialtjänsten som blir den första myndighetskontakten efter det att 
den unge lagöverträdaren begått den brottsliga handlingen. Socialtjänsten har 
då inte samma skyldigheter (men möjligheter finns) att inleda ett samarbete 
med polisen, som polisen har i den omvända situationen med socialtjänsten.  

Huruvida den unge lagöverträdaren handhas av polisen och åklagaren eller 
av socialtjänsten har inte betydelse enbart för formen för det akuta frihets-
berövande som i detta exempel, utan även för det fortsatta valet av åtgärd eller 
påföljd. Rent konkret innebär det också att det är olika domstolar (tingsrätten 
avseende det straffrättsliga förfarandet och länsrätten avseende bedömningen 
av vårdbehov) som kommer att fatta de rättsligt tyngst vägande besluten. 

När det gäller unga lagöverträdare och myndigheternas hantering av dem, 
kan det ur ett domstolperspektiv bli aktuellt med en allmän eller en 
förvaltningsrättslig domstol, beroende av den rättsliga processen. Aktualiseras 
den socialrättsliga processen i form av ett omedelbart omhändertagande en-
ligt LVU, är det visserligen så att det beslutet kan fattas på delegation av 
socialnämndens ordförande, men för att beslutet skall vara giltigt måste det 
underställas länsrätten. Det är även länsrätten som fattar beslut i det eventu-
ella påföljande vårdbeslutet enligt LVU (jmf  kapitel 3 Rättsliga förutsättningar).  

Domstolarna präglas av att deras verksamhet ligger inom det rättsliga 
systemet. Beslut motiveras av rätten och utgör i sig själva rättsliga resonemang, 
vilket innebär att domstolars beslut inte får något materiellt innehåll förrän de 
omsatts till praktik, det vill säga verkställs – något som sker utanför det rättsliga 
systemet. Med detta synsätt skulle domstolars verksamhet kunna sägas ligga 
närmare systemet än praktiken och är därmed också normrationellt motiverad.  

För domarkåren krävs goda kunskaper om regelsystemet. Domstolarnas 
verksamhet kan också beskrivas som bunden till rättsreglerna. I normrationell 
tradition finns det en möjlighet att i efterhand uttala sig om korrektheten i 
beslutsfattandet, vilket tillika är det som sker vid ett överklagande och en 
rättslig överprövning. Enligt den målrationella traditionen finns inte samma 
möjlighet, eftersom det snarare är beslutens lämplighet som man kan uttala 
sig om än om korrektheten. Med andra ord i vad mån det beslutade medlet 
(insatsen) är verkningsfullt i förhållande till de mål som är rättsligt formulerade. 

Länsrätten är en förvaltningsrättslig domstol vilket innebär att där hand-
läggs frågor som berör olika former av myndighetsutövning. Till skillnad från 
tingsrättens viktigaste uppgift i brottmål, som är att tillgodose medborgarnas 
intresse av rättssäkerhet vid sidan om att utreda skuldfrågan, har länsrätten att 
ta ställning till ”mjuka” frågor som har med enskilda individers olika behov av 
vård, behandling eller andra insatser att göra. Det innebär att domstolen be-
höver ha kunskap om sociala problem och metoder inom det sociala arbetet, 
vilket kräver att länsrätten anammar ett behandlingsperspektiv. På det sättet 
inkluderar länsrätten ett mått av målrationalitet i sitt handlande. 
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Med tingsrätten är det annorlunda. Liksom socialtjänsten kunde beskrivas 
som starkt målstyrd, kan tingsrätten sägas vara starkt normstyrd (jämför bild 
3.1 och tingsrättens beteckning (NN)). Tingsrättens roll när det gäller unga 
lagöverträdare som begått allvarligare brott är att fatta häktningsbeslut samt i 
den påföljande tingsrättsdomen fatta ett beslut i skuldfrågan och därefter 
utdöma en lämplig påföljd. Valet är inte baserat på en individuell bedömning, 
utan styrs av proportionalitet, objektivitet, förutsebarhet, rättssäkerhet och 
kanske framförallt att trygga den sociala ordningen i samhället. Det handlar 
om en form av beteendereglering. Tingsrätten får vid hanteringen av unga 
lagöverträdare såväl en repressiv roll som en tydligt systemgenererad metod. 
Det bör sägas att rättssäkerheten är en viktig fråga även för länsrätten, men 
den blir svårhanterlig i förvaltningsrättsliga beslut, eftersom det individualise-
rade vårdbehovet i viss mån åsidosätter reglernas generaliserbarhet och där-
med också i viss mån rättssäkerheten. 

Eftersom domstolarnas verksamhet ligger närmare systemnivån än prakti-
ken, kommer de interna strukturerna att i hög utsträckning påverka och 
forma verksamheten. Systemet formulerar sina egna regler och är inte för-
möget att uppfatta saker som faller utanför dessa ramar. Med detta perspektiv 
på domstolars verksamhet, kan man analytiskt urskilja hur urvalet av för dom-
stolen relevant information går till. Informationen sorteras genom ett raster 
som systemet själv byggt upp. Den information som sållas bort är sådan som 
inte anses relevant ur systemets perspektiv, i detta fall rättssystemet (King och 
Piper, 1998; Eckhoff, 1980). 

4.4 Modellen i förhållande till andra teorier 
För att förstå myndigheters hantering av unga lagöverträdare kan de sex be-
greppen norm- och målrationalitet, system, praktik, behandling och repression skapa 
en modell. Punkterna system, praktik, behandling och repression kan definie-
ras som varandes endera eller både norm- och målrationella, i bemärkelsen att 
de är styrda av att följa regler eller att uppfylla ett mål. 

De myndigheter som i den här avhandlingen är aktuella för hantering av 
unga lagöverträdare är polis, åklagare, socialtjänst, tingsrätt och länsrätt. 
Dessa kan utifrån sina respektive verksamheter och uppgifter placeras i mo-
dellen. Polis, åklagare och socialtjänst kommer då att hamna nära praktiken. 
Emellertid är polis och åklagare i hög utsträckning styrda av normrationalitet, 
eftersom deras uppgift i huvudsak är repressiv, medan socialtjänsten kan ses 
om målrationellt styrd. Domstolarnas verksamhet är systemorienterad och 
därmed normrationellt styrd. Emellertid har tingsrätten och länsrätten något 
skilda uppgifter, vilket gör att länsrätten är mer målrationellt styrd (behandlande 
uppgift) och tingsrätten är normrationellt styrd (repressiv uppgift). De olika 
myndigheterna som har att hantera unga lagöverträdare placerar sig med alltså 
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på olika positioner i modellen. Den rättsliga strukturen för hantering av unga 
lagöverträdare är uppbyggd kring samverkan mellan de olika aktörerna. Den 
här modellen gör det möjligt att studera och analysera myndigheternas hand-
lande i förhållande till varandra. Den gör det också möjligt att peka på ett 
antal problem vad gäller kommunikationen mellan de olika aktörerna.  

Myndigheternas hantering av unga lagöverträdare och socialtjänstens 
handlande i frågor som rör vård, straff, behandling, repression eller frivillighet 
och tvång har intresserat forskare och teoretiker tidigare. King och Piper har 
utvecklat en teori (baserad på Teubners teorier) om rätten som en form av 
kommunikativt system och dess roll i olika former av sociala barnavårdären-
den (1995). Deras fokus är att skapa en förståelse för hur rätten tänker och 
agerar om barn och ur ett barnperspektiv. Enligt King och Piper framträder 
ett teoretiskt paradigm som blivit universellt accepterat i sociala barnavårds-
mål och som polariserar de två ideologiska ståndpunkterna welfare – justice. 
Enligt King och Piper framträder denna polarisering starkast på det område 
som rör myndigheternas hantering av unga lagöverträdare. ”Welfare” kommer 
då att representeras av en önskan att kunna sätta en diagnos på underliggande 
problem hos ungdomar som begår brott, och att behandla dem terapeutiskt, 
medan ”justice” kommer att representera rättens traditionella proportionella 
bestraffande av de ungdomar som gör fel, i relation till allvarligheten i den 
handling som de begått (King och Piper, 1995 sid 4 f.). King och Piper under-
söker främst olika systems interna rationaliteter och försöker med stöd av 
detta att undersöka och förstå kunskapsproduktionen och (möjligheterna till) 
kommunikation mellan olika system. King och Pipers begrepp ”welfare” och 
”justice” (1995) skulle kunna ses om en aggregerad nivå av begreppen 
”behandling” och ”repression”. Begreppen repression och justice kan kopp-
las till varandra, liksom begreppen welfare och behandling. Repression och 
juridisk rättvisa (legal justice) skulle då kunna tänkas vara överförbara liksom 
behandling och social välfärd (social welfare).  

Hur skall det sociala arbetet förstås i denna teoretiska kontext? Historiskt 
har det sociala arbetet vuxit fram ur filantropin. Begreppet socialt arbetet 
myntades ursprungligen i samband med att CSA grundades i början av 1900-
talet. Innebörden av begreppet socialt arbetet har vuxit och spridit sig till flera 
olika områden under nästan ett sekel. Det kan ses som ”uttryck för såväl 
specifika kunskapsintressen som samhälleliga behov” (Bäck-Wiklund, 2003 
sid 67). Konkret socialt arbete och forskning har haft svårt att kommunicera, 
vilket även King och Piper beskriver: ”While it is clear that child welfare de-
pends ultimately upon the prospect of  scientific validation, it tends to lose its 
congruence with the general scientific discourse when it becomes one item in 
the epistemological equipment for practical reasoning of  social workers hand-
ling child abuse cases. The strategies and processes by which social workers 
seek to detect child abuse and to protect the child are not necessarily the 
same as child welfare scientists would use to evaluate and attempt to improve 
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outcomes for an abused child (King och Piper, 1995 sid. 49). Kritik som rik-
tats mot forskningen i socialt arbete är att den har varit alltför intresserad av 
kvalitativa aspekter och av att fånga det sociala arbetets väsen. Detta resulte-
rade i att Socialstyrelsen tillsatte utredningen ”Nationellt stöd för kunskapsut-
veckling inom socialtjänsten” (Socialstyrelsen, 2000 sid. 8 ff.). Den utred-
ningen pekade ut en rad konkreta och detaljerade förslag på hur 
kunskapsbildningen på vilken socialtjänsten vilar skall organiseras, för att 
gynna och utveckla det praktiska sociala arbetet. Förslagen handlar om att 
knyta forskningen och praktiken närmare varandra, genom att utveckla syste-
matiska och metodiska verktyg för att pröva erfarenheter av problem, 
formulerade ur det sociala arbetets praktik (Bäck-Wiklund, 2003 sid. 270). 
Kunskapsutvecklingen inom socialt arbete har väckt mycket intresse och de-
batt under senare år.  

En annan teoretiker som nämnts tidigare och som trängt in i området so-
cialt arbete och unga lagöverträdare är Tove Stang Dahl. Hennes analys av 
framväxten av barnavårdslagstiftningen under sent 1800-tal är intressant och 
tankeväckande när det gäller förhållandet mellan både behandling och repres-
sion, som mål- och normrationalitet, framförallt därför att hon klarsynt och 
konkret visar straffrättens och kriminologins inflytande på utformningen av 
barnavårdslagstiftningen, och dess tillämpning (Stang Dahl, 1978). Med indu-
strisamhällets framväxt sattes fokus på en rad sociala problem, som inte varit 
lika synliga eller påtagliga under den agrara samhällsstrukturen. Internatio-
nella strömningar, framförallt från USA och England, inspirerade det sociala 
arbetets framväxt i Norden, och detta formaliserades genom lagstiftningens 
konstruktion. Det sociala arbetets splittrade bakgrund gör det svårt att ur-
skilja huruvida kunskapen är allmängiltigt grundad eller baserad på vetenskap, 
medicin, ekonomi eller politik. Tove Stang Dahl visar i sin studie på hur 
repressiva strömningar fått stort utrymme i utformandet av det rättsliga om-
råde som handlar om unga lagöverträdare och socialt arbete (Stang Dahl, 
1978, se även Cambell, 2005; Lundström, 1993 sid. 34).  

Bengt Börjeson, som forskat på området tvång och repression särskiljer å 
sin sida vårdandets och straffandets funktioner i det sociala arbetet mycket 
tydligt i sin bok ”Inre och yttre tvång. En principfråga vid vården av miss-
brukare” (1979). Börjeson framhåller att vårdlagstiftningarnas9 tvångsformer i 
princip endast kan försvaras om de tillgrips för den enskilda individens eget 
bästa. Det kanske viktigaste skälet är juridiskt-principiellt, skriver han (a.a. sid. 
143), eftersom det finns en strafflag som är det instrument som samhället 
skapat för att ingripa mot oacceptabla handlingar. Emellertid framhåller även 
Börjeson att trots att de sociala vårdlagarna motiveras av vårdbehovet kom-
mer de ”givetvis ändå att ha sociala konsekvenser som sammanhänger med 

                                                      
9  Börjesons resonemang rör det sociala arbetets möjligheter och förutsättningar att använda 

tvång mot vuxna missbrukare. 
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samhällets klasskaraktär. Missbrukare rekryteras till stor del från det skikt av 
ungdomar som klarat skolan dåligt och som inte fått ett jobb efter skolans 
slut – alltså bland de ungdomar som inte kunnat hävda sig i vår medelklass-
präglade skola och i vårt medelklasspräglade samhälle. Alla vårdlagar har 
denna slagsida. Det gäller den barnavårdslag vi har, den nykterhetsvårdslag vi 
fortfarande tillämpar och det kommer att gälla den sociala vårdlagstiftning vi 
får i framtiden” (a.a sid. 149). Börjeson vidgar därefter sitt resonemang till att 
beskriva hur vårdlagarna vänder sig mot de redan svaga och utsatta i sam-
hället och på det viset bidrar till att upprätthålla klassamhället och även för-
stärker skiktningsfenomenen (a.a sid. 149). För det sociala arbetet har 
diskussionerna rörande frivillighet eller tvång i stor utsträckning handlat om 
vilka förutsättningar till förändring de har gett. Historiskt har det funnits en 
patriarkal inställning, där det sociala arbetet som profession och samhällets 
röst vetat bäst ifråga om sociala problem och hur allvarliga de är. Socialtjäns-
ten och socialtjänstlagen har avskaffat samhällsskyddet som motiv för åtgärd 
eller insats, vilket också inneburit att det uppstått en skarpare linje mellan 
vård- och straffincitamenten. Det finns även andra forskare som behandlat 
frågan om straff  eller vård och som kommit fram till svårigheter att skapa 
skarpa skiljelinjer mellan dem (Svensson, 1998). 

Genom Socialtjänstprojektet10 följdes tillämpningen av LVU upp, det vill 
säga tillämpningen av en tvångslag, redan 1984, med en uppföljningsunder-
sökning av hur LVU använts med fokus på rättssäkerhet och myndighetsut-
övning. I flera avseenden visar resultaten på hög rättssäkerhet bland annat i 
form av tillförordnade av offentligt biträde, samt prövning av och muntlig 
förhandling i länsrätten. Samtidigt visar studien att det uppstår en dubbel roll 
för socialsekreterarna som innefattar både tvång och frivillighet, och inte är 
lätt att hantera (Bager-Sjögren, 1984 sid. 112 f.). Ulla Pettersson utgår ifrån de 
resultaten när hon 1987 studerar LVU-handläggningen i Eskilstuna 
(Pettersson, 1987). Framförallt rör hennes studier analyser och diskussioner 
om huruvida det är möjligt att dela upp det sociala arbetet i tvång och fri-
villighet och se dem som separata funktioner. Resultaten visar att på under-
sökningsorten har man inte vid undersökningstillfället lyckats med att genom-
föra en gränsdragning mellan frivillighet och tvång på ett tydligt sätt. Resulta-
ten ”beror nog mindre på att gränsdragningen i sig är omöjlig än på att de 
regler som skall gälla i verkligheten inte efterföljs” (Pettersson, 1987 sid. 42). 
Petterson skriver vidare att ”för att säkert kunna besvara den frågan skulle en 
ny undersökning behöva göras när alla lärt sig vad organisationen kräver av 
kunskaper, arbetsmetoder och förhållningssätt hos alla inblandade parter” 
(Pettersson, 1987 sid. 42). 

                                                      
10  Projektledare var Ulla Pettersson och medel beviljades med villkor att kontakt hölls med 

socialberedningen som hade riksdagens uppdrag att bland annat följa utvecklingen av den 
nya SoL-lagstiftningen (Bager-Sjögren, 1984 sid 7). 
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När det gäller det sociala arbetet och dess hantering av unga lagöver-
trädare i perspektivet norm- och målrationalitet, behandling och repression 
landar diskussionerna i att kunskapen är liten och begränsad (både teoretisk 
som empiriskt, se kapitel 2 Tidigare forskning) och svårdefinierad. Åtskilliga 
studier visar på svårigheter att separera eller dra gränser mellan behandling 
och repression, vård och straff  och frivillighet och tvång. Att studera 
användandet av lagstiftningen är dock ett område som inte varit särskilt upp-
märksammat. Under korta perioder har intresset väckts, emellertid skulle man 
lite tillspetsat kunna säga att det sociala arbetet och behandlingstanken, som 
idé inte har behövt kämpa för sin närvaro i den rättsliga strukturen, eftersom 
välfärdssamhället och dess ideologi gett legitimitet. 
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KAPITEL 5 
METODOLOGISKA FÖRUTSÄTTNINGAR 

5.1 Rättsvetenskap – samhällsvetenskap 
Föreliggande studie tar avstamp i ett kunskapsintresse som rör sig i gräns-
landet mellan socialt arbete och juridik, således anläggs såväl ett samhälls- 
som ett rättsvetenskapligt perspektiv vilket rent konkret innebär ett använ-
dande av samhällsvetenskaplig respektive juridisk metod. Det rättsvetenskap-
liga perspektivet skulle kunna sägas ha som sin huvudsakliga uppgift att tolka 
och beskriva den positiva (gällande) rätten. I det här fallet innebär det att den 
juridiska metoden används för att hantera frågor av typen: vad är gällande rätt 
och hur har lagstiftaren tänkt sig att den skall appliceras i olika rättsliga 
beslutssituationer? Det samhällsvetenskapliga perspektivet, som för den här 
studien är det övergripande, utgör ett på alla sätt bredare perspektiv. Det 
rättsliga perspektivet gör rätten till det primära studieobjektet medan det sam-
hällsvetenskapliga ser rätten som ett av flera studieobjekt. Metodologiskt 
utmärker sig det rättsvetenskapliga perspektivet genom att låta studieobjektet 
självt formulera förutsättningarna för hur det skall studeras – den juridiska 
metoden är inbäddad i själva rättssystemet och man brukar därför beskriva 
rättsvetenskapen som ett rättsligt internt perspektiv. Samhällsvetenskapen å 
den andra sidan strävar i regel efter att anlägga ett externt och i möjligaste 
mån objektivt perspektiv i förhållande till sitt studieobjekt. Kunskapsproduk-
tionen kommer också att skilja sig åt, den rättsvetenskapliga blir normativt 
logiskt förankrad och den samhällsvetenskapliga i regel objektivt empiriskt 
(Hydén, 2002 sid 16; Åström 1988 sid 24 f.).  

För det sociala arbetet är mötet med juridiken ett betydelsefullt område att 
undersöka, eftersom stora delar av det sociala arbetet och dess organisation är 
rättsligt reglerade och betydande delar av professionsutövningen utgörs av 
myndighetsutövning. I utövandet av det sociala arbetet måste således rätten 
hanteras både internt som externt. I det praktiska sociala arbetet måste med 
andra ord kunskap om rättens användande integreras, samtidigt som det 
måste finnas en kunskap om rätten som ett eget specifikt område, med egna 
professionella utövare. Det faktum att socialtjänsten är en icke-juridisk myn-
dighetsutövare, skiljer dem från jurister som är myndighetsutövare. Studier av 
det sociala arbetets aktörer utifrån att de är rättsanvändare kräver därför en 
metodologisk dualism: ”Det är en metodologisk uppgift att kombinera de två 
kunskapsfälten. Detta kräver medvetenhet om de två perspektivens (skilda, 
författarens förtydligande) teoretiska förutsättningar” (Åström, 1988 sid. 26). 
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Hur kommer detta då att se ut konkret i praktiken? Åström har integrerat 
de två kunskapsfälten i en modell som ”visar hur lagstiftningen kan relateras 
från samhälleliga konflikter via politiskt beslutsfattande och rättslig regel-
konstruktion till faktiskt handlande hos myndigheter och andra aktörer. Denna 
modell benämns regleringsmodellen” (Åström, 1988 sid. 53, bild 5.2 se nedan). 

Modellen är ett analysredskap som kombinerar de två kunskapsfälten ge-
nom att sätta in rätten i sitt funktionella sammanhang. Det är viktigt att 
tydliggöra att modellen inte visar på kausala förhållanden, utan att varje steg 
snarare utgör delar av analysen. Åström skriver att ”modellen är ett pedago-
giskt och praktiskt redskap för att binda ihop teori och empiri och för att 
illustrera kopplingen mellan de olika delarna och nivåerna i det samhällsskede 
som studeras.” (Åström, 1988 sid. 54). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bild 5.2 Regleringsmodell (efter Åström, 1988 sid. 54) 

 
Om vi applicerar regleringsmodellen som analysmodellen på området unga 
lagöverträdare, kan vi konstatera en konflikt i samhället (se steg 1), i det här 
fallet unga personer som begår allvarliga brott. Regleringsmodellen blir ett 
redskap som stegvis gör det möjligt att urskilja och studera hur den samhälle-
liga konflikten omvandlas till politik (se steg 3) och hur den rättsliga re-
gleringen kommer att utformas (steg 5) och därefter används (steg 7 och 8). 
Det stora värdet för just denna studie är att modellen tydligt visar hur kun-
skap utifrån, exempelvis det sociala arbetet förutsätts och byggs in i den rätts-
liga formen (se ovan bild 5.2 punkten 8). Lagstiftningen som rör socialt ar-
bete och unga lagöverträdare utformas utefter en målrationell modell, som en 
ramlag. Utformningen innebär både ett inträde och en förväntan om att andra 
aktörerna än rätten, exempelvis socialtjänsten skall fylla den rättsligt for-
mulerade målmodellen, med sin specifika kunskap inom området (Åström, 
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1988 sid. 56). Regleringsmodellen som analysmodellen synliggör hur det so-
ciala arbetet och juridiken vävs samman. Rätten och dess normativa innehåll 
kan dock fortfarande studeras som en autonomi såväl i förhållande till politi-
ken och till dem som tillämpar, använder och verkställer lagstiftningen. 
Analysmodellen ger med andra ord verktyg för att observera relationen soci-
ala problem – politik – lagstiftning – genomförande, genom att identifiera och 
avgränsa olika institutioner och situationer, som delar i en helhet, samtidigt som 
de intar viss självständighet gentemot varandra (Åström, 1988 sid. 56).  

Det här är en till stora delar empirisk studie, som gör anspråk på att vara 
beskrivande men också på att öka graden av förståelse. Studien är uttalat de-
skriptiv, det vill säga beskriver hur något är, men fångar även en normativ 
vinkel, det vill säga beskriver en lösning på hur det bör vara, sett ur ett rättsligt 
perspektiv (Alvesson och Sköldberg, 1994 sid. 29)11. Den empiri som används 
är rättsliga källor, litteratur och institutionella formella textdokument. Studie-
objektet är de unga lagöverträdarna som blivit akut frihetsberövade. Studien 
är den första undersökningen som görs nationellt på området och den om-
fattar totalundersökningar för åren 1992, 1998 och 2003. Den teoretiska ra-
men har vuxit fram i ett växelspel mellan teori och empiri under studiens 
genomförande (Alvesson och Sköld, 1994 sid. 41; Esaiasson, Gilljam, 
Oscarsson, Wängnerud, 2004 sid. 97). 

För att kunna beskriva omfattningen av akuta frihetsberövanden av unga 
lagöverträdare genomfördes som ett första steg en rättsdogmatisk studie av 
lagstiftingen och rättsläget och därefter en kvantitativ studie av domar från 
länsrätt och tingsrätt. Den kvantitativa studien genomfördes som en 
totalundersökning, under tre undersökningsår. Inledningsvis var framförallt 
syftet att beskriva de akuta frihetsberövandenas omfattning och utveckling 
mellan de olika undersökningsåren. Den kvantitativa studien kom dock att 
utvecklas och blir mer fördjupande, vilket gav empirin till att studera olika 
faktorer som kan utgöra ett selektionstryck mellan de olika formerna av akut 
frihetsberövande.  

Därefter genomfördes en kvalitativ studie i syfte att fördjupa de resultat 
som den kvantitativa studien gett. Den kvalitativa studien fokuserade text-
dokumentens innehåll och utformning, för att så sätt skapa en fördjupad 
förståelse av de resultat som den kvantitativa studien påvisat. 

                                                      
11  Vilket inte innebär att jag här gör anspråk på den enda riktiga lösningen, se kap 3 angående 

rättsliga förutsättningar. 
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5.3 Samhällsvetenskaplig metod  
med fokus på dokumentanalys 
Den här studien är baserad på dokument av olika slag. Den juridiska metoden 
är i stor utsträckning fokuserad på textdokument som nämnts ovan. Så är även 
den empiriska studien som är baserad på dokumentanalys av domar från tings-
rätter och länsrätter. I analysen har myndighetsperspektivet varit vägledande. 

Den dokumentanalys som ligger till grund har som en grundläggande 
förutsättning att språket sysslar med sociala konstruktioner av verkligheten, i 
tre avseenden: 1) genom att utifrån existerande lingvistiska resurser aktivt 
skapa utsagor, 2) arbetar aktivt med en selektion av dessa resurser i valet av 
meningskonstruktion och 3) den valda konstruktionen får konsekvenser. 
”Språkligt handlande är helt centralt i tillvaron och kunskap om detta är vik-
tigt för många yrken och i förhållande till den påverkan som man utsätts för i 
olika sammanhang, t ex politiska debatter” (Berger och Luckmann, 1967; 
Alvesson och Sköld, 1994 sid. 285). Det är språkets konsistens som studeras, 
samtidigt som försök görs att hitta variationer utifrån de teoretiska utgångs-
punkterna och begreppen.12 Det skrivna språket producerar därmed inte en 
bild av verkligheten som alla involverade kan instämma i. Studiet av institutio-
nella textdokument kan med andra ord ge värdefull kunskap om den egna 
aktörens bild av sig själv och av sin omgivning. Det rättsliga materialet och de 
institutionella dokumenten skiljer sig dock åt i vissa avseenden. I det rättsliga 
materialet beskriver det juridiska språket en begränsad del av verkligheten, 
nämligen den som utgår från dem i lagen formulerade rekvisiten. De institu-
tionella formella textdokumenten (domarna), som studeras här, innehåller 
även variabler som kan betraktas som allmänna empiriska, exempelvis ålder, 
kön och etnisk bakgrund.  

Att använda dokument som forskningsmaterial kräver förhållandevis lite 
resurser, vid jämförelse med andra metoder (exempelvis intervjuer eller 
observationer). Forskarpåverkan är minimal, jämfört med exempelvis risken 
för påverkan av forskaren vid en intervjusituation. Å andra sidan är i princip 
alla metoder att arbeta med och analysera textdokument uppbyggda kring ett 
selekterande och sammanfattande av det som forskaren anser vara relevant, 
varvid forskarpåverkan kan sägas vara hög. 

Att ett textdokument inte är producerat för att användas i ett forsknings-
sammanhang brukar även lyftas fram som både negativt och positivt. Efter-
som texten kan ses som en historisk beskrivning kan forskaren aldrig med 
säkerhet veta i vilket sammanhang texten producerades. För just den här stu-
dien och det här materialet finns dock kunskap om i vilket sammanhang tex-
ten formulerades, däremot kan inget sägas om de informella omständigheter 
                                                      
12  Se tidigare kapitel 4, angående teoretiska begrepp. 
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som förelåg. En annan risk som brukar lyftas fram är att forskaren inte lyckas 
upprätthålla den källkritiska andan och blir därmed alltför okritisk till materia-
let. Ett ytterläge är då forskaren ”goes native” och intar samma ställning som 
det eller dem som studeras. Texterna kan även innehålla speciella eller 
standardiserade uttryck som forskaren måste vara bekant med för att inte 
resultatet skall bli missvisande. En annan aspekt i studiet av dokument är 
vikten av att reflektera över om det är en primär eller sekundär källa 
(Alvesson och Sköld, 1994 sid. 279 ff; Cicourel 1969, sid. 153 ff; Patel och 
Davidsson, 2003 sid. 63 ff; Merriam, 1994 sid. 117-130).  

5.4 Material och urval 
Undersökningen har genomförts som en totalundersökning av akuta frihets-
berövanden av unga lagöverträdare som antingen blivit omedelbart om-
händertagna eller häktade, i hela landet under tre utvalda undersökningsår. 
Frågan om representativitet är alltid aktuell när det rör sig om statistiska 
analyser. Urvalet skall representera helheten så att man skall kunna bedöma 
om det är sannolikt och möjligt att generalisera värdena till hela populationen 
(Hartman, 1998 sid. 230). Totalundersökningen av de tre åren gör studien 
unik i det avseendet att inga diskussioner om materialets representativitet för 
undersökningsåren behöver föras.  

Däremot kan valet av undersökningsår behöva motiveras utifrån möjlig-
heterna att generalisera. Undersökningsåren är 1992, 1998 och 2003. Inled-
ningsåret 1992 valdes utifrån en strävan att utgå från en tidpunkt då lagstift-
ningen var relativt ny, men ändå hade stabiliserat sig. Lag om vård av unga, 
och därmed det omedelbara omhändertagandet, infördes 1982 och revidera-
des 1990, och därför kom 1992 att framstå som ett lämpligt år. Jag hade även 
som nyantagen forskarstudent genomfört ett kortare forskningsuppdrag för 
socialstyrelsen om ökningen av omedelbara omhändertaganden under 1990-
talet, och då arbetat med åren 1992 och 1998 som undersökningsår. Forsk-
ningsanslag söktes under 1999 och undersökningsåret 1998 valdes för att få 
ett så färskt undersökningsmaterial som möjligt. Det sista undersökningsåret 
2003 valdes ut efter det att undersökningsåren 1992 och 1998 var genom-
förda. Skälet för att lägga till ytterligare ett undersökningsår var att materialet 
behövde uppdateras för att inte riskera att förlora i aktualitet. 

Under de år som studerats har inga exceptionella händelser inträffat, som 
skulle kunna snedvrida materialet.  

Det kan även vara relevant att diskutera urval ur ett annat perspektiv. Stu-
dien undersöker unga i åldern 15-18 år som antingen häktats eller omedelbart 
omhändertagits på grund av brottslig verksamhet, vilket medför ytterligare 
två urvalskriterier, nämligen 1) ålder och 2) typ av akut frihetsberövande. När det 
gäller ålder har alla unga som inte fyllt 15 eller som redan fyllt 18 år sorterats bort.  
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Vid sorteringen efter typ av akut frihetsberövande har urvalsförfarandet 
varit mer komplicerat. För gruppen häktade uppstod ingen tvekan om huru-
vida den unge varit häktad eller ej. Det var med andra ord tydligt vilka unga 
som skulle ingå i studien. Att klassificera de omedelbart omhändertagna blev 
mer komplicerat. Omedelbart omhändertagande kan i huvudsak ske på två 
olika grunder, antingen med stöd av 2 § LVU, på grund av den omgivande 
miljön, eller med stöd av 3 § LVU, på grund av det egna beteendet. Om-
händertaganden enligt 3 § LVU är uppdelade på tre olika rekvisit; missbruk av 
beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller annat socialt ned-
brytande beteende (se kapitel 3 Rättsliga förutsättningar).  

Urvalet för den här studien är unga i åldern 15-18 år, som blir omedelbart 
omhändertagna på grund av eget beteende med hänsyn till brottsliga verk-
samhet. Anledningen till att bli detaljerad i urvalet är att den grupp unga som 
begår brott, och blir omedelbart omhändertagna på grund av det, måste vara 
så jämförbar som möjligt med den grupp unga som blir föremål för häktning 
på grund av sin brottsliga verksamhet. Unga personer kan med andra ord bli 
omedelbart omhändertagna av andra orsaker än brottslig verksamhet och det 
blir därför viktigt att skilja ut dem som blir aktuella för en selektion mellan 
behandling och repression.  

Den konkreta urvalsprocessen har i praktiken inte varit lika enkel och tyd-
lig. I de fall då det inte explicit i domskälen har gått att utläsa att målet rör ett 
omedelbart omhändertagande på grund av brottslig verksamhet, har domarna 
lästs igenom och därefter sorterats efter ställningstagande till de konkreta 
omständigheter som redovisats och återgetts i domen. Kriterierna för denna 
sortering har omfattat konkreta situationer som går att härröra till brottskate-
goriseringarna; våld (rån), stöld (bilinbrott, inbrott i hus), narkotika (handel, 
smuggling), sex (våldtäkt, sexuella övergrepp), annat (mordbrand, grov skade-
görelse). Brottskategoriseringarna är framtagna efter en första sortering av 
alla ärenden. Vid denna sortering genomfördes en kategorisering av mera 
sammanfattande karaktär av de olika brottsliga handlingar som förekommit. 
Detta resulterade i ovan angivna brottskategorier. 

För att illustrera och fördjupa totalundersökningen har en kvalitativ text-
analys genomförts av ett mindre urval av typiska fall (jmf  Merriam, 1994 sid. 
63 f.). Konkret har urvalet av fall genomförts efter det att totalundersökning-
en genomförts, för att kunna ge en typfallsbeskrivning av materialet i sin hel-
het. För varje typ av akut frihetsberövande respektive år, har de ärenden som 
kunnat bli aktuella för analys manuellt markerats i datamatrisen. Ur denna 
sortering valdes sedan slumpmässigt ut ett ärende för respektive typ av akut 
frihetsberövande och år, sammantaget har fyra ärenden specialstuderats 
(redovisas i bilaga 3). 
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5.5 Tillvägagångssätt 

5.5.1 Insamlande 
Forskningsprocessen har varit tungrodd; framförallt är det den nationella 
totalundersökningen som varit arbetskrävande.  

För undersökningsåren 1992 och 1998 fanns inga domstolsregister att 
tillgå, där en identifiering av unga som antingen varit häktade eller omedelbart 
omhändertagna var möjlig att göra. De unga som varit omedelbart om-
händertagna kunde identifieras genom en manuell genomgång av landets 
länsrätters domböcker för respektive år. Genom ett utskick till samliga läns-
rätter samlades alla domar avseende omedelbart omhändertagande samt be-
slut enligt LVU avseende ungdomar i åldern 15-17 år in. Administrativ perso-
nal vid domstolarna gjorde den manuella sökningen och skickade mig kopior 
av domarna. Därefter läste jag igenom domarna för att identifiera vilka ung-
domar som skulle komma att ingå i undersökningen (det konkreta tillväga-
gångssättet finns återgivet i avsnitt 5.4, se ovan).  

Identifieringen av unga som varit häktade blev mer komplicerad. Det gick 
inte att hämta information om denna grupp hos tingsrätterna, utan arbetet 
med att identifiera vilka unga som varit häktade fick ske genom manuell sök-
ning i landets alla häktens inskrivningsregister. På så vis fick jag fram person-
nummer och namn, samt i vissa fall även ytterligare information som etnisk 
bakgrund, brottsrubricering och påföljd. Här fanns även information om 
vilken domstol som fattat beslut i målet. Eftersom jag skulle använda dom-
stolens dom som undersökningsmaterial, vände jag mig därefter till respektive 
domstol för att begära ut häktningsbeslut samt i förekommande fall på-
följande tingsrättsdom. 

Den första omgången häkten samlades in under 2000-2001 och medförde 
inga problem, förutom att arbetet med att identifiera de unga var långt mer 
tidsödande och arbetskrävande än vad som hade kunnat förutses. Identifie-
ringen på häktena bestod av att vid ett personligt besök bläddra igenom de 
kartotek där mottagningskort för året 1992 arkiveras och pärmar med för-
varade registerutdrag (KLAS-HÄK) för 1998. Korten och registerutdragen 
var sorterade i kronologisk ordning för alla som varit inskrivna vid häktet. 
Detta innebar att varje mottagningskort och registerutdrag måste läsas för att 
det säkert skulle kunna fastställas att alla unga kom med i undersökningen. På 
många häkten hjälpte den anställda frivårdsinspektören till med detta moment 
efter mina instruktioner. De här uppgifterna var sekretesskyddade, varför en 
särskild ansökan om att få ta del av sekretessbelagt material ställdes till 
respektive häkte eller kriminalvårdsmyndighet. Denna förfrågan skapade pro-
blem hos flera myndigheter, varför kriminalvårdsstyrelsens forskningsenhet 
kopplades in och blev delaktig i genomförandet, framförallt insamlandet av 
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empiri. För att överhuvudtaget se om det var möjligt att genomföra studien 
gjordes en pilotstudie som omfattade fyra häkten. Med stöd av dessa erfaren-
heter kunde själva insamlandeprocessen för övriga landet utformas på ett så 
smidigt sätt som möjligt. Pilotprojektet medförde ett nära samarbete med 
kriminalvårdsinspektörerna som kunde informera om resurserna och förut-
sättningarna för genomförandet. 

Den andra omgången av insamlande av domar från tingsrätterna var inte 
lika enkel, eftersom materialet då hade hunnit få några år på nacken. Tings-
rätterna kunde inte längre få fram målnummer med hjälp av personnumren, 
eftersom dataregistret gallrats. Det som återstod var manuell genomgång av 
tingsrättens domböcker, vilket det inte fanns resurser till. Lösningen hittades 
genom tillgång till belastningsregistret hos Brottsförebyggande rådet, BRÅ. 
Efter sedvanlig ansökan beviljades tillstånd att använda registret för att identi-
fiera målnummer. BRÅ utförde alla registerkörningar och jag fick ta del av ut-
drag. Därefter kunde domarna från tingsrätterna begäras in.  

För undersökningsåret 2003 blev förfarandet mycket enklare. Kriminal-
vårdsstyrelsen hade under åren inrättat en databas dit landets alla häkten 
rapporterade sin årliga statistik. Kriminalvårdsstyrelsen kunde sedan regionalt 
gå in och göra nationella körningar efter önskade variabler. Efter sedvanlig 
ansökan fick jag tillstånd att göra en körning efter variablerna ålder och häkt-
ning. Jag fick sedan ett registerutdrag med de unga som varit häktade under 
2003 listade tillsammans med beslutande domstol samt målnummer. Därefter 
gjorde jag utskick till respektive domstol och begärde in häktnings-
beslut/protokoll samt eventuell påföljande tingsrättsdom.  

5.5.2 Variabler 
Besluten från domstolarna har kodats enligt en variabellista och matats in i en 
datamatris (förteckning samt redovisning av variabelvärden se bilaga 1). Varia-
bellistan och dess värden är framarbetade i en dynamisk process med teorin, 
vilket innebär att jag arbetat med empirin varvat med de teoretiska utgångs-
punkterna för att nå fram till hållbara variabler och hållbara teoretiska 
utgångspunkter. I samband med materialinsamlandet för det tredje undersök-
ningsåret 2003 gjordes hela matrisen om och materialet bearbetades på nytt, 
för att uppnå en större enhetlighet i samband med att materialinsamlandet var 
avslutat. Eftersom materialet har varit så omfattande, har det varit nödvändigt 
att ha datamatrisen för sortering. 

I bilaga 1 redovisas utförligt definitionerna av variablerna och dess 
variabelvärden. Variabelvärdena har i stor utsträckning haft karaktären av att 
vara fasta och uteslutande, vilket konkret innebär att de endast har kunnat 
anta ett separat värde. Ett mindre antal variabler har analyserats utifrån en 
öppnare strategi, där inget fast variabelvärde har funnits från början. Ansatsen 
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har då varit av kvalitativ, explorativ karaktär där en första bearbetning av 
materialet bestod av att sammanställa öppna svar, för att i nästa skede kunna 
kategorisera dem i fasta svarsalternativ, exempelvis ”brottskategoriseringen”. 
Vissa av variablerna har inte alls kategoriserats in i fasta svarsalternativ. De 
öppna svaren har bearbetats och analyserats. 

5.5.3 Statistisk bearbetning 
Med hjälp av statistikprogrammet SPSS upprättades en datamatris, där ovan-
stående variabler och variabelvärden bearbetades. Till att börja med genom-
fördes frekvensanalyser för att kunna skapa en beskrivning av materialet. Med 
bas i de mönster som framkom från frekvensanalyserna har sedan korstabu-
leringar genomförts, vilka signifikanstestats (med chi-2 test). Trots att studien 
är en totalundersökning har alltså chi-2 test genomförts för att signifikans-
testa att sambanden med olika variabler inte skulle kunna förklaras av de 
slumpmässiga variationer som finns. För medelvärden har ett aritmetiskt 
medelvärde räknats ut, sedan det konstaterats att materialet inte var sned-
vridet. I dessa fall har T-test använts för att testa skillnader.  

En logistisk regression, vilket innebär att man kontrollerar för andra 
variablers inverkan, har gjorts och stödjer att ett fåtal variabler var för sig har 
en egen inverkan på vilken åtgärd, det vill säga form, av akut frihetsberövande 
som används. Vid den logistiska regressionen studerades vad som särskiljer 
gruppen häktade från dem som inte blivit häktade. Till gruppen häktade för-
des då även den grupp unga lagöverträdare som blivit föremål för både 
omedelbart omhändertagande och häktning. Fördelen med denna typ av ana-
lys är att man kan kontrollera för bakgrundsvariablernas inbördes påverkan 
på varandra. Tabeller redovisas i en separat bilaga (se bilaga 4).  

5.5.4 Textdokumentanalys 
Efter det att totalundersökningarna var genomförda gjordes en dokument-
analys av fyra typfall. Meningen med att ha typfall var att ge en illustration 
och fördjupning till totalundersökningen. Metoden för dokumentanalysen 
hade jag utarbetat i tidigare studier, och den har sitt ursprung i den filosofiska 
argumentationsanalysen (Merriam, 1994; Svensson, 2000). Utgångspunkten är 
den rationella argumentationen, bestående av en drivande tes och för- och 
motargument till den och kriterier för en rationell kommunikation (jmf  
Naess, 1992). Varje ärende har bearbetats genom att huvudtesen och för- och 
motargument har identifierats. Dessa har därefter listats och sorterats efter 
vilken aktör, de är hemmahörande hos. Därefter har rationaliteten mellan 
argumenten studerats, det vill säga i vilken utsträckning som de olika 
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argumenten hänger samman med varandra och om resonemanget är förstå-
eligt för en utomstående läsare. Här har även odefinierade begrepp och värde-
rande uttryck uppmärksammats. Avslutningsvis har den materiella argumenta-
tionen analyserats genom att hela texten bearbetats som en helhet utifrån den 
kontext den är producerad i. Det har då varit mönstren som uppträder i hel-
heten som varit fokus (jmf  Svensson, 2000). 

5.6 Kvalitetsaspekter 
Kvaliteten av en forskningsstudie omfattar både frågor om validitet och om 
reliabilitet. Att avgöra validiteten är en form av översättningsfråga där det 
handlar om att värdera i vilken omfattning det som empiriskt undersöks 
stämmer med det som jag teoretiskt säger att jag undersöker. Validitets-
begreppet kan sedan förtydligas genom att dela upp resonemangen i be-
grepps- och resultatvaliditet. Begreppsvaliditet innebär en överensstämmelse 
mellan den teoretiska definitionen och den operationella definitionen, det vill 
säga variablerna, medan resultatvaliditeten berättar om huruvida jag under-
söker det som jag hävdar att jag undersöker och går först att värdera efter det 
att materialet är bearbetat (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud, 2004 
sid. 61 ff). Översättningen mellan de teoretiska begreppen och operationella 
indikatorer kommer alltid att kunna kritiseras och det enda försvar som är 
rimligt är en god och transparent argumentation. Jag använder sex teoretiska 
begrepp som tillsammans skapar en modell. I denna modell placerar jag de 
fyra aktörerna efter position (jämför bild 4.1 i kapitel 4). Det är det teoretiska 
utgångsläget. Variablerna blir de operationella indikatorer som kopplar em-
pirin med teorin. Variablerna har möjliggjort en kvantifiering av informatio-
nen i domstolarnas beslut. Till stöd för att operationalisera de teoretiska be-
greppen till variabler, har litteraturstudier, genomgång av tidigare forskning 
och studier av rättskälleläran varit behjälpliga.13 Kompletterande informa-
tionsintervjuer har genomförts med polis och åklagare, verksamma i Malmö, 
specialiserade på unga lagöverträdare. Dessa intervjuer har inte analytiskt 
bearbetats utan endast använts för att samla information inför utformandet 
av datamatrisen.  

Resultatvaliditeten handlar om huruvida jag mäter det som jag säger att jag 
skall mäta. Det är i detta avseende som det blir relevant att diskutera texten 
som informationskälla. Bernler och Johnsson skriver att ”en vetenskaplig 
bearbetning av data, som producerats med helt andra intentioner än den 
vetenskapliga, stöter på betydande svårigheter” (1993, sid 24). Flera faktorer 
under produktionen av dokumentet kan på olika sätt förvränga data och 
                                                      
13  En genomgång av detta sker ovan samt i bilaga 1, där både variabler, variabelvärden och 

resonemang om hur mätningen gått till återfinns. 
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försvåra möjligheterna att komma åt den bakomliggande realiteten. 
Exempelvis medverkar sammanhanget (kontexten), förvaltningstraditionen, 
rättsliga förhållanden och faktiska arbetsmetoder till att ”förvränga” informa-
tionen. Rätten är ju exempelvis uppbyggd på en förmåga att reducera faktiska 
omständigheter till rekvisit. Att studera rättslig dokumentation i ett samhälls-
vetenskapligt syfte innebär att vara medveten om rättens komplexitet i det att 
den är reducerande efter rekvisitens utformning. Rekvisitens form och be-
gränsning är den mall som den rättsliga dokumentationen ser och beskriver 
omständigheter utifrån.  

Reliabiliteten berör frågorna om upprepningsbarheten i materialet. Vilken 
påverkan har jag som forskare på resultatet? Här finns en styrka i att använda 
dokument som analysenheter eftersom de är relativt manifesta och stabila 
källor, i jämförelse med exempelvis intervjupersoner där analysenheten skapas 
i interaktion mellan forskaren och intervjupersonen. Forskarpåverkan är 
obetydlig i avseende att kunna påverka dokumentets utformning. Den diskus-
sion som måste föras kommer snarare att handla om vilka kriterier som varit 
avgörande för variabelsorterandet och dess olika värden, vilket i allra högsta 
grad går att hänföra till forskarpåverkan. Variablerna har i denna studie i stor 
utsträckning utformats på så vis att de har en binär form, det vill säga med 
uteslutande svarsalternativ, som gått att klassificera genom texten. I de fall då 
flera svarsalternativ har varit möjliga har jag arbetat utifrån strategin att jag 
efter ett antal genomläsningar har gjort en helhetsbedömning av innehållet. Vid 
tveksamma fall har jag bett kollegor eller handledare att läsa igenom materialet 
för bedömning och vi har därefter gemensamt diskuterat våra bedömningar.  

Naturligtvis går det inte att diskutera kvaliteten utan att diskutera bort-
fallet, vad avser empirin. Undersökningsåren 1992 och 1998 är svåra i det 
avseendet, eftersom det i egentlig mening inte finns några siffror att förhålla 
sig till. En bortfallsanalys innebär då en skattning av hur sannolikt det är att 
alla unga frihetsberövade lagöverträdare finns med i undersökningen. Den 
första sökningen ute på häktena genomfördes i stor utsträckning av kriminal-
inspektörer och jag var inte personligen närvarande. Om jag värderar det 
material som jag fått, har frivårdsinspektörerna vid sortering tagit med alldeles 
för många unga, både vad gäller typ och ålder. Exempelvis har de kanske 
gjort en sökning på alla födda vissa år inskrivna på häktet – jag har sedan fått 
sortera bort dem som varit för unga eller för gamla, samt dem som inte varit 
häktade utan kanske anhållna, et cetera. För undersökningsåret 2003 är det 
mycket enklare eftersom jag där har haft ett totalantal. Bortfallet rör sig i hela 
den nationella studien om 25 ärenden. Sammantaget ger det knappt 5 pro-
cents bortfall. De ärenden som inte kunnat lokaliseras går att indela i tre 
grupper: 1) de utlandsfödda från åren 1992 och 1998 som inte går att få 
information om via register, på grund av gallring. Antalet har jag information 
om, men resterande data saknas eftersom jag inte kan komma åt domarna.   
2) De unga som finns i registren men som inte kan lokaliseras till någon 
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domstol eftersom de saknar målnummer samt 3) de som trots målnummer 
inte kan lokaliseras i domstolens domböcker, på grund av att dokumentation 
saknas. Det interna bortfallet, det vill säga bortfall för enstaka variabler, är 
obefintligt. Vid en sammanlagd bedömning framstår bortfallet som hanter-
bart i den bemärkelsen att resultatet ej blivit snedvridet. 

Slutligen har resultat och manus, i delar och helhet seminariebehandlats ett 
antal gånger, både vid institutionen för socialt arbete, vid Stockholms univer-
sitet och utanför, bland annat i kommuner med stor erfarenhet av ungdoms-
brottslighet och hos Barnombudsmannen. Syftet med detta har varit att för-
ankra forskningen, fånga upp igenkänning och ifrågasättande som resultat 
och frågeställningar kan väcka.  

5.7 Sammanfattning – materialet 
Den här avhandlingen består av en nationell totalundersökning av unga lag-
överträdare som varit akut frihetsberövade, antingen via häktning eller 
omedelbart omhändertagande eller båda delarna. Studien täcker undersök-
ningsåren 1992, 1998 och 2003. Materialet har både analyserats utifrån en 
kvantitativ och kvalitativ aspekt. 

Studien omfattar totalt 526 unga lagöverträdare som blivit akut frihets-
berövade, fördelade över de tre undersökningsåren. Den kvantitativa bear-
betningen av materialet har genomförts genom att varje frihetsberövande har 
studerats utifrån det domstolsbeslut som varit beslutsfattande, vilket innebär 
domar från tingsrätt och länsrätt. De teoretiska begreppen har omvandlats till 
variabler, som informationen ur domarna kodats efter. Bortfallsfrekvensens 
understiger 5 procent, och bedöms vara försumbar med avseende på resulta-
tet. Bortfallet består framför allt av domar som inte kunnat återfinnas på 
domstolarna. Det återfinns ingen annan systematik i de akuta frihetsberövan-
den som ingår i bortfallet. Det kan finnas ett oberäkningsbart bortfall i själva 
identifieringsfasen. Vid en analys av det material som jag fått tillsänt mig och 
som andra bearbetat åt mig framträder snarare den motsatta bilden, det vill 
säga en överkompensation vilket jag efterhand har fått korrigera.  

Domarna har analyserats statistiskt i syfte att synliggöra mönster i utfallet. 
Mönstren har sedan relaterats till selektionen i det akuta skedet med avseende 
på formen för det akuta frihetsberövandet samt den eventuella påföljande 
åtgärden/ insatsen. 
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Tabell 5.3 Undersökningsgrupp. Antal (individer) akuta frihetsberövan-
den undersökningsåren 1992, 1998 och 2003. (Inom parantes andel pro-
cent bortfall). 

Fall/år 1992 1998 2003 Totalt 

Fullständiga uppgifter 
finns 

136 156 234 526 

Uppgifter saknas 5  
(4 %)

5  
(3%)

15  
(6%)

25  
(5%) 

Totalt antal fall enligt 
analys av tänkbara 
bortfall 

141 161 249 551 

 
 

Som ett komplement till den kvantitativa delen, har en kvalitativ bearbetning 
gjorts av ett mindre urval ärenden. Denna analys tillför studien en för-
djupande beskrivning av det som tidigare framkommit. Urvalet visar på typ-
fall (jmf  Merriam, 1994 sid. 64). Typfallen har analyserats genom en enklare 
textdokumentanalysmodell och redovisas delvis som en inledande illustration 
och därefter löpande i empiriredovisningen (en sammanställning av ärendena 
återfinns i Bilaga 3). Textdokumentanalysen omfattar två moment. Först görs 
en analys av den formella argumentationen. Analysmetoden är utformad efter 
ett kartläggande av vilka aktörer som uttalar sig, samt om och hur deras argu-
ment bildar sammanhängande länkar med den slutsats som förs fram i doku-
mentet. Det andra analysmomentet fokuserar på den materiella argumentatio-
nen, och ser texten som en helhet i dess kontext (jämför Svensson, 2000). 
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KAPITEL 6 
FYRA FALL – ILLUSTRATIONER 

6. 1 Inledning 
För att skapa en större förståelse för de individer och de olika situationer som 
studeras i den här avhandlingen har fyra typfall analyserats genom en doku-
mentanalys. Nedan följer en presentation av fallen, som en inledande illustra-
tion. Resultaten från dokumentanalysen presenteras löpande med den övriga 
empirin (i kapitel 7-9).  

6.2 Fall 1 och 2 – Omedelbart omhändertagna 

Fall 1 Karl Svensson 
Karl Svensson är en svensk pojke, 16 år och 6 månader gammal. Han är född 
i Sverige av svenskfödda föräldrar. Föräldrarna skildes när Karl var 3 år gam-
mal. Han blev omedelbart omhändertagen den 1 maj 2003 sedan socialnämn-
den kontaktats av polisen, eftersom Karl satt anhållen misstänkt för grovt rån 
av en 84-årig kvinna. Karl erkände sedermera brottet och medgav även att 
han använt ett basebollträ som tillhygge vid misshandeln. Den 84-åriga kvin-
nan fick allvarliga skallskador.  

Inför det omedelbara omhändertagandet framkommer att Karl missbrukat 
både hasch och Rohypnol sedan cirka ett halvår tillbaka. Föräldrarna uppger 
att Karls beteende är förändrat och att de inte klarar av honom längre. Både 
Karl och hans föräldrar ger sitt samtycke till det omedelbara omhändertagan-
det. I länsrättens underställan av det omedelbara omhändertagandet kom-
menteras varken det givna samtycket eller att tingsrätten vid häktnings-
förhandlingen ansåg att ett omedelbart omhändertagande var mer lämpligt än 
häktning. Vid materialinsamlingen till den här studien återfinns inga doku-
ment från häktningsförhandlingen. Socialnämndens ansökan om ett omedel-
bart omhändertagande preciserar inte vilket beteenderekvisit enligt LVU 3 § 
som är aktuellt, utan åberopat Karls hälsa och utveckling samt att rättens 
beslut inte kan avvaktas, som de primära juridiska utgångspunkterna för att 
göra ett omedelbart omhändertagande. Det omedelbara omhändertagandet 
varar 47 dagar och följs av fortsatt vård enligt LVU. Föräldrarna ger fortfarande 
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sitt samtycke till vården. Karl har däremot ändrat sig och motsätter sig nu 
vården, och även ansökan om vård, eftersom han inte anser att hans missbruk 
och kriminalitet är så omfattande och grov som socialnämnden åberopar.  

Socialnämnden ansöker om fortsatt vård enligt LVU 1 och 3 §§, eftersom 
Karl ”utsätter sin hälsa och utveckling för en påtaglig risk att skadas genom 
brottslig verksamhet och missbruk av beroendeframkallande medel samt att 
hans vårdbehov inte kan tillgodoses i hemmet”.  

I utredningen för den fortsatta vårdansökan enligt LVU framkommer att 
socialtjänsten fick kännedom om Karl genom en polisanmälan 2001. Under 
åren 2001-2003 inkommer ett flertal polisrapporter om misstänkt eller 
konstaterat missbruk och om misshandel. Socialtjänsten har under denna tid 
beviljat en rad olika stödinsatser. Karls föräldrar uppger vid den muntliga 
förhandlingen att de delar socialnämndens uppfattningar och att de känner 
oro. Karl själv uppger att han endast använt Rohypnol vid tre tillfällen och att 
han visserligen använt cannabis, men inte i en sådan omfattning att det kan 
kallas missbruk. Dessutom uppger han att han vid tiden för länsrättsförhand-
lingen hade bestämt sig för att sluta använda cannabis. Karl uppger även att 
han har ändrat sig angående vården eftersom han inte trivs på behandlings-
hemmet och med de personer som finns där. Istället hävdar han att han vill 
vara med sin ”icke-kriminella familj och flickvän eller att vara häktad”. 

Länsrätten gör följande tolkning: allt icke-medicinskt bruk av mediciner är 
missbruk, varför Karls användande av Rohynol är att anse som missbruk. När 
det gäller den brottsliga verksamheten säger länsrätten att Karl tidigare an-
mälts för några brott som eventuellt kan anses vara av mindre allvarligt slag, 
men att det grova rånet mot den 84-åriga kvinnan ”måste anses som mycket 
allvarligt och detta och vad som i övrigt kommit fram i målet medför att han 
visat en sådan bristande anpassning till samhället att han måste anses ha ett 
vårdbehov”. 

Dokumenten ger ingen information om huruvida det skett en överlägg-
ning mellan åklagare och socialnämnd innan häktningsframställan gjordes. 
Det går inte heller att återfinna dokumentationen från häktningsframställan, 
varför uppgifterna om tingsrättens yttrande i frågan endast är andrahands-
uppgifter. Länsrättens bedömning är att en bristande anpassning till samhället 
är likvärdigt med att ha ett vårdbehov. 

Fall 2 Christian Larsson 
Christian Larsson är även han svensk och 17 år och 1 månad när han ome-
delbart omhändertas misstänkt för att ha misshandlat och hotat sin moder 
och hennes sambo med kniv. Det finns inget i dokumentationen som klargör 
hur misshandel skulle ha gått till eller hur knivhotet utspelat sig. Ur den på-
följande domen framkommer att socialtjänsten har känt till familjen sedan 
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länge. Christian är känd på socialförvaltningen sedan tre år tillbaka. Enligt 
domen har uppgifter om skadegörelse, stöld, misshandel och sexuella över-
grepp inkommit till förvaltningen. Christian har varit familjehemsplacerad 
hos sin biologiska moster sedan tre veckors ålder, men bor numera med sin 
moder och hennes sambo. Christian har haft kontakt med BUP och fick även 
diagnosen DAMP, när han var sju år. Han har även medicinerats med amfe-
tamin under flera år och haft assistent i skolan. En rad insatser från social-
tjänsten har erbjudits honom, men utan långvariga effekter och nya anmäl-
ningar har fortsatt att komma in. Under 2003 finns även misstanke om att 
Christian missbrukar. Själv uppger han att han missbrukar dagligen och måste 
stjäla för att finansiera sitt missbruk. I den påföljande ansökan om LVU-vård 
framkommer att Christians begränsade samtycke inte kan ges trovärdighet, med 
tanke på hans bristande insikt i sitt handlande och sin bristande impulskontroll.  

Socialnämnden åberopar i sin ansökan om fortsatt vård enligt LVU 3 §, 
utan vidare specifikation av rekvisiten. Länsrätten gör följande bedömning: 
”Länsrätten finner med hänsyn till att Christian Larsson blivit dömd vid två 
tillfällen, för olovlig körning och för stöld, samt att Christian Larsson vidgått 
att han stulit för att finansiera sitt missbruk att det föreligger brottslig 
verksamhet i den mening som avses i 3 § LVU”. Vårdansökan beviljas och 
efter 50 dagar som omedelbart omhändertagen fortsätter tvångsvården enligt 
3 § LVU. Motivet till ett fortsatt frihetsberövande enligt LVU är omformule-
rade och inget resonemang återfinns om misshandeln och hotet med kniv.  

Två pojkar, som begått allvarliga brott med inslag av våld och tillhyggen 
bedöms ha ett vårdbehov, eftersom de uppvisat en allvarlig missanpassning 
till samhället. Vi får vidare reda på att de båda pojkarna är kända av social-
tjänsten sedan tidigare och att åtskilliga insatser redan prövats. I båda fallen 
finns samtycke till insatsen, men båda ärendena bifalls i länsrätten.  

6.3 Fall 3 – Häktad 

Fall 3 Mohammed Yildis 
Mohammed Yildis som är 17 år 10 månader gammal. Tillsammans med en 
äldre kompis begår han ett rån mot en spelbutik. Vid rånet används en yxa 
som vapen/hot och de är maskerade med rånarluvor och handskar. I butiken 
finns butiksinnehavaren och en kund. Pojkarna flyr i en stulen bil. Detta sker 
hösten 2003. Mohammed Yildis är inte född i Sverige, utan invandrade 
tillsammans med sina föräldrar. 

Häktningsprotokollet ger lite information – Mohammed nekar till brottet 
och häktas på grund av att man anser att han både kan försvåra utredningen 
och fortsätta att begå brott (kollusion- och recedivgrunder). Betryggande 



Fyra fall – illustrationer 
 

 90 

övervakning kan inte ske på annat sätt. Synnerliga skäl anses föreligga. Det 
framkommer vidare av tingsrättsdomen att Mohammed har blivit dömd tidi-
gare under hösten och att det finns en pågående frivårdskontakt.  

Det finns inget yttrande från socialtjänsten och inte heller någon informa-
tion om vilka tidigare insatser som gjorts från socialtjänstens sida.  

Mohammed sitter häktad fram till huvudförhandlingen och döms där till 
sluten ungdomsvård i ett år. Häktningen varar i 26 dagar. Tingsrätten skriver 
som förklaring till domen: ”Den skyddstillsyn han (Mohammed, min anm.) 
nyligen dömdes till har inte avhållit honom från fortsatt brottslighet och kan 
inte antas göra det i fortsättningen heller”. 

Samtidigt som tingsrättens dom är mycket mer utförlig i att beskriva hur 
den brottsliga handlingen genomfördes, ger den mycket lite information om 
de inblandade. I det här fallet är informationen om Mohammed i princip 
obefintlig, vilket ju också visar den inställning som straffrätten intar, det vill 
säga att det är handlingen och inte personen som är avgörande i valet av på-
följd. I det här fallet finns ingen information som vittnar om att socialtjänsten 
blivit kontaktad och informerad.  

6.4 Fall 4 - Häktad och omedelbart 
omhändertagen 

Fall 4 David Micic 
David Micic är invandrare och blir omedelbart omhändertagen efter det att 
han blivit häktad på grund av att han var misstänkt för att utfört fyra rån un-
der en helg vintern 2003. Länsrättens underställande dom är mycket kort-
fattad och anger endast att det omedelbara omhändertagandet görs därför att 
David är häktad. Både David och hans moder medger socialnämndens ansö-
kan om det omedelbara omhändertagandet. Genom häktningsprotokollet, 
samt den påföljande tingsrättsdomen, framkommer att David är en pojke, 15 
år och 8 månader gammal, med en ”komplicerad bakgrund”. Han är känd av 
socialtjänsten sedan tidigare och har varit föremål för flera olika insatser från 
socialtjänstens sida. Häktningen varar endast en dag och övergår sedan till ett 
omedelbart omhändertagande efter att socialnämnden fattat det beslutet. Det 
framgår explicit att det skett en överenskommelse mellan åklagarämbetet och 
socialnämnden i det här fallet att om ett omedelbart omhändertagande görs 
så kommer häktningen att hävas. Som häktningsskäl anges risken för att för-
svårande av utredningen och risken för att David avviker (kollusions- och 
flyktfara) samt synnerliga skäl. Socialnämnden gör en ansökan om fortsatt 
tvångsvård enligt LVU 3 § och framhåller nu framförallt rekvisitet brottslig 
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verksamhet. Socialnämnden framhåller att David är misstänkt för ett stort 
antal brott och anger vidare: ”de aktuella brotten är till sin natur allvarliga och 
utgör en uppenbar fara för Davids psykiska hälsa och utveckling. Brottslig-
heten ger uttryck för en sådan bristande anpassning till samhällets normer att 
det föreligger vårdbehov”. Länsrätten framhåller att det faktum att tingsrätten 
inte avgjort ansvarsfrågan ännu inte föranleder någon annan bedömning. Att 
både David och hans moder samtycker till ansökan är inte tillräckliga garan-
tier för att vården skall kunna säkerställas, och domstolen förordnar om fort-
satt tvångsvård. Det omedelbara omhändertagandet varar i 36 dagar. I tings-
rättsdomen framhåller man att David och hans familj ”numera” är positivt 
inställda till socialtjänstens insatser vilket får markera en förändring i attityd. 
Tingsrätten beslutar om överlämnande till vård inom socialtjänsten tack vare 
att beslutet om vård enligt LVU är fattat. David har blivit placerad på ett §12-
hem och det fungerar bra. Tingsrätten beskriver David som fåordig och 
”hans attityd har varierat från viss tuffhet till mer förlägna leenden, vilket kan 
spegla att han mer än någon av de övriga endast är i början av tonårens sö-
kande efter en egen hållning och identitet och att hans kluvenhet och osä-
kerhet är stor”.  

Socialnämndens yttrande åberopas i tingsrättens dom och får bilda beslu-
tets underlag. I länsrättens dom finns ett särskilt påpekande om att domen 
skall bestå även om tingsrätten fattar beslut om sluten ungdomsvård, och att 
det därefter får tas ställning till om beslutet om vård enligt LVU skall bestå.  

6.5 Sammanfattning 
Karl, Christian, Mohammed och David, fyra våldsamma pojkar som slår ner 
människor med basebollträ, hotar med yxor och rycker väskor i syfte att få tag 
på pengar. Vad är det som skiljer dessa pojkar åt? Brotten kan vid en första 
blick synas likvärdiga – det handlar om vad som i brottstermer skulle rubrice-
ras som grova rån och våldshandlingar, där det har använts vapen. Enligt 
lagstiftningen är det den brottsliga handlingen och vårdbehovet som skall 
vara styrande. Brottshandlingarna kan vi genom illustrationerna konstatera 
vara relativt likvärdiga. Bedömningsgrunderna för vårdbehov framstår som 
svårtolkade, framförallt används begreppet ”att överträda samhällets nor-
mer”. Hur skall det förstås och hur skall man bedöma när överträdelsen sker? 
En spontan reaktion är att det är svårt att förutse vilka som skall få behand-
ling och vilka som skall utsättas för repressionen. Det krävs en mer omfat-
tande systematisering för att kunna urskilja vilka faktorer som har betydelse 
för vilken form av akut frihetsberövande som blir aktuellt.  

Gemensamt för de olika dokumenten är att de följer en speciell juridisk 
form, vilket innebär att viss information skall finnas på en särskild plats och 
att speciella begrepp, det vill säga främst rekvisit, skall användas. Domarna 
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inleds med personformalia, exempelvis personnummer, adresser och vilken 
rättslig fråga som berörs. I hög utsträckning är dokumenten från häktnings-
besluten handskrivna, vilket medfört vissa svårigheter i att tolka innehållet. I 
övrigt är dokumenten skrivna med ordbehandlare. Omfattningen av 
dokumenten skiljer sig markant åt. Genomgående är dokumenten för de 
akuta frihetsberövandena kortfattade och uppgår till maximalt ett par sidor, 
medan den efterföljande domen, särskilt tingsrättsdomarna, kan vara upp-
emot 20-30 sidor. Det rör sig då oftast om mål där det varit fler personer 
inblandade. Det är i flera fall oklart vilken form av kommunikation som före-
kommit mellan socialnämnden, polisen, åklagarämbetet och domstolen. För 
att komma närmare en kunskap om det krävs en mer djuplodande textanalys, 
kanske där flera olika typer av textdokument studeras alternativt kombineras 
med intervjuer med socialtjänst, polis, åklagare och domare. 

I följande avsnitt (kap 6-9) kommer resultaten från den rättsliga studien, 
den kvantitativa och den kvalitativa studien att presenteras. Karl, Christian, 
Mohammed och David är här bilder i syfte att levandegöra problematiken 
som den här avhandlingen handlar om. Min förhoppning är att dessa pojkar 
följer er genom den empiriska redovisningen och gör resultaten till mer än 
siffror i ett diagram eller en tabell och en abstrakt byråkrati. Pojkarna ger 
forskningsfrågorna om selektionen ansikten.  
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KAPITEL 7  
BESLUT OM AKUT FRIHETSBERÖVANDE 

7.1 Inledning 
I enlighet med avhandlingens teoretiska grundsyn skall undersöknings-
objekten, de unga lagöverträdarna, studeras i syfte att belysa det selektions-
tryck som utmönstras genom de olika aktörernas agerande på mesonivå. Det 
innebär att olika egenskaper hos de unga lagöverträdarna blir avgörande för 
hur de kommer att behandlas (med avseende på häktning eller omedelbart 
omhändertagande). Genom att identifiera olika egenskaper hos de enskilda 
unga lagöverträdarna går det att få fram en bild av hur de berörda myndig-
heternas agerande genererar ett selektionstryck (begreppet selektionstryck 
förklaras mer ingående i kapitel 4 Teoretiska utgångspunkter).  

Det här kapitlet inleder redovisningen av empirin och avser att klargöra i 
vilken utsträckning unga lagöverträdare omedelbart omhändertas eller häktas 
1992, 1998 och 2003, samt vilka egenskaper och faktorer som framträder som 
samvarierar med vilket utfallet blir.  

7.2 Förändring över tid 
Akuta frihetsberövanden genom omedelbara omhändertaganden eller häkt-
ning skall enligt lagstiftningen vara undantagsfall. Under de tre undersök-
ningsåren 1992, 1998 och 2003 står det klart att så också är fallet. Antalet 
unga som frihetsberövas på det här viset rör sig i antal om 140-240 per år, 
vilket gör det till ett litet fenomen i hela ungdomsgruppen 15-17 år som varit 
misstänkta för brott. Undersökningsåren 1998 och 2003 rörde det sig om 
cirka 13000 ungdomar per år i den aktuella åldern som totalt var misstänkta 
för någon brottslig handling. Mellan åren 1992 och 1998 ske endast en margi-
nell ökning av antalet fall av akut frihetsberövande, däremot har antalet fall 
ökat avsevärt från 1992 till 2003 (se nedan diagram 7.1). Totalt sker dock en 
kraftig ökning av antalet akuta frihetsberövanden mellan åren 1992 till 2003.  
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Diagram 7.1 Antalet akuta frihetsberövanden för 15-17-åringar under 
åren 1992, 1998 och 2003. N= 526 (tabell 4.1, tabellbilaga 4). 

 
Av lagstiftningen framgår, (vilket redovisas i kapitel 3 ”Rättsliga förutsätt-
ningar”), att unga lagöverträdare under 18 år endast skall häktas om det finns 
synnerliga skäl. Det innebär att unga lagöverträdare företrädesvis skall hante-
ras inom socialtjänsten.  

Under de tre undersökningsåren 1992, 1998 och 2003 frihetsberövades 
526 unga lagöverträdare genom antingen häktning eller omedelbart omhän-
dertagande. Av dessa 526 blev knappt hälften omedelbart omhändertagna, 
knappt 40 procent häktade och drygt 10 procent akut frihetsberövade genom 
både ett omedelbart omhändertagande och häktning.  

Antalet unga lagöverträdare som begår brott och som akut frihetsberövas 
har, som beskrivs ovan, ökat mellan åren 1992 till 2003, från 136 stycken till 
234 stycken. I diagram 7.2, nedan redovisas hur olika typer av frihetsberövan-
de förändrats under den studerade perioden. 

En naturlig förklaring till denna utveckling skulle kunna vara att ungdoms-
brottsligheten ökat i motsvarande omfattning, eller att ungdomsgruppen ökat 
i storlek. Statistik över lagförda personer eller andra studier ger inte underlag 
för att förklara en ökning av den omfattning som studien visar. Kriminal-
statistik för åren visar på en jämnhet mellan undersökningsåren. Emellertid 
finns det ett fåtal studier som visar att ungdomsbrottsligheten ökat under sent 
1990-tal till tidigt 2000-tal, men inte i den omfattning som de akuta frihets-
berövandena ökat. Det finns dock statistik som visar att brottslighetens karak-
tär förändrats till att bli både grövre och mer våldsinriktad (se bl a BO-rapport 
2004:06, BRÅ, 2006). Enligt statistik från Statistiska centralbyrån har inte heller 
ungdomsgruppen 15-18 år ökat som andel av befolkningen (eller i faktiska tal) i 
sådan utsträckning att det skulle motsvara ökningen av akuta frihetsberövanden 
(jmf  SCB, 2006 befolkningsstatistik 1992, 1998 och 2003). Varken ökad 
brottslighet eller förändringar i befolkningsstrukturen förklarar ökningen av 
akuta frihetsberövanden av unga lagöverträdare åren 1992 till 2003.  
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Diagram 7.2 Antal akuta frihetsberövanden av 15-17-åringar efter typ 
och år. N= 526 (tabell 4.2, tabellbilaga 4). 

 
Från 1992 till 2003 har det skett en ökning både vad gäller antalet omedelbara 
omhändertaganden och antalet häktningar. Det finns dock tydliga skillnader 
när det gäller utvecklingen för de båda typer av akut frihetsberövade. För det 
första har ökningen varit avsevärt större för häktningar (mer än en fördubb-
ling) än för omedelbara omhändertaganden (som endast ökat med 33 %). 
Emellertid finns även skillnader vad gäller tidpunkten för ökningarna. Antalet 
häktningar har främst ökat mellan 1998 och 2003 – mellan åren 1992 till 1998 
ser vi ingen ökning alls. Ökningen av omedelbara omhändertaganden, vilken 
trots allt är relativt begränsad, sker främst mellan 1992 och 1998 och föränd-
ras endast obetydligt från 1998 till 2003.  

En annan faktor som skulle kunna påverka resultatet är lagstiftningen. 
Emellertid har det mellan undersökningsåren inte skett några lagstiftnings-
förändringar som har med akuta frihetsberövanden att göra. Häktesreformen 
1995 medförde inga förändringar lagstiftningsmässigt, däremot finns vissa 
tecken som tyder på att tillämpningen förändrades på så vis att fler unga blev 
föremål för häktning (se kapitel 6 samt Fitger, 2003). Året 2000 infördes en 
ny frihetsberövande påföljd, sluten ungdomsvård (BrB kap 31 § 1 a, 
(1998:641)), som skulle ersätta fängelsestraffet för unga lagöverträdare. Det i 
sig påverkade dock inte lagstiftningsmässigt de rättsliga förutsättningarna för 
att akut frihetsberöva unga lagöverträdare, genom antingen omedelbart om-
händertagande eller häktning.  

I det här sammanhanget kan även den grupp unga lagöverträdare som blir 
föremål för både ett omedelbart omhändertagande och häktning uppmärksam-
mas. Det är en liten grupp i sammanhanget, det rör sig om cirka 10 procent 
av det totala antalet akut frihetsberövade genom de olika undersökningsåren. 
Alla ungdomar i den gruppen har först blivit häktade och därefter omedelbart 
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omhändertagna. Det innebär i praktiken att åklagaren, efter samråd med 
socialtjänsten, upphävt häktningen. Det finns med andra ord inga fall där 
socialtjänsten primärt omedelbart omhändertagit och som därefter istället 
häktats. Det framträder dock en mindre grupp där det explicit framkommer i 
domen att det omedelbara omhändertagandet gjorts för att undvika en häkt-
ning. Åren 1992 och 1998 handlar det endast om enstaka fall, medan de om-
fattar 13 fall undersökningsåret 2003. Gruppen är intressant, eftersom det är 
den typen av situation som framhålls i lagstiftningens förarbeten, allmänna 
råd och JO-rapporter (Regeringens proposition 1964:10: Regeringens propo-
sition 1989/90:28; SOSFS 1997:15; JO 1983/84 nr 3343) när det gäller hur de 
sociala myndigheterna och rättsväsendet skall hantera unga lagöverträdare. 
Utifrån de ideologiska intentioner som framkommer i lagstiftningen, att unga 
lagöverträdare företrädesvis skall hanteras av socialtjänsten, och att ett ome-
delbart omhändertagande är att föredra framför en häktning av en ung lag-
överträdare, är gruppen liten. Det väcker frågor om hur och varför social-
tjänsten inte omedelbart omhändertar unga lagöverträdare oftare och då 
explicit uttrycker att det har att göra med allvarlig brottslighet, hot om häkt-
ning eller för att avbryta en verkställd häktning. 

Sammanfattningsvis kan sägas att gruppen unga lagöverträdare i åldern 
15-17 år som akut frihetsberövas, har ökat kraftigt mellan de undersökta åren 
1992, 1998 och 2003. Ökningen gäller framförallt häktade, och äger rum mel-
lan åren 1998 och 2003. Ökningen är förvånande med tanke på att lagstifta-
rens intention är att unga lagöverträdare endast undantagsvis skall häktas. Det 
förefaller ha skett en attitydförändring i användandet av häktningsinstrumen-
tet. Att socialtjänsten explicit använder omedelbara omhändertaganden för att 
förhindra häktning är förhållandevis ovanligt.  

7.3 Geografisk spridning 
Genomgående är den vanligaste situationen att den unge bor och begår brott 
inom samma område och att den regionala ansvariga myndigheten fattar be-
slut. Det innebär att det är samma myndigheter som har att hantera de unga 
lagöverträdarna från det akuta skedet fram tills det att påföljdsfrågan eller 
frågan om den fortsatt vården är avgjord.  

Här framkommer det dock en mindre grupp unga lagöverträdare, värda 
att uppmärksammas. Det är de som varken är bosatta eller tillfälligt boende i 
Sverige. De här ungdomarna skulle kunna kallas för ”brotts-turister” och 
kommer företrädesvis från Öst- och Baltstaterna. Brotten som de begår är 
mindre allvarliga tillgreppsbrott. Ofta rör det sig om snatterier i affärer, ex-
empelvis av märkeskläder och skor, eller av fickstölder inne i affärer. Gruppen 
häktas oftast, trots att den brottsliga handlingen sällan når upp till kraven för 
häktning, och de utvisas senare. Häktningen motiveras med att de inte är 
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hemmahörande i landet, vilket är en rättsligt giltig grund. Ett mindre antal 
personer ur samma grupp har ägnat sig åt urkundsförfalskning, och har bland 
annat ändrat sin ålder i legitimationshandlingar. De har komplicerat den 
empiriska redovisningen rent praktiskt, eftersom de först åldersmässigt place-
rat sig i undersökningsgruppen för att senare få plockas ur statistiken, då det 
visat sig att de är över 18 år. Den typen av problem hade inte uppmärksam-
mats om endast besluten på de akuta frihetsberövandena studerats, i stället 
för som nu då även den påföljande domen studerats.  

Akuta frihetsberövanden av unga lagöverträdare är ett storstadsfenomen 
och sker i huvudsak i Stockholm, Göteborg och Malmö. Det finns ingen gi-
ven ordning mellan dessa storstäder. Det går även att se att städer som ligger i 
storstädernas närhet påverkas. Trots att Sveriges tre största städer framträder 
som de platser där man i huvudsak akut frihetsberövar unga lagöverträdare, är 
det totala antalet så litet att det knappast går att se att det skulle röra rör sig 
om specifika områden i de tre städerna (tabell 4.8, tabellbilaga 4).  

7.4 Pojkar och flickor 
Akuta frihetsberövanden av unga lagöverträdare är en könsfråga, i den be-
märkelsen att det är ett pojkfenomen. I den totala undersökningspopulatio-
nen är fördelningen 499 pojkar och 27 flickor. I viss utsträckning kommer de 
akuta frihetsberövanden som berör flickor att behandlas här. I huvudsak be-
rör den här studien dock akuta frihetsberövanden av pojkar, eftersom de är i 
en sådan kraftig majoritet.  
 

0

50

100

150

200

250

1992 1998 2003

pojke

flicka

 

Diagram 7.3 Könsfördelning bland frihetsberövade unga lagöverträdare 
i åldern 15-17 år, efter undersökningsår. Antal pojkar och flickor. 
N=526 (tabell 4.3, tabellbilaga 4). 
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Det är först under undersökningsåret 2003, som det överhuvudtaget dyker 
upp flickor, som blivit föremål för häktning i materialet. Åren 1992 och 1998 
förekommer ett fåtal (ca 1 %) som blivit omedelbart omhändertagna, men 
2003 kan man säga att flickorna har brutit igenom, då de uppgår till knappa 
5 % och detta år även blir föremål för häktning (se nedan tabell 7.4). Lag-
stiftningen som rör akuta frihetsberövanden av unga lagöverträdare, genom 
antingen ett omedelbart omhändertagande eller häktning, är könsneutral i sin 
utformning. Det innebär att den unge lagöverträdarens kön inte skall ha bety-
delse för tillämpningen av de respektive lagstiftningarna. Resultaten kan dock 
inte sägas visa på en könsneutralitet, utan snarare på en förmåga att bättre 
kunna fånga upp pojkars än flickors brottsliga beteende, och kategorisera 
dem i väl avgränsade brottsrubriceringar. När det gäller tillämpningen av det 
omedelbara omhändertagandet har Schlytter (1999) visat på liknande resultat 
när det gäller omhändertaganden enligt LVU. Den här undersökningen visar 
att flickor, liksom pojkar, företrädesvis omedelbart omhändertas i stället för 
att häktas när de begått brott. 

Tabell 7.4 Könsfördelning bland akut frihetsberövade i åldern 15-17 år 
under året 2003, efter typ. N=526 (tabell 4.3, tabellbilaga 4). 

Kön/Typ Omedelbart 
omhänder-

tagande 

Häktning Omedelbart 
omhänder-

tagande och 
häktning 

Totalt 
n=526 

Pojkar 268 178 53 499 
Flickor 17 7 3 27 
 
De flickor som blir föremål för häktning under året 2003 har ett brottsligt 
beteende som stämmer mer överens med de tidigare årens pojkar, än med 
tidigare års flickor. Det innebär att de går ifrån en brottslighet inriktad på 
tillgrepp till misshandel och rån. Trots att det kan antas att flickors brottslig-
het ökar och tar sig liknande uttryck som pojkarnas (jmf  med internationell 
forskning, se tidigare forskning kapitel 2), verkar det av resultatet att döma 
som om bedömningen görs att de har ett vårdbehov vilket medför att de blir 
föremål för ett omedelbart omhändertagande istället för att häktas.  
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Tabell 7.5 Kategorisering av flickornas brottsliga beteende efter under-
sökningsår. N=30*.  

Brottskategorisering/År  1992 1998 2003 Totalt 
Våldsbrott 
Omedelbart omhändertagen 
Häktad 

 
- 
- 

 
1 
- 

 
9 
5 

 
10 
5 

Narkotikabrott 
Omedelbart omhändertagen 
Häktad 

 
- 

 
- 

 
- 
1 

 
- 
1 

Sexualbrott - - - - 
Tillgrepp 
Omedelbart omhändertagen 
Häktad 

 
1 

 
- 

 
5 
3 

 
6 
3 

Övrigt 
Omedelbart omhändertagen 
Häktad 

 
1 

 
2 

 
1 
1 

 
4 
1 

Totalt 2 3 25 30 

* Antal kategoriseringar överstiger N=27, eftersom tre flickor blev både omedelbart omhän-
dertagna och häktade.  

 

7. 5 Etnisk bakgrund 
Frihetsberövande av unga lagöverträdare är också intressant ur ett etniskt 
perspektiv. Ser man till hela gruppen av unga lagöverträdare som blivit akut 
frihetsberövade visar det sig att ungdomar med svenskt ursprung är i majori-
tet totalt, både till andel som antal. Invandrare, det vill säga ungdomar som 
själva är födda utomlands och med båda föräldrarna födda utomlands, ökar 
mellan de tre undersökningsåren och då särskilt påtagligt mellan åren 1998 
och 2003. År 2003 utgör första generationens invandrarungdomar den största 
gruppen om man ser till etnisk bakgrund.  
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Diagram 7.6 Etnisk bakgrund för de unga lagöverträdarna som blivit 
akut frihetsberövade åren 1992, 1998 och 2003. Antal ungdomar. N=526 
(tabell 4.4, tabellbilaga 4). 

 
Gruppen bestående av andra generationens invandrare, det vill säga i den här 
studien definierat som ungdomar som själva är födda i Sverige, men som har 
invandrade föräldrar, är liten. Tidigare forskning visar på en liknande kraftig 
överrepresentation av första generationens invandrare när det gäller vuxna 
som blir häktade (Diesen, 2005) och även när det gäller annan brottstatistik 
(se BRÅ 2005:17). Indelningen i första och andra generationens invandrare är 
här avsedd att lyfta fram, som tidigare nämnts annan etnisk bakgrund som 
incitament för en annan levande kulturell bakgrund och på så sätt också 
komma åt ungdomsgrupper som skiljer sig från svenska ungdomar vad avser 
uppväxtförhållanden, uppfattningar och förutsättningar.  

Den stora ökningen av frihetsberövade ungdomar gäller nästan helt första 
generationens invandrare. Vi kan också notera att det är denna grupp som 
nästan helt står för den ökning av antalet frihetsberövanden som skett från 
1992 till 2003. Skillnaderna i etnisk bakgrund kommer igen om man ser till de 
olika formerna av frihetsberövanden. Det är vanligare att svenska ungdomar 
blir omedelbart omhändertagna, medan de invandrade blir häktade (se tabell 
7.7 nedan). Mest framträdande blir det året 2003, då gruppen unga lagöver-
trädare som är invandrade ökat kraftigt. Den ökning som sker mellan åren 
1998 och 2003 kan inte förklaras med en naturlig befolkningsökning. Att 
unga invandrare ökat starkt bland de akut frihetsberövade kan inte heller för-
klaras genom invandring. Unga lagöverträdare som själva är födda utomlands 
är överrepresenterade jämfört med deras andel av befolkningen, och över-
representationen har ökat, när det gäller häktning (jmf  SCB, 2006 utlandsfödda 
och utländskmedborgarskap 1992, 1998 och 2003).  

Det finns ett fåtal fall som inte kan härröras till någon av de tre grupperna 
svenskt ursprung, andra generationens invandrare och/eller första generatio-
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nens invandrare. Dessa är totalt tre stycken och är adoptivbarn (det vill säga 
barn födda utomlands med svenskfödda föräldrar, se tabell 4.5, tabellbilaga 4). 

Tabell 7.7 Olika former av frihetsberövanden i relation till etnisk bak-
grund efter undersökningsår. Antal ungdomar. N= 526 (tabell 4.5, 
tabellbilaga 4).  

 1992 1998 2003 Totalt 

Omedelbart om-
händertagande 

    

Svenskt ursprung 56 58 48 162 
1:a generation inv 12 36 35 83 
2:a generation inv 9 8 3 20 
Adoptivbarn – 1 2 3 
Totalt 77 103 88 268 
Häktning     
Svenskt ursprung 25 16 31 72 
1:a generation inv 14 16 72 102 
2:a generation inv 2 9 – 11 
Adoptivbarn – – –  
Totalt 41 41 103 185 
Omedelbart om-
händertagande 
och Häktning 

    

Svenskt ursprung 10 5 11 26 
1:a generation inv 3 5 16 24 
2:a generation inv 2 1 3 6 
Adoptivbarn – – –  
Totalt 15 11 30 56 
Omedelbart om-
händertagande 
pga risk för 
häktning 

    

Svenskt ursprung 1 – 10 11 
1:a generation inv – – 3 3 
2:a generation inv 2 1 – 3 
Adoptivbarn – – –  
Totalt 3 1 13 17 
Totalt 136 156 234 526 
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Redan i slutet av 1990-talet uppmärksammade socialstyrelsen att invandrar-
ungdomar var överrepresenterade inom den sociala barnavården och då sär-
skilt bland de omedelbart omhändertagna (SoS-rapport 1998:5). När det 
gäller de akuta frihetsberövandena har invandrarungdomar ökat både som 
andel och i absoluta tal, framförallt när det gäller häktningarna.  

Det finns inga juridiska grunder, vad gäller förutsättningarna för det akuta 
frihetsberövandet, som stöder de skillnader som framkommer mellan svenska 
och invandrade unga lagöverträdare. En förklaring skulle kunna vara att bete-
endemönster skiljer sig åt för personer med olika etnisk bakgrund, vilket 
skulle kunna leda till att man kunde se skillnader i brottstyp och grovhet. Så-
dana skillnader skulle man då kunna se i annan kriminal- och brottsstatistik. 
De resultat som återspeglar invandrares brottslighet visar dock framförallt på 
en överrepresentation vad avser misstanke om brott när det gäller första 
generationens invandrare (jmf  BRÅ 1996:2 sid 29-67, 89 ff: BRÅ 2005:17). 
Dessa resonemang måste knytas till de studier som idag finns och som visar 
på att annan etnisk bakgrund kan leda till särbehandling och diskriminering i 
rättssystemet (Pettersson, 2005; Diesen 2005; SOU 2006:30). 

7.6 Ålder 
Åldersmässigt är huvuddelen av de unga lagöverträdarna som blir akut fri-
hetsberövade någonstans mellan 16 och 17 år gamla vid tidpunkten för det 
akuta frihetsberövandet. I hela gruppen unga lagöverträdare som blir akut 
frihetsberövade är dock gruppen 15-åringar liten. Av de frihetsberövade poj-
karna är endast 80, det vill säga 16 procent under 16 år. 

Tabell 7.8 Pojkar. Unga lagöverträdarna fördelade efter form av akut 
frihetsberövande i olika åldrar. Andel (%) N=498, omfattar endas poj-
kar.  

Åtgärd/Ålder 15 år 16 år 17 år 

Antal (N= 498) 80  176 242 
Häktning 12 22 53 
Omedelbart omhänder-
tagande och Häktning 

9 14 9 

Omedelbart omhänder-
tagande pga risk för häktning 

5 4 3 

Omedelbart omhänder-
tagande 

74 60 36 

Totalt 100 100 100 
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Tabell 7.8, se ovan, visar att det finns skillnader avseende selektionen av åt-
gärd som har samband med den unge lagöverträdarens ålder. Ju yngre den 
unge lagöverträdaren är, desto mer sannolikt är det att det akuta 
frihetsberövandet sker i form av ett omedelbart omhändertagande.  

Tabell 7.9 Pojkar. Medelålder för de unga lagöverträdarna efter typ av 
frihetsberövande och undersökningsår. (År och månader)(se tabell 5.16, 
tabellbilaga 4).  

 
  1992 1998 2003 

Medelålder 16 år 10 mån 16 år 7 mån 16 år 10 mån 
Omedelbart om-
händertagande 

16 år 7 mån 16 år 5 mån 16 år 7 mån 

Häktning 17 år 2 mån 17 år 6 mån 17 år 1 mån 
Häktning och 
omedelbart om-
händertagande 

16 år 11 mån 16 år 10 mån 16 år 8 mån 

 
 

Åren 1992 och 2003 är genomsnittsåldern för hela gruppen 16 år och 10 må-
nader och 1998 är den 16 år och 7 månader. Delar man upp de akuta frihets-
berövandena kan man se en skillnad i ålder, där de som blir omedelbart om-
händertagna är yngre. Som mest rör det sig om 13 månaders skillnad (se ovan 
tabell 7.9). Resultaten av ålderskillnaden mellan de olika formerna av frihets-
berövanden är inte överraskande. Det omedelbara omhändertagandet kan ses 
som en tidig insats i den unge lagöverträdarens kriminella karriär. Ålder har 
med andra ord en egen inverkan på formen av akut frihetsberövande.  

Resultaten visar en låg andel unga lagöverträdare i 15-års åldern. Det inne-
bär att akuta frihetsberövanden av unga lagöverträdare i praktiken riktar sig 
mot 16-17 åringar. Lagstiftningsmässigt finns inget stöd för detta. Visserligen 
skall unga lagöverträdare särbehandlas, men det finns inga kommentarer eller 
rättspraxis som visar att det skulle tas särskilda hänsyn inom de angivna 
åldersgränserna (jmf  kap 3 rättsliga förutsättningar). Förmodligen följer han-
teringen en allmän tradition att hantera ungdomar varsammare ju lägre ålder 
de har. Resultaten visar med andra ord att variationer finns, men att de be-
gränsar sig till ett kortare intervall än vad lagstiftningen anger. Mellan de olika 
undersökningsåren framkommer att 1998 skiljer sig från 1992 och 2003 i den 
bemärkelsen att åldern för omedelbart omhändertagande är lägre, medan den 
för häktningen är högre.  
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7.7 Tidigare kontakt med socialtjänsten 
Eftersom det akuta frihetsberövandet indikerar ett omedelbart och hastigt 
påkommet behov av frihetsberövande kan det vara av intresse att undersöka 
om de unga lagöverträdarna hade haft kontakt med socialtjänsten tidigare. 

Tabell 7.10 Tidigare kontakt med socialtjänsten, efter form av frihets-
berövande. Antal personer. N=526 (tabell 4.6, 4.7 tabell 5.7, tabellbilaga 4). 

 

Åtgärd/Tidigare 
kontakt 

Kontakt Ej kontakt Framgår ej 
av domen 

Totalt 

Omedelbart om-
händertagen 

269 7 9 285 

Häktad 123 24 38 185 
Omedelbart om-
händertagen och 
häktad 

54 - 2 56 

Totalt 446 31 49 526 
 
 

Majoriteten av dem som blir akut frihetsberövade, har tidigare haft kontakt 
med socialtjänsten. 

 
 

0

50

100

150

200

1992 1998 2003

Kontakt

Ej kontakt

Framgår ej
av domen

 
Diagram 7.11 Antal akuta frihetsberövanden efter tidigare kontakt med 
socialtjänsten efter undersökningsår 1992, 1998 och 2003. N=526 (tabell 
4.7, tabellbilaga 4). 
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Det är förhållandevis vanligt att det formuleras i likhet med följande exempel 
i domen: ”Socialtjänsten fick kännedom om Karl Svensson den 28 september 
2001 då en anmälan inkom från polismyndigheten om omhändertagande 
enligt lag (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m. m., LOB, 
varvid socialtjänsten gav honom stödsamtal i öppenvård” (citat från ärende 
KS). Karl Svensson omhändertogs omedelbart efter att ha misshandlat en 
äldre kvinna med ett baseballträ. Karl Svensson har haft upprepade kontakter 
med socialtjänsten från året 2001, då han blev känd av dem, till 2003 då han 
omedelbart omhändertogs. Han var då 16 år och 5 månader.  

Jämfört med de omedelbart omhändertagna är det en mindre andel av de 
enbart häktade, som haft en tidigare kontakt med socialtjänsten. Mohammed 
Yildis, som tillsammans med ett antal vänner rånar en spelbutik, har enligt 
domen inte haft kontakt med socialtjänsten tidigare, däremot med frivården. 
Det finns inget yttrande som visar att socialtjänsten på något vis varit involve-
rad i processen som leder fram till häktningen. Överhuvudtaget ger 
häktningsdomen och den påföljande tingsrättsdomen mycket lite information 
om Mohammed Yildis.  

Eftersom uppgifterna baseras på information som återfunnits i domen 
svarar de inte alltid på frågan huruvida den unge i praktiken varit känd av 
socialtjänsten sedan tidigare. Det som framkommer är vilken information 
som socialtjänsten, polisen och åklagaren lyfter fram, och hur domstolen väl-
jer att formulera informationen om att den unge lagöverträdaren haft kontakt 
med de sociala myndigheterna tidigare i domen. Det kan förekomma fall där 
det funnits både en tidigare kännedom om samt kontakt med den unge, men 
som man av någon anledning väljer att inte lyfta fram. Det kan även noteras 
att det sker en förändring vad gäller att uttryckligen i domen formulera huru-
vida den unge haft en tidigare kontakt med socialtjänsten mellan de under-
sökta åren. En förklaring till det kan vara ökningen av häktningar, som enligt 
de rättsliga förutsättningarna inte skulle vara möjliga om socialtjänsten erbju-
der alternativ.  

Antalet akuta frihetsberövanden där det inte framkommer någon informa-
tion i domen om huruvida den unge lagöverträdaren varit känd av socialtjäns-
ten tidigare eller inte, har ökat mellan åren 1992 till 2003.  

Den grupp ungdomar, som blivit föremål för både en häktning och ett 
omedelbart omhändertagande har i princip alla haft kontakt med socialtjäns-
ten sedan tidigare. Det ger vid handen att den grupp som blir föremål för 
både ett omedelbart omhändertagande och en häktning i mycket hög ut-
sträckning är ungdomar som haft tidigare kontakt med socialtjänsten och 
därmed är kända där.  
Eftersom det akuta frihetsberövandet är präglat av en osäker och akut situa-
tion ger lagstiftningen utrymme åt mer osäkra och provisoriska ”bevis”. Ur 
det perspektivet är det intressant att en stor del av de unga lagöverträdarna 
redan är kända av socialtjänsten och har haft kontakt med dem (se tabell 5.7 
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och 5.8, i tabellbilaga 4). Resultaten pekar mot att det omedelbara omhänder-
tagandet i större utsträckning används för ”säkra” situationer, som en sista 
och slutlig åtgärd, än som ett tidigt instrument som går att använda i en osä-
ker och okänd situation på relativt osäkra grunder. Detta resultat skulle även 
kunna ses ur perspektivet att det omedelbara omhändertagandet och häkt-
ningen hör hemma i två olika praktiker, styrda av olika rationaliteter: norm- 
respektive det målstyrda. Detta skulle kunna leda till att unga lagöverträdare 
som är kända av socialtjänsten hamnar inom socialtjänsten och de som inte är 
kända får tas om hand av rättsväsendet. Straffrätten kommer på så vis att 
markera mot den grupp unga lagöverträdare som är relativt nya i sin krimi-
nella karriär och destruktiva utveckling, medan de som funnits i det sociala 
barnavårdssystemet under längre tid premieras i ett vårdbehovstänkande. 
Exempelvis kan tingsrättens motivering belysa hur en formulering kan se ut: 
”Socialnämnden har avgivit yttrande beträffande David Micic, vilket utmyn-
nade i beslut om att ansöka om vård för David Micic. Det framgår av yttran-
det att David Micic har en komplicerad bakgrund och att han tidigare varit 
föremål för socialtjänstens åtgärder. Såväl han själv som hans familj är numera 
positivt inställda till socialtjänstens insatser” (citat från ärende DM). Analysen 
av den argumentation som framkommer i dokumentet visar att de sociala 
myndigheterna och domstolen här är ense om att David Micics problematiska 
bakgrund och tidigare kontakt visar på ett vårdbehov och att socialtjänstens 
ansökan om ett omedelbart omhändertagande skall leda fram till att häkt-
ningen hävs.  

Det uppstår en motsägelsefull bild i användandet av akuta frihetsberövan-
den och den i så stor utsträckning tidigare kännedomen och kontakten med 
socialtjänsten. En akut situation förknippas med något nytt och oväntat, vil-
ket den tidigare kontakten och ofta beviljade insatserna talar emot. Resultaten 
från den här undersökningen stämmer överens med flera andra studier som 
gjorts på området (Lagerberg, 1984; SoS-rapport 1998:5, Levin, 1996).  

7.8 Brotten 
De unga lagöverträdare som blivit akut frihetsberövade under undersöknings-
åren har framförallt blivit det på grund av brottslighet som antingen skulle 
kunna kategoriseras som våldsbrottslighet eller tillgrepp/egenmäktigt för-
farande (se tabell 7.12, nedan). Våldsbrottsligheten dominerar. Naturligtvis är 
det svårt att kategorisera de omedelbara omhändertagandena efter brotts-
rubriceringar eftersom socialtjänsten inte använder sig av brottsrubriceringar. 
Socialtjänsten måste däremot redogöra för den konkreta händelse som ligger 
till grund för det omedelbara omhändertagandet. När det gäller de häktade 
anges i häktningsbeslutet en brottsrubricering. Utgångspunkten är här att alla 
de unga lagöverträdarna har begått allvarliga brott eller upprepad brottslighet, 
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som strider mot samhällets grundläggande normer, eftersom de annars inte 
skulle uppfylla rekvisiten för omedelbart omhändertagande på grund av 
brottslig verksamhet eller häktning (se kapitel 6 angående de rättsliga förut-
sättningarna, samt kapitel 4 angående de metodologiska förutsättningarna). 14 

Tabell 7.12 Antal akuta frihetsberövanden efter typ och brottslighet. 
N=583*. (Tabell 4.9, 4.10 och 4.11, tabellbilaga 4).  

Brott/Typ Omedelbart om-
händertagande 

Häktning  Totalt 
 

Våld 162 157 319 
Tillgrepp 65 50 115 
Övrigt 93 17 110 
Sexualbrott 13 7 20 
Narkotika 5 10 15 
Finns ej info  3 1 4 
Totalt 341  242 583 

* Det totala antalet överstiger 526, eftersom en grupp ärenden rör både omedelbart omhänder-
tagande och häktning 
 
Våldsbrottslighet dominerar bilden av den unge lagöverträdarens brott. Det är 
dock vanligare att våldsbrott leder till häktning än till omedelbart omhänder-
tagande. Här kan dock gruppen med ”övrigt-brottslighet” uppmärksammas, 
eftersom den till största delen består av brottshandlingar som innebär våld, 
men inte riktats mot person utan mot materia, exempelvis skadegörelse, 
vandalism och mordbrand. Den formen av våldsamhet leder oftare till ett 
omedelbart omhändertagande än till en häktning. Sexualbrott skulle visser-
ligen också kunna kategoriseras som våldsbrott, men särskiljs eftersom den 
formen av våld har en så avvikande karaktär i förhållande till de andra brotten 
i kategorin våldsbrott.  

                                                      
14  Vilket också visade sig vid kategoriseringen – att användandet av en variabel som 

differentierade grovheten var överflödigt, eftersom alla brott och händelser kom att 
kategoriseras som det (se metodkapitel 4). 
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Tabell 7.13 Brottslighet bland omedelbart omhändertagna respektive 
häktade under de tre undersökningsåren 1992, 1998 och 2003. Andel 
(%) (se tabell 4.9 och 4.10, tabellbilaga 4).15 

 Omedelbart omhän-
dertagande 

Häktning 
 

 1992 1998 2003 1992 1998 2003 
N= 583 95 114 132 56 53 133 
Våld 36 49 55 63 64 66 
Tillgrepp 23 16 19 30 21 17 
Övrigt 39 28 18 7 4 8 
Sexualbrott 1 6 5 – 2 4 
Narkotika – 2 2 – 9 4 
Finns ej info 1 – 2 – – 1 
Totalt (%) 100 100 100 100 100 100 
 
 
Vid en jämförelse mellan de olika formerna av akuta frihetsberövanden och 
de undersökta åren visar det sig att de som blir häktade ofta misstänks för att 
ha begått vålds- eller tillgreppsbrott, medan det bland dem som blivit omedel-
bart omhändertagna finns en större spridning i brottskategoriseringen. 
Framförallt är det kategorin ”övrigt”-brottslingar som återfinns bland dem 
som blir omedelbart omhändertagna, men inte bland dem som häktas. 
Kategorin ”övrigt” omfattar i huvudsak våldsbrottslighet riktad mot materia, i 
form av skadegörelse, vandalism och mordbrand. Sexualbrottsliga handlingar 
framträder även under 1998 och 2003, bland dem som blivit föremål för ett 
omedelbart omhändertagande. Narkotikarelaterad brottslighet som grund för 
det akuta frihetsberövandet är i princip obefintlig i båda grupperna. Det kan 
också noteras att det saknas information i domen om den konkreta brottsliga 
handlingen i en något högre andel hos dem som blir föremål för ett omedelbart 
omhändertagande, och dessa har då hänförts till kategorin ”saknades 
information”.  

Brottet har en egen betydelse för formen av akut frihetsberövande, även 
efter kontroll för övriga variabler. Rent konkret beskrivs den våldsrelaterade 
brottsligheten som bestående av personrån, ofta tillsammans med misshandel 
med tillhygge eller med vapenattrapper. Ett exempel är Karl Svensson som 
                                                      
15  N= 583 överstiger det totala antalet individer eftersom gruppen ungdomar som både varit 

föremål för ett omedelbart omhändertagande och häktning har kriteriebedömts två gånger, 
eftersom de blivit akut frihetsberövade genom två domslut. 
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blir omedelbart omhändertagen: ”Den 28 april 2003 kontaktades nämnden av 
polismyndigheten med anledning av att Karl Svensson anhållits misstänkt för 
försök till grovt rån mot en 84-årig kvinna vilket skett genom en allvarlig 
misshandel med ett baseballträ. Karl Svensson har erkänt brottet” (citat från 
ärende KS). Efter en analys av argumentationen framkommer en logisk och 
klar kedja, där det är förhållandevis tydligt att det är just brottet som föran-
leder det akuta frihetsberövandet. Länsrätten avslutar med följande bedöm-
ning: ”Enbart det senaste brottet är så grovt att LVU är tillämpligt” (citat från 
ärende KS), skriver länsrätten angående Karl Svensson.  

Ofta begås den brottsliga handlingen i grupp, vilket innebär att det finns 
flera gärningsmän. Den våldsrelaterade brottsligheten är den vanligaste bland 
både de omedelbart omhändertagna och de häktade, tätt följd av ”övrigt-
brottslighet” och tillgrepp, som i huvudsak består av biltillgrepp i kombina-
tion med olovlig körning. Här förekommer även inbrott i sommarstugor. 
Sexualbrotten rör främst våldtäkt eller försökt till våldtäkt, oftast av ensamma 
förövare. Narkotikabrottsligheten avser främst försäljning, men även enstaka 
fall av smuggling återfinns. Det är dock viktigt att poängtera att varken narko-
tika- eller sexualbrottsligheten är vanligt förekommande, i faktiska siffror rör 
det sig om 4-5 akuta frihetsberövanden per undersökningsår.  

I de fall då den unge blivit föremål för både ett omedelbart omhänder-
tagande och en häktning är det inte givet att brottsrubriceringen i häktnings-
beslutet, och den konkreta situationen som man beskriver i domen för det 
omedelbara omhändertagandet, sammanfaller, vilket sannolikt beror på att 
brotten kategoriserats vid två separata tillfällen. Åtskillnaden i att återge den 
händelse som man anser vara tyngst vägande får ses som en konsekvens av 
myndigheternas rationaliteter, där det för polisen och åklagaren handlar om 
att rubricera ett brott, medan socialtjänsten skall motivera och argumentera 
för ett vårdbehov. Majoriteten av de unga lagöverträdarna som blir föremål 
för både ett omedelbart omhändertagande och en häktning har dock från 
båda hållen beskrivits tillhöra våldsbrottskategorin. Då det har funnits skillna-
der i brottskategoriseringen och återgivandet mellan de olika domarna, avse-
ende det omedelbara omhändertagandet och häktningen, återfinns en större 
variation från den straffrättsliga sidan, i det att man där oftare kategoriserar in 
i en annan brottskategori än våld, exempelvis tillgrepp. Det är inte heller givet 
att brottsrubriceringen, eller den konkreta situation som myndigheten väljer 
att lyfta fram vid det akuta frihetsberövandet, är densamma som de sedan 
använder vid förhandlingen och som kommer att användas som motivering i 
den påföljande läns- eller tingsrättsdomen när det rör sig om att motivera på-
följden eller argumentera för det fortsatta vårdbehovet. 
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7.9 Samtycke och erkännande 
Ett omedelbart omhändertagande kräver ur juridisk synpunkt att alla möjlig-
heter till frivilliga insatser är uttömda. Detta innebär att om det finns ett sam-
tycke till det omedelbara omhändertagandet utesluter det möjligheterna att 
använda ett omedelbart omhändertagande enligt LVU. När det gäller det 
omedelbara omhändertagandet är informationen i domen mycket konkret 
och tydlig vad gäller att redovisa inställningen (det vill säga samtycke eller 
inte) till det omedelbara omhändertagandet. Det är i få fall som det inte finns 
någon information i domen om hur den unge själv och vårdnadshavarna stäl-
ler sig till det omedelbara omhändertagandet. Ett exempel från domen för det 
omedelbara omhändertagandet kan se ut som följer: ”Moder Svensson och 
Fader Svensson medger det omedelbara omhändertagandet. Karl Svensson 
medger det omedelbara omhändertagandet” (citat ärende KS). Analysen av 
argumentationen i textdokument rörande samtycket ger ett enhetligt intryck, 
där det framkommer att det ofta saknas vidare information om till vad, eller 
hur, de unga och vårdnadshavarna samtyckt. Det går inte att följa någon lo-
gisk kedja i argumentationen, och samtycket redovisas ofta i ett eget stycke 
utan samhörighet med resterande text. Det är även vanligt att samtycket upp-
hör i och med att det blir fråga om en ansökan om fortsatt vård enligt LVU. 
Konkret innebär det att samtycket i stor utsträckning är kopplat till den akuta 
situationen, och när den sedermera är över finns inte heller samtycket kvar. 

När det gäller de unga lagöverträdarna som blir häktade, är det inte rele-
vant att samtycka eller inte till det akuta frihetsberövandet på samma sätt som 
det är för det omedelbart omhändertagandet. Däremot kan de unga lagöver-
trädarna erkänna eller neka till de brottsliga handlingarna, vilket exempelvis 
formuleras enligt följande: ”Mohammed Yildis bestrider häktningsyrkandet. 
Han bestrider att det föreligger sannolika skäl, samt bestrider de särskilda häkt-
ningsskäl och yrkandet om restriktioner” (citat ärende MY). Det är här van-
ligare att det sker viss ytterligare argumentation om vad och på vilket sätt den 
unge bestrider häktningsyrkandet.  

När det gäller de unga som blir omedelbart omhändertagna finns mycket 
sällan information i domen om den unge erkänner sitt handlande. Resone-
mangen handlar istället om hur de unga lagöverträdarna ställer sig till vårdbe-
hovet och tvångsingripandet, vilket är helt rimligt i förhållande till lagstiftningen. 
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Diagram 7.14 Samtycke till det omedelbara omhändertagandet. Antal 
omedelbara omhändertaganden. N=252 (tabell 4.12, tabellbilaga 4). 
 
När de omedelbara omhändertagandena studeras som en grupp oavsett un-
dersökningsår, framträder en intressant bild. Det visar sig då att det endast är 
en marginell skillnad mellan de omedelbara omhändertaganden som sker utan 
samtycke och med samtycke. I de fall där den unge varit häktad först och 
därefter omedelbart omhändertagen är andelen som samtycker, det vill säga 
både den unge och vårdnadshavaren, överlag högre. Det är en relativt vanlig 
situation att vårdnadshavarna samtycker till det omedelbara omhändertagandet 
medan den unge själv är emot det (se tabell 4.12, tabellbilaga 4). Om man 
jämför de olika undersökningsåren framträder ingen större skillnad.  

Eftersom ett samtycke enligt lagstiftningen utesluter ett omedelbart om-
händertagande, det vill säga ett frihetsberövande genom tvång, är det uppse-
endeväckande att en så hög andel av de omedelbara omhändertagandena 
föregås av ett samtycke. Detta kräver vidare studier såväl av själva samtyckes-
konstruktionen i lagstiftningen som av hur själva tillämpningen hanteras i 
praktiken. Rättsligt har detta område undersökts av bland andra Bramstång, 
som kommit fram till att en restriktiv tolkning av samtyckeskonstruktionen är 
att föredra, då det handlar om så pass integritetskänsliga situationer som 
akuta frihetsberövanden (Bramstång, 1965; 1977).16 Ett samtycke, i rättslig 
mening, innebär att både vårdnadshavaren och den unge i den här situationen 
måste samtycka till den föreslagna vården. Om det däremot råder delade me-
ningar mellan den unge och vårdnadshavaren skall det räknas som att det inte 
finns ett samtycke.  

                                                      
16  Även om han även för resonemang om en extensiv tolkning (a.a) 
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För gruppen unga som blir både häktade och omedelbart omhändertagna 
kan det av förklarliga skäl vara ganska enkelt att förstå samtyckets samman-
hang, det vill säga i ett val mellan att antingen bli omedelbart omhändertagen 
eller fortsätta att vara häktad. Den delikata situationen förändrar dock inte de 
juridiska förutsättningarna när det gäller samtyckeskonstruktionen. 
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Diagram 7.15 Erkännande vid häktningen för häktade. Antal häkt-
ningar. N=240. (tabell 4.13, tabellbilaga 4). 

 
Vid en sammanslagning av undersökningsåren visar det sig att det är liten 
skillnad i antal mellan unga lagöverträdare som blivit häktade som förnekar 
eller erkänner den brottsliga handlingen. I huvudsak förnekar de den brotts-
liga handlingen. Undersöker man skillnaderna över tid visar det sig att under-
sökningsåret 1992 erkände en majoritet av de unga som var häktade de brotts-
liga handlingarna vid häktningsförhandlingen, medan undersökningsåren 1998 
och 2003 nekar en majoriteten till de brottsliga handlingarna vid själva häkt-
ningsförhandlingen. Den grupp som både blivit omedelbart omhändertagen 
och häktad följer samma utvecklingslinje (tabell 4.13, tabellbilaga 4).  

7.10 Sammanfattning 
Detta kapitel har syftat till att beskriva gruppen unga lagöverträdare som bli-
vit akut frihetsberövade åren 1992, 1998 och 2003 och att lyfta fram relevanta 
faktorer som kan ge en ökad kunskap om varför det akuta frihetsberövandet 
skedde genom ett omedelbart omhändertagande eller en häktning.  

Resultaten visar att akuta frihetsberövanden är förhållandevis sällsynta och 
berör få unga lagöverträdare (i absoluta tal). Det framkommer även tydligt att 
förhållandet mellan andelen (och antalet) omedelbart omhändertagna och 
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häktade inte är i överensstämmelse med vad lagstiftaren har förespråkat ge-
nom att i de rättsliga förutsättningarna ange att unga lagöverträdare endast 
skall häktas när det föreligger ”synnerliga” skäl. I det avseendet skiljer sig 
tillämpningen från lagstiftningen. Vid en genomgång av vilka mönster som 
framträder i skillnaden mellan de olika grupperna av akuta frihetsberövanden 
visar det sig att det främst är icke-juridiska faktorer, det vill säga sådana fakto-
rer som inte har stöd i lag, som tycks styra selektionen. Brottskategoriseringen 
visar att det är en större andel av unga lagöverträdare som häktas på grund av 
våldsbrott, än som omedelbart omhändertas. Våldsbrott är dock den brotts-
liga handling som oftast motiverar ett akuta frihetsberövand vare sig det rör 
sig om ett omedelbart omhändertagande eller en häktning. Bland de häktade 
är det i huvudsak våld och tillgreppsbrottslighet som ligger till grund för 
häktningen. Omedelbara omhändertaganden motiveras däremot med en mer 
splittrad bild, där förhållandevis många går att härröra till ”övrigt”-brottslig-
het, en kategori som endast går att återfinna i enskilda fall bland dem som blir 
häktade. Denna kategori omfattar i huvudsak olika former av brottsliga hand-
lingar som inte lätt låter sig kategoriseras under en och samma rubrik. Vanligt 
förekommande i den gruppen är olika former av vandalism, skadegörelse och 
mordbrand (det vill säga våld riktat mot materiella ting).  

Vidare är det faktorer som etnisk bakgrund som har ett direkt samband 
med formen av akut frihetsberövande. Det finns en skillnad mellan invand-
rare och svenska ungdomar i den bemärkelsen att invandrade ungdomar (för-
sta generationen) oftare blir föremål för en häktning. Här visar även resulta-
ten på en kraftig förändring mellan undersökningsåren, framförallt mellan 
1998 till 2003. 

 Det finns även skillnader i ålder mellan de olika frihetsberövandena. De 
som blir omedelbart omhändertagna är yngre än de som blir häktade. Resul-
tatet visar dock en koncentrering i den utifrån lagstiftningen angivna möjliga 
åldersgruppen, till 16-17 åringar. Det är få 15-åringar som överhuvudtaget 
finns med i materialet. Medelåldern för den unge lagöverträdaren är 16 år och 
10 månader. Ytterligare mönster som framträder är tidigare kontakt med 
socialtjänsten och inställningen till vården (samtycke) och inställning till brot-
tet (erkännande). Dessa faktorer är inte statistiskt säkerställda men uppvisar 
ändå mönster av intresse att diskutera. Det förekommer ett stort antal sam-
tycken till de omedelbara omhändertagandena, även om det fortfarande är så 
att de flesta inte samtycker. Detta är ett oväntat resultat med tanke på lagstift-
ningens samtyckeskonstruktion. I gruppen ungdomar som blir både häktade 
och omedelbart omhändertagna samtycker majoriteten till det omedelbara 
omhändertagandet. Det är anmärkningsvärt, eftersom det omedelbara om-
händertagandet rättsligt är avhängigt att det inte föreligger samtycke, när det 
föreligger skall insatsen beviljas enligt SoL på frivillig bas. När det gäller er-
kännande av brottsliga handlingar i samband med en häktning visar resultaten 
på en minskad benägenhet att erkänna den brottsliga handlingen (majoritet av 
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ungdomarna erkänner inte). Undersökningsåret 1992 var det fler som erkände 
än vad som var fallet 1998 och 2003. Samma utvecklingslinje gäller de ären-
den som både omfattar häktning och omedelbart omhändertagande.  

Sammanfattningsvis kan sägas att det ökande antalet häktningar visar på ett 
repressivt och mer normrationellt handlande i praktiken än vad rättssystemet 
anger i sin struktur. Dessutom framkommer att en rad faktorer som ligger till 
grund för det akuta frihetsberövandet inte har rättslig relevans, mer än som 
ingångsvärden, exempelvis kan anges ålder och brottskategorisering där det 
endast rättsligt sätt går att se dem som kvalificeringskategorier, utan att därefter 
ge tyngd åt endera form av det akuta frihetsberövandet. Praktiken har i dessa 
avseenden, då det gäller exempelvis ålder och brottskategorisering, tolkat och 
tillämpat dessa på ett målrationellt sätt, exempelvis ju yngre den unga lagöver-
trädaren är desto mer lämplig för ett omedelbart omhändertagande, vilket 
inte stämmer överens med det sätt som rättsystemets angett.  
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KAPITEL 8  
DET AKUTA FRIHETSBERÖVANDET,  

SÅ SOM DET VERKSTÄLLS 

8.1 Inledning 
Redovisningen av empirin fortsätter i det här kapitlet och fokus flyttas nu till 
verkställigheten av de akuta frihetsberövandena. Koncentrationen ligger på 
faktorer som i huvudsak går att härröra till rättssäkerhetsfrågor för den en-
skilde unga lagöverträdaren med utgångspunkt i myndigheternas agerande. 
Rättssäkerhetsfrågor är väsentliga med hänsyn till att det rör akuta frihets-
berövanden, eftersom det innebär myndighetsingrepp i den enskildes hand-
lingsutrymme är det en inskränkning i den enskildes integritet. Utifrån det 
kommer att vissa faktorer att utöva ett selektionstryck avseende myndigheter-
nas agerande. 

8.2 Domstolsprövning 
Ett omedelbart omhändertagande är, som tidigare nämnts, ett akut beslut om 
frihetsberövande. För att kunna tillgodose det omedelbara akuta behovet har 
beslutanderätten delegerats till nämndens ordförande eller motsvarande. Be-
slutet måste trots detta även prövas av en domstol för att rättssäkerheten skall 
tillgodoses. Domstolen i sin tur kan då antingen fastställa beslutet eller upp-
häva det, genom att det ej fastställs. Domstolens uppgift är i det här skedet att 
pröva om de processuella reglerna har följts, och inte att pröva om det finns 
ett vårdbehov (se kapitel 3 om de rättsliga förutsättningarna).  

Alla beslut om omedelbara omhändertaganden (338 st) har prövats av en 
domstol (länsrätten) och av dessa var det 5 % som inte blev fastställda, vilket 
motsvarar 17 ärenden.  

Det är något vanligare att omedelbara omhändertaganden som följer på 
häktning blir fastställda, jämfört med dem som enbart rör omedelbara 
omhändertaganden. Inga större variationer mellan de undersökta åren fram-
kommer. Någon motsvarighet till fastställandet finns inte när det rör häkt-
ning, eftersom det häktningsbeslutet alltid fattas av en domstol. Materialet 
innehåller dock inga häktningsframställningar som blivit avslagna.  

De flesta omedelbara omhändertaganden som inte fastställs blir det på 
grund av att de juridiska tidsgränserna överskridits. Det innebär konkret att 
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tiden mellan beslutsfattandet av ordförande, verkställandet samt underställan 
till domstol överskrider den lagstadgade tiden.  

Inget av de akuta frihetsberövandena är överklagat till högre instans. En 
del av de påföljande besluten, det vill säga ansökan om fortsatt tvångsvård 
enligt LVU 3 § har överklagats, men den rättsliga frågan rör då inte det akuta 
frihetsberövandet. Andra studier har visat på liknande resultat vad gäller över-
ensstämmelsen mellan myndighets- och domstolsbeslut (jmf  bland annat 
Lagerberg 1984; SoS-rapport 1995:21). Resultaten har tidigare tolkats som att 
socialtjänsten avvaktar med att ingripa tills det är helt utan tvivel att de juri-
diska förutsättningarna är uppfyllda, vilket indirekt skulle kunna antyda att 
socialtjänsten väntar för länge (a.a). Eftersom de flesta som blir föremål för 
ett omedelbart omhändertagande är kända av socialtjänsten sedan tidigare, är 
en slutsats att det omedelbara omhändertagandet inte används som en tidig 
insats. Istället framträder det omedelbara omhändertagandet som ett sista 
krafttag, innan det blir aktuellt eller nödvändigt för socialtjänsten att ansöka 
om vård enligt LVU. 

8.3 Rättsliga förutsättningar  
Om man ser till de skäl som socialtjänsten åberopar för det omedelbara om-
händertagandet är det ovanligt att ”brottslig verksamhet” används som 
ensamt rekvisit. Snarare används rekvisitet oftast tillsammans med det ena 
eller båda de andra rekvisiten, det vill säga ”missbruk av beroendefram-
kallande medel” och ”annat socialt nedbrytande beteende”. Det är även för-
hållandevis vanligt att inget av de specificerade beteenderekvisiten används, 
utan enbart ”risk för hälsa och utveckling”. I ärendet Karl Svensson exempel-
vis åberopar socialtjänsten vid det omedelbara omhändertagandet ”att det är 
sannolikt att han (Karl Svensson, förf. anm.) behöver beredas vård enligt 
LVU och rättens beslut om vård inte kan avvaktas med hänsyn till risken för 
hans hälsa och utveckling” (citat ärende KS). Länsrätten gör sedan följande 
bedömning: ”den föreliggande utredningen visar att det finns en påtaglig risk 
för att Karl Svenssons hälsa och utveckling skadas och att det är sannolikt att 
han behöver beredas vård med stöd av 3 § LVU. Länsrätten finner att rättens 
beslut har, med hänsyn till risken för Karl Svenssons hälsa och utveckling, 
inte kunnat avvaktas. Förutsättningarna för ett omedelbart omhändertagande 
föreligger således. Det underställda beslutet skall därmed fastställas”. (citat 
ärende KS) Om vi sedan följer processen vidare och fångar upp hur läns-
rätten formulerat sitt beslut om fortsatt vård enligt 3 § LVU motiveras det så 
här: ”Karl Svensson har tidigare polisanmälts för några brott som eventuellt 
kan anses vara av mindre allvarligt slag. Händelserna har huvudsakligen skett 
innan han fyllde 15 år och därmed inte lett till någon utredning. Det brott han 
nu begått och erkänt måste dock anses som mycket allvarligt och detta och 
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vad som i övrigt kommit fram i målet medför att han visat en sådan bristande 
anpassning till samhället att han måste anses ha ett vårdbehov. Vid dessa 
förhållanden måste rekvisitet (brottslig verksamhet, förf. anm.) anses upp-
fyllt” (citat ärende KS).  

En analys av argumentationen i ovanstående ärende visar att det inte finns 
någon klar, tydlig och logisk argumentation att följa vad gäller vilken typ av 
beteende som skall ligga till grund för det omedelbara omhändertagandet. 
Det blir med andra ord upp till domstolen att avgöra vilket av de tre rekvisi-
ten som är uppfyllt i det enskilda fallet; ”missbruk av beroendeframkallande 
medel”, ”brottslig verksamhet” eller ”annat socialt nedbrytande beteende”. 
Det går inte att ur materialet urskilja huruvida utevaron av att argumentera 
för ett eller två bestämda rekvisit är en medveten strategi eller enbart ett all-
mänt vedertaget arbetssätt. Säkert är dock att socialtjänsten skulle kunna driva 
det sociala arbetet som en specialistkompetens i en helt annan utsträckning i 
domstolen om argumentationen och motiveringen till ett eller två särskilda 
rekvisit konkretiserades i en logisk och klar argumentation. I domskälen fram-
kommer klart uttryckt att domstolen i hög utsträckning lyssnar på och tar till 
sig de utvecklade resonemang som socialtjänsten för om de unga lag-
överträdarnas vårdbehov. Ett exempel är David Micic där tingsrätten skriver i 
sina domskäl: ”David Micic har varit den mest fåordige av de fyra pojkarna. 
Men han är också yngst. Hans attityd har varierat från viss tuffhet till mer 
förlägna leenden, vilket kan spegla att han mer än någon av de övriga endast 
är i början av tonårens sökande efter en egen hållning och identitet och att 
hans kluvenhet och osäkerhet är stor.” (citat ärende DM). Vidare skriver de: 
”Genom hovrättens dom har han överlämnats för vård inom socialtjänsten, 
vilket sker genom LVU på ett §12-hem under minst ett år enligt en plan som 
även innehåller skolgång, familjearbete och psykologkontakt. Med hänsyns-
tagande till David Micic låga ålder reduceras straffvärdet till fängelse mot-
svarande sex månader. Med hänsyn till den vårdinsats som han nu ådömts 
finns inte skäl att ådöma annan påföljd än överlämnande till vård inom social-
tjänsten”(citat ärende DM). Analysen av argumentationen i ovan citerade 
ärende visar på en öppenhet från domstolens sida att argumentera utifrån 
socialtjänstens målrationalitet, på bekostnad av den egna normrationaliteten. 

Häktningen skall på liknande sätt motiveras med särskilda häktningsskäl. 
Tidigare har inte empiriskt funnits kartlagt vilka skäl som åberopas för att 
motivera att en ung lagöverträdare under 18 år skall häktas (SOU 2004:122). 
Empirin visar dock att i en majoritet av häktningarna åberopas alla häktnings-
grunderna, inklusive ”synnerliga skäl”, utan att innebörden utförligare 
konkretiseras i det enskilda fallet. Det framstår som om rekvisiten, det vill 
säga de juridiska förutsättningarna för att åberopa ett akut frihetsberövande, 
vare sig det sker genom häktning eller omedelbart omhändertagande, används 
på ett schablonartat sätt. 
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8.4 Offentligt ombud eller offentlig försvarare 
En annan viktig aspekt av rättssäkerheten är förordnandet av offentligt bi-
träde eller offentlig försvarare, eftersom det är de som agerar juridiska om-
bud. De finns inget akut frihetsberövande i undersökningen där det inte skett 
ett sådant förordnade (se tabell 4.15, tabellbilaga 4). Ur ett formellt rättssäker-
hetsperspektiv är det positivt, eftersom det visar att alla unga lagöverträdare 
blir professionellt företrädda i den rättsliga processen. Vilka uttryck det tar sig 
i praktiken är en fråga som faller utanför den här studien. Emellertid innebär 
ju rättssäkerhet inte enbart ett skydd utan även en möjlighet att göra sin röst 
hörd, vilket aktualiserar Barnkonventionens artiklar, med hänsyn till rätten att 
göra sig hörd och att få frihetsberövandet prövat av en domstol (art 12, art 
37, art 41). I en rapport från BRÅ om hur ungdomar förstår de signaler som 
rättssystemet ger genom rättegången och domen, framkommer att de unga 
inte alltid förstod vad som hände och vad som sades under rättegången. De 
upplevde också att de inte hade fått komma till tals som de önskade, till exem-
pel nämns att de inte förstod vem som var vem i rättssalen och att de inte 
förstod det juridiska språket och de olika begreppen (BRÅ-rapport 2002:18).  

8.5 Varaktighet 
Det akuta frihetsberövandets varaktighet i tid är ytterligare en väsentlig aspekt 
av rättssäkerheten. Enligt Barnkonventionens artikel 37 skall frihetsberövan-
det vara kortast möjliga tid. Ett frihetsberövande är med andra ord inte ute-
slutet enligt Barnkonventionen när det gäller individer under 18 år och ingen 
övre tidsgräns är satt. Det är istället en individuell bedömning i det enskilda 
fallet. Empirin visar att det omedelbara omhändertagandet är ett längre fri-
hetsberövande än häktningen (se tabell 8.1 nedan).  

 

Tabell 8.1 Varaktighet för frihetsberövande (antal dagar, medelvärde 
omedelbart omhändertagande respektive häktning, totalt och efter un-
dersökningsår). N=566 * (tabell 5.17, tabellbilaga 4). 

 

 1992 1998 2003 Medelvärde 

Omedelbart 
omhändertagen 

40,3 41,2 40,5 41 

Häktad 21,8 18,8 20,1 20 
* Observera att det totala antalet frihetsberövanden överstiger antalet ungdomar 
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I genomsnitt (aritmetiskt medelvärde)17 varade ett omedelbart omhänder-
tagande i 41 dagar, medan en häktning varade i genomsnitt i 20 dagar. En del 
av förklaringen ligger i att de olika formerna av frihetsberövande har olika 
processuella regler som omfattar och påverkar tidsaspekten. Utifrån den en-
skilde individen visar det sig dock (vilket framgår ovan) att häktningen inne-
bär ett kortare frihetsberövande än vad det omedelbara omhändertagandet 
gör. Det har inte skett några större förändringar mellan de olika undersök-
ningsåren. Det som skiljer de olika typerna av akuta frihetsberövanden åt när 
det gäller tidsaspekten är dock spridningen. De som omfattas av det omedel-
bara omhändertagandet utgör en mer sammanhållen grupp där frihetsbe-
rövandet ligger mellan 37-44 dagar för 95 procent av fallen, från det att den 
unga lagöverträdaren akut frihetsberövas tills det att domstolen fattar ett 
vårdbeslut i frågan. När det gäller häktningen är variationen större. Tiden för 
en häktning varierar för 95 procent av fallen mellan 14-28 dagar. Till det bör 
läggas att den unge oftast har varit frihetsberövad, genom en anhållan, sedan 
två dygn tidigare. Det är förhållandevis många häktningar som inte är speciellt 
långvariga, till exempel de som övergår i omedelbara omhändertaganden.  

Det har tidigare saknats uppgifter om hur länge de akuta frihetsberövan-
dena har varat, vilket har efterfrågats i olika sammanhang (se bland annat 
SOU 2004:122).  

Tiden, det vill säga antalet dagar som det akuta frihetsberövandet varar, 
kan diskuteras ur flera olika perspektiv, exempelvis ”rättssäkerhet”, ”barnets 
bästa” och barnperspektivet.  

”Kortast lämpliga tid” föreskriver barnkonventionen (art 37), emellertid 
bör nog tolkningen ses i skenet av var, det vilken säga på vilken plats det akuta 
frihetsberövandet verkställs. Var och hur den unge lagöverträdaren vistas 
under frihetsberövandet är med andra ord viktig kompletterande information 
för att ta ställning till hur integritetskränkande frihetsberövandet blir, och 
måste i en vidare och fördjupad diskussion ställas mot tidsaspekten, likväl 
som syftet med frihetsberövandet.  

Om man bara ser till det konkreta antalet dagar som frihetsberövandet va-
rar innebär det omedelbara omhändertagandet ett större och mer integritets-
kränkande ingrepp i den enskilde unge lagöverträdarens liv, än vad en häktning 
innebär. Syftet med det omedelbara omhändertagandet är att se till den enskil-
des vårdbehov och att behandla, därför skulle man kunna hävda att oavsett 
längden är häktningen en grövre integritetskränkning gentemot den enskilde 
individen. Längden, det vill säga antalet dagar som det akuta frihetsberövandet 
varar, som framkommer genom de olika åren som studerats, strider på intet 
vis mot de tidsramar som är fastställda i de processuella rättsliga reglerna som 

                                                      
17  Valet av aritmetiskt medelvärde är baserat på att materialet inte visade sig vara snedfördelat. 
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rör akuta frihetsberövanden. Den rättsliga processen är också något längre 
vad gäller det omedelbara omhändertagandet än vad gäller häktningen.  

Ett ytterligare resultat som studien visar är att det omedelbara omhänder-
tagandet i mycket hög utsträckning får löpa tiden ut, innan en ansökan om 
vård eller en avskrivning av ärendet görs. Enligt lagstiftningen skall det 
omedelbara omhändertagandet endast vara så länge som det finns behov, 
vilket i praktiken skulle innebära att de ärenden som inte leder till en fortsatt 
tvångsvård skulle kunna vara aktuella att avsluta före tidsfristens utgång. När 
det gäller häktningarna pekar visserligen resultaten på att de flesta är häktade 
fram till rättegång, men variationerna är större. Det innebär konkret att det är 
många som blir frisläppta från häktningen före rättegången, men att det också 
är många som får sitta häktade under en lång tid för att utredningen drar ut 
på tiden. I det avseendet agerar polis och åklagare mer målrationellt än vad 
socialtjänsten gör. 

8.6 Analyserande Sammanfattning  
Rättssäkerheten för den enskilde individen diskuteras ofta i sammanhang som 
rör frihetsberövande, eftersom frihetsberövandet i sig innebär en stark integ-
ritetskränkning. Det finns ett fåtal studier av unga lagöverträdares egna upp-
levelser av domstolsprocessen och den slutna ungdomsvården. Resultaten 
visar att ungdomarna har svårt att förstå processen, det juridiska språket, vilka 
de olika personerna är och vilka skillnaderna är mellan olika påföljder och 
vårdinsatser (BRÅ, 2002; Hermodsson och Hansson, 2005). Den här studiens 
resultat visar att de processuella reglerna efterföljs väl i den mån att juridiska 
ombud utses och att de akuta frihetsberövandena prövas och fastställs av en 
domstol. Det blir dock uppenbart att resultatet, i skenet av de tidigare studier 
som gjorts, pekar på att det uppstår ett glapp mellan myndigheterna/dom-
stolen och den unge (a.a). Kommunikationsflödet och innebörden av åtgärd 
och språk uppfattas och förstås inte av den unge, men däremot av myndig-
heterna och domstolarna. Det finns en samstämmighet mellan myndigheternas 
beslutsfattande på olika nivåer som styrker de resultaten, medan de studier 
som utgått från de ungas perspektiv visar på ett brott i kommunikationen.  

En annan aspekt av rättssäkerheten är varaktigheten av det akuta frihets-
berövandet, det vill säga hur länge den unge lagöverträdaren konkret varit 
frihetsberövad. Inga studier har tidigare studerat det. Den här studien visar att 
genomsnittslängden för ett akut frihetsberövande är 40-41 dagar för ett ome-
delbart omhändertagande och 19-22 dagar för en häktning. Det är små varia-
tioner mellan åren. En häktning innebär med andra ord ett kortare frihets-
berövande än ett omedelbart omhändertagande. Emellertid är det viktigt att 
med fokus på tiden, det vill säga antalet dagar, även diskutera betydelsen av 
formen för det akuta frihetsberövandet. Visserligen skulle utifrån den här 
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studiens resultat kunna hävdas, att det omedelbara omhändertagandet är ett 
mer integritetskränkande ingrepp i den enskildes liv om man enbart ser till att 
det innebär att den enskilde unga lagöverträdaren begränsas i sina fysiska 
möjligheter att röra sig fritt. Däremot måste även det akuta frihetsberövandet 
ses i sin form, det vill säga var och hur det verkställs. Det är frågor som måste 
studeras ytterligare.  

Det är en större tidsmässig variation i gruppen häktade än i gruppen som 
blir föremål för ett omedelbart omhändertagande vad avser längden på fri-
hetsberövandet. För häktade varierar tiden upp till 12 dagar, medan det för de 
omedelbart omhändertagna stannar vid en variation på sex dagar18. Det inne-
bär rent konkret att de flesta omedelbara omhändertaganden får löpa tiden ut 
oavsett om det blir fortsatt LVU-vård, frivillig vård enligt SoL eller ingenting 
alls. För dem som blir häktade är variationerna större. Det är vanligare att den 
unge lagöverträdaren frisläpps före den uppföljande rättegången (huvud-
förhandlingen), och med andra ord endast är häktad, det vill säga frihetsbe-
rövad, under den mest tekniskt komplicerade utredningstiden. Ur ett rätts-
säkerhetsperspektiv och i en diskussion om den unges integritet uppstår här 
den komplexa och motsägelsefulla situationen att ett omedelbart omhänder-
tagande innebär en större integritetskränkning gentemot den unge lagöverträ-
daren än vad en häktning skulle innebära. Graden av integritetskränkning för 
de respektive akuta frihetsberövandena har inte studerats inom ramen för 
denna studie. Naturligtvis måste även syftet med det akuta frihetsberövandet, 
det vill säga behandling eller repression, analyseras utifrån aktörernas mål- 
eller normrationella agerande. Socialtjänstens agerande avseende varaktighe-
ten av frihetsberövandet motsvarar inte det målrationella agerande som kunde 
förväntas i det att de flesta omedelbara omhändertaganden får löpa tiden ut. 
Man skulle kunna säga att lagstiftningens yttersta tidsgräns uppfattas som en 
norm och därför används normrationellt och inte som en gräns för att kunna 
uppfylla ett mål, vilket skulle motsvara ett målrationellt förfarande.  

Resultaten måste ses mot bakgrund av tidigare studier som påvisat en då-
ligt upplevd rättssäkerhet utifrån de ungas eget perspektiv (exempelvis BRÅ 
2002). Hur skall man då förhålla sig till frihetsberövanden som visserligen 
syftar till att behandla, men är längre tidsmässigt än då det ingår som ett led i 
ett förväntat repressivt agerande, om den unge själv inte uppfattar valet eller 
skillnaderna? 

Ett annat resultat är samstämmigheten mellan myndigheter och domstolar. 
Liksom tidigare studier visar även denna att de flesta omedelbara om-
händertaganden blir fastställda i domstolen. I domskälen återfinns ofta social-
tjänsten citerad/återgiven, vilket tyder på att socialtjänsten har en hög påver-
kansfaktor på domstolens rationalitet och agerande.  

                                                      
18  Giltigt för 95 procent av gruppen. 
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Såväl från socialtjänstens och polisens och åklagarens sida framträder en 
ovilja att specifikt åberopa enstaka rekvisit för att motivera det akuta frihets-
berövandet. Istället framstår det som om man från myndigheternas sida an-
vänder grunderna för att omedelbart omhänderta och häkta på ett schablon-
artat sätt. Trots att grunderna för ett omedelbart omhändertagande, förutom 
risken för den unges hälsa och utveckling, även kan vara att den fortsatta (so-
ciala) utredningen allvarligt försvåras eller vidare åtgärder hindras, är dessa 
möjligheter outnyttjade. Enligt förarbetena har fokus varit samarbetet med 
vårdnadshavarna, men Socialstyrelsen har i sina Allmänna Råd föreskrivit att 
om den unge riskerar häktning eller är häktad skall ett omedelbart omhänder-
tagande regelmässigt övervägas (SOSFS 1997:15 sid 44), vilket måste ses som 
ett starkt incitament för att andelen omedelbart omhändertagna borde vara 
större än andelen häktade. Undersökningsåret 2003 visar snarare på det mot-
satta resultatet, i det att andelen häktade ökade så markant i förhållande till de 
omedelbart omhändertagna.  

Analysen av empirin visar att det råder en diskrepans mellan tillämpningen 
av lagstiftningen och dess intentioner. Teoretiskt skulle denna skillnad kunna 
förklaras med att olika rationaliteter styr de olika myndigheternas handlande. 
Domstolens användande av begrepp hämtade från det sociala arbetets argu-
mentation, visar på att även det sociala arbetet har tyngd att påverka rätten, 
genom att föra in ett målrationellt handlande i ett normrationellt agerande, 
vilket sker både i länsrätten och tingsrätten. I det avseendet har det sociala 
arbetet konkret stigit in och tagit plats i genomförandefasen av tillämpningen 
av en ramlag enligt regleringsmodellen (jämför Åström, 1988). Själva effekten 
av inträdet är dock svår att uttala sig om, eftersom resultaten från den analy-
sen av argumentationen i dokumenten inte styrker att den skulle bygga på en 
”äkta” förståelse mellan myndigheterna. 
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KAPITEL 9 
EFTER DET AKUTA FRIHETSBERÖVANDET 

9.1 Inledning 
Det här avslutande redovisningskapitlet belyser vad som sker efter det akuta 
frihetsberövandet och aktualiserar vilka fortsatta konsekvenser den inledande 
selektionen får för den unga lagöverträdaren avseende den fortsatta vården 
eller utdömda påföljden. Det akuta frihetsberövandet, både som socialrättslig 
och straffrättslig insats, kan ses som en form av processuellt verktyg. Följakt-
ligen kan en rad av de tidigare framkomna faktorerna, i egenskap av att utöva 
ett selektionstryck, ges ytterligare dimensioner genom att studera och analy-
sera formen för den fortsatta åtgärden eller påföljden.  

9.2 Omedelbart omhändertagen och sedan… 
I de allra flesta fallen leder ett omedelbart omhändertagande vidare till fort-
satt vård enligt LVU (256 st). Det innebär konkret att socialtjänsten, efter det 
omedelbara omhändertagandet, genomför en grundligare utredning och kom-
mer fram till att det föreligger ett vårdbehov, gör en ansökan och domstolen 
fattar därefter ett beslut. 

Om man ser till hela gruppen som blir omedelbart omhändertagen är det 
drygt 17 procent av individerna som inte blir aktuella för någon insats alls 
efter det akuta frihetsberövandet (59 st). Endast ett par procent blir föremål 
för frivillig vård enligt SoL (13 st). Andelen ungdomar som efter ett omedel-
bart omhändertagande inte blir aktuella för någon vidare insats alls har i vissa 
undersökningar ansett vara hög (jmf  SoS-rapport 1998:5), emellertid kan det 
anses rimligt att anta att en ”felmarginal” om 1,7 på 10 som inte bedöms ha 
ett fortsatt vårdbehov efter en provisorisk åtgärd är acceptabel. Stora skillna-
der framkommer mellan de undersökta åren, vilket jag återkommer till nedan. 
Det förekommer även ett fåtal fall där det ur dokumentationen inte går att få 
fram information om vad som händer efter det omedelbara omhändertagan-
det, vilket i sig väcker en del frågor om socialtjänstens agerande. Det är 
mindre vanligt att de som både blir omedelbart omhändertagna och häktade 
eller de som omhändertas för att de riskerar att bli häktade inte blir föremål 
för fortsatta insatser (jmf  tabell 4.18 i tabellbilaga 4). 



Efter det akuta frihetsberövandet 
 

 126 

Sammantaget visar dock empirin att det omedelbara omhändertagandet 
oftast leder till fortsatt tvångsvård enligt LVU. Det är ett resultat som i stort 
stämmer överens med annan forskning (jmf  Lagerberg, 1984).19 Här finns 
dock variationer mellan de undersökta åren. Fortsatt tvångsvård enligt LVU är 
minskar mellan åren 1992 och 1998, från 82 procent till 71 procent, för att 
sedan öka till 77 procent året 2003. De som blir aktuella för frivilliga insatser 
ligger konstant på ett par procent, medan de som inte blir aktuella för någon 
insats alls är flest undersökningsåret 1998, då de utgör 19 procent, jämfört 
med 7-8 procent de båda andra åren. Ökningen av ungdomar som blev 
omedelbart omhändertagna utan att det ledde till vidare åtgärder uppmärk-
sammades stort 1998, vilket även nämnts ovan, genom en rapport från Social-
styrelsen, då även överrepresentationen av invandrare uppmärksammades 
(SoS-rapport 1998:5). 

 

Tabell 9.1 Insats efter det omedelbara omhändertagandet. Andel (%). 
N= 341 (tabell 4.18, tabellbilaga 4)  

 1992 1998 2003 

N 95 112 131 
Fortsatt vård enl LVU 81 70 76 
Vård enl SoL 4 3 4 
Inget 13 25 14 
Saknas information 2 2 6 
Tot (%) 100 100 100 

 
 

                                                      
19  Trots at hennes studie bygger på empiri från tidigt 1980-tal är det den hittills största 

studien som gjorts på området omedelbara omhändertaganden av ungdomar. 
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Diagram 9.2 Insats efter det omedelbara omhändertagandet efter et-
nisk bakgrund. Antal ungdomar. N=341. (tabell 5.12, tabellbilaga 4). 

 
Majoriteten av dem som blir omedelbart omhändertagna har svensk bak-
grund och de är också den grupp som i störst utsträckning får fortsatt vård 
enligt LVU. Vid en sammanslagning av undersökningsåren uppgår dock unga 
lagöverträdare med annan etnisk bakgrund (1:a generationens invandrare) 
som blir fortsatt tvångsvårdade enligt LVU till 27 procent.  

Det är vanligare med ingen åtgärd alls efter det omedelbara omhänder-
tagandet, än med fortsatt vård enligt SoL. De omedelbara omhändertaganden 
som inte leder vidare till någon åtgärd alls överstiger med andra ord dem som 
leder vidare till frivillig vård enligt SoL. I gruppen som inte blir föremål för 
någon fortsatt insats uppgår unga lagöverträdare med annan etnisk bakgrund 
(1:a generationens invandrare) till 35 procent. Detta resultat kan kopplas sam-
man med resultaten rörande samtycke till vård, där det framkommer att unga 
invandrade lagöverträdare och deras föräldrar i mindre utsträckning sam-
tycker till det omedelbara omhändertagandet. I det avseendet kan social-
tjänstens agerande uppmärksammas ur ett förväntat målrationellt agerande 
och därmed också ifrågasättas. Socialtjänsten har ju i dessa fall efter det akuta 
skedet bedömt att det inte finns ett fortsatt vårdbehov. Vilka är grunderna för 
denna vårdbedömning? Borde inte gruppen unga lagöverträdare med annan 
etnisk bakgrund rimligen ha ett stort behov av vård, med hänsyn till annan 
forskning som visar på denna grupps sociala utsatthet?  

Sammanfattningsvis kan sägas att det omedelbara omhändertagandet i 
närmare 80 procent av fallen leder vidare till fortsatt tvångsvård enligt LVU 
och därmed ett fortsatt långvarigt tidsobestämt frihetsberövande, motiverat 
med ett vårdbehov. Enligt lagstiftningen skall den fortsatta tvångsvården 
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enligt LVU avslutas när vårdbehovet inte bedöms finnas längre. Av dem som 
blir omedelbart omhändertagna och sedan fortsatt vårdade enligt LVU fram-
träder två etniska grupper, ungdomar med svensk bakgrund, som är i majori-
tet, och invandrare, vilket i den här studien är definierat med att vara första 
generationens invandrare.  

9.3 Häktad och sedan… 
När det gäller dem som blir häktade ser påföljdsbilden annorlunda ut. De 
frihetsberövande påföljderna är fängelse och sluten ungdomsvård. Bland dem 
som blir häktade, är det endast cirka en tredjedel som blir fortsatt frihets-
berövade efter den akuta fasen. 
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Diagram 9.3 Åtgärd efter häktningen. Antal ungdomar. Förkortningar 
FÄ= fängelse, LSU= sluten ungdomsvård, ej info= finns ej informa-
tion. N=241 (se tabell 4.17, tabellbilaga 4). 

 
Fördelningen av unga lagöverträdare, som efter häktningen blir dömda till 
fängelse eller sluten ungdomsvård, är mycket jämn. Emellertid bör det obser-
veras att sluten ungdomsvård är en ny påföljd som infördes 2000. Det är cirka 
7-8 procent av de häktade som blir frikända, och därmed frigivna, efter det 
akuta frihetsberövandet. Det innebär konkret att de inte blir aktuella för nå-
gon påföljd alls efter det akuta frihetsberövandet. De flesta av dem som blir 
häktade hamnar dock i gruppen ”annat”-påföljd och blir då i första hand 
dömda till överlämnande till vård inom socialtjänsten. Konkret innebär det att 
verkställigheten av domstolens beslut lämnas över till en annan myndighet, 
det vill säga i detta fall socialtjänsten, och att de unga lagöverträdarna beviljas 
någon form av insats eller vård enligt SoL. Socialtjänsten kan vid behov 
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ansöka hos länsrätten om tvångsvård enligt LVU, i syfte att verkställa den ut-
dömda påföljden, om det inte kan ske på frivillig bas. Detta sker dock i liten 
utsträckning, de undersökta åren, visar en manuell genomgång av länsrätts-
domar.. Det finns inte en ansökan om vård enligt LVU som i sin argumen-
tation lyfter fram att ansökan om LVU är ett steg i att verkställa en överläm-
nande påföljd. Emellertid kommer i situationer då socialtjänsten ansöker om 
vård enligt LVU, den rättsliga bedömningen att göras utifrån en prövning av 
riskbedömning av den unges hälsa och utveckling och inte utifrån den av 
tingsrätten utdömda påföljden. 

Ett tänkbart scenario skulle vara att socialtjänsten, vid ett beslut från tings-
rätten om överlämnande till vård inom socialtjänsten, direkt ansöker hos läns-
rätten om ett omedelbart omhändertagande enligt LVU, på grund av brottslig 
verksamhet. Genomgången av empirin visar dock inte ett enda fall där det 
omedelbara omhändertagandet är motiverat av en överlämnande påföljd.20 
Åren 1992 och 1998 var fängelse den enda frihetsberövande påföljden som 
kunde bli aktuell för den här gruppen unga lagöverträdare. Året 2003 har de 
frihetsberövande påföljdsalternativen utökats med sluten ungdomsvård 
(LSU), som nämnts ovan.  
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Diagram 9.4 Åtgärd efter häktningen under de tre undersökningsåren 
1992, 1998 och 2003. Andel (%), som fått olika typer av åtgärder. N=241 
(tabell 4.17, tabellbilaga 4). 

 

                                                      
20  Efter manuell genomgång av variabeln ”typ av frihetsberövande”. 
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Året 1998 skiljer sig från de övriga åren genom att det då sker en minskning 
av andelen akut frihetsberövade som blir dömda till ett fortsatt frihetsberö-
vande. Samtidigt minskar gruppen som blir frikänd efter häktningen. I stället 
ökar ”annat”-gruppen, vilken till största del omfattar beslut om överläm-
nande till socialtjänsten. Andelen unga som efter en häktning blir dömda till 
fängelse uppgår 2003 till cirka 5 procent (motsvarar 7 personer) trots införan-
det av den nya påföljden sluten ungdomsvård, som var tänkt att ersätta 
fängelsedomen. Det innebär att andelen häktade som året 2003 blir föremål 
för en fortsatt frihetsberövande insats ökar något i jämförelse med 1992. Att 
döma till en annan påföljd, exempelvis överlämnande till vård inom social-
tjänsten, minskar från 1998 till 2003, efter att ha ökat mellan 1992 och 1998.  

Akuta frihetsberövanden är ett pojkproblem, även om flickorna börjar sy-
nas under de senare åren av undersökningen. För de flickor som återfinns i 
materialet är det inga som blir dömda till fängelse och endast en som blir 
dömd till sluten ungdomsvård. 

 När man ser till den unge lagöverträdarens etniska bakgrund, visar det sig 
att det är en större andel invandrare som blir frikända och frisläppta (se dia-
gram 9.6 nedan). De invandrade unga lagöverträdarna var också i mindre ut-
sträckning än svenskar var benägna att erkänna sina brott (se tabell 4.13 sid 
178). Betyder det då att unga lagöverträdare som begår allvarliga brott i större 
utsträckning blir misstänkta för brott som de inte begått och att de trots sitt 
brottsliga beteende i mindre utsträckning har ett vårdbehov? 
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Diagram 9.5 Åtgärd efter häktningen i relation till etnisk bakgrund, 
undersökningsåren sammanslagna. Andel häktade (%). N= 241 (se ta-
bell 5.13, tabellbilaga 4). 
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Det är intressant att jämföra det här resultatet med statistik som endast berör 
domar om LSU för 2003. Under året fattades 121 beslut om LSU, vilket är 
avsevärt fler än vad denna studie redovisar. Diskrepansen kan ha sin upp-
komst i att inte alla unga lagöverträdare som dömdes till LSU var akut fri-
hetsberövade dessförinnan. Det kan också bero på att de redan hade fyllt 18 
år, eftersom LSU inriktar sig på att brottet skall vara begånget innan den unge 
fyllt 18 år. I övrigt stämmer den nationella statistiken för undersökningsåret 
avseende LSU-domar väl med denna studies resultat vad gäller könsfördelning, 
medelålder och vanligast förekommande brottstyp (SiS-rapport 2004:5 sid 52 f). 

I 74 procent av häktningarna finns ett utlåtande från socialtjänsten angå-
ende den unge lagöverträdaren. Här kan man dock se variationer mellan åren. 
1992 fanns någon form av utlåtande från socialtjänsten i nästan 88 procent av 
häktningsfallen, 1998 sjunker siffran till 66 procent, för att 2003 stiga till 
knappa 71 procent. Utlåtandet från socialtjänsten rör sig oftast om en noter-
ing i häktningsframställan om att åklagaren varit i kontakt med socialtjänsten, 
samt en återgivelse av socialtjänstens inställning i ärendet. Utlåtandena kan ha 
både olika utformning och innehåll. Socialtjänsten kan visa upp en samarbets-
villig sida och erbjuder då alternativ till häktningen, men kan också vara mer 
negativ och beskriva alla de insatser som socialtjänsten gjort utan framgång. 
Genomgången av materialet har inte visat att någondera bedömningen kraf-
tigt övervägt, utan båda finns representerade.  

Genomgående har det rört sig om cirka 10 procent där det ur domarna 
inte gått att få information om huruvida socialtjänsten yttrat sig eller ej, och 
dessa har då hamnat i en ”finns ej information”-kategori.  

Vissa skillnader går att uppmärksamma om man bryter ned materialet och 
studerar de unga lagöverträdarnas etniska bakgrund och den fortsatta 
påföljdsfrågan. Det visar sig då att andelen ärenden där socialtjänsten inte har 
yttrat sig är större när det gäller invandrargruppen än för de svenska unga 
lagöverträdarna (se tabell 4.16, tabell 5.11, i tabellbilaga 4).  

I en jämförelse mellan häktningen och vad som händer efteråt, visar det 
sig att invandrare i högre utsträckning än svenskar blir häktade och i mindre 
utsträckning föremål för ett fortsatt frihetsberövande, det vill säga fängslade 
eller dömda till sluten ungdomsvård (LSU) efter det akuta skedet. Inbördes i 
gruppen unga lagöverträdare som blir häktade visar sig svenskar och invand-
rare bli likartat behandlade. Det som skiljer grupperna åt 2003 är formen för 
det fortsatta frihetsberövandet, där det visar sig att de unga lagöverträdare 
som blivit dömda till fängelse är invandrare. Dessutom visar resultaten att 
socialtjänsten i mindre utsträckning ger sitt utlåtande i ärenden som berör 
invandrare, vilket i sig ger ett mindre utrymme för ett omedelbart omhänder-
tagande. I nästan alla fall där den unge lagöverträdaren varit föremål för både 
en häktning och ett omedelbart omhändertagande har socialtjänsten yttrat sig 
vid häktningen. 
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9.4 Sammanfattning 
Det här kapitlet har fokuserat på följderna i form av frihetsberövande efter 
ett akut frihetsberövande av en ung lagöverträdare. Här, liksom i tidigare 
redovisningskapitel, ser vi en rad likheter och olikheter mellan de olika grup-
perna frihetsberövade. En jämförelse mellan de olika formerna av frihets-
berövande visar att det omedelbara omhändertagandet oftast leder till ett 
fortsatt frihetsberövande med stöd av ett vårdbeslut jämlikt LVU, medan 
häktningen oftast leder till en icke-frihetsberövande påföljd, i form av ett 
överlämnande till vård inom socialtjänsten, som sedermera ofta leder till åt-
gärd eller vård beslutad enligt SoL. Det innebär med andra ord att ett omedel-
bart omhändertagande i större utsträckning än en häktning leder till ett fort-
satt frihetsberövande. Eftersom vård enligt LVU är tidsobestämt, innebär det 
att varaktigheten, tidslängden på frihetsberövandet, är ovisst för både myndig-
heten och den unge.  

 
 

 
 

 

Bild. 9. 6 Problemområdet unga lagöverträdare och akuta frihets-
berövanden med empirin redovisad.  

 
Går man vidare och gör en jämförelse mellan undersökningsåren visar det sig 
att häktningen av invandrarungdomar ökat kraftigt mellan 1998 och 2003. 
Året 2003 har den nya frihetsberövande påföljden LSU införts, vilket medför 
att fler unga lagöverträdare än vad som varit fallet tidigare, av dem som varit 
häktade, fortsätter att vara frihetsberövade. Emellertid är det omedelbara om-
händertagandet och därefter fortsatt vård jämlikt LVU fortfarande vanligast, 
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vad avser en fortsatt frihetsberövande påföljd efter det akuta frihetsberövan-
det. Fördelningen mellan svenskar och invandrare visar att det är ungefär lika 
vanligt för båda grupperna att bli fortsatt frihetsberövade efter en häktning, 
men att invandrare i högre utsträckning blir föremål för fängelsestraff.  

Den stora majoriteten av de unga lagöverträdare som varit häktade blir 
dömda till en överlämnandepåföljd (se variabeln ”annat”), vilket innebär att 
det är socialtjänsten som har att verkställa påföljden. En del av dem hamnar 
även inom frivården. 

I en majoritet av ärendena finns ett yttrande från socialtjänsten, skriftligt 
eller muntligt vid häktningen. Det går inte att urskilja några skillnader mellan 
svenskar och invandrare, avseende vilka som ”får” ett yttrande. Det går inte 
heller att se någon skillnad mellan att yttrandena är övervägande positiva eller 
negativa för den unge, det vill säga att socialtjänsten antingen tar på sig att 
fortsätta att driva vård eller att socialtjänsten uppger att alla resurser är prö-
vade och uttömda. Här uppstår en situation då en diskrepans mellan social-
tjänstens yttrande och domstolens dom blir synlig, i de fall då det framkom-
mer att domstolen inte intar socialtjänstens position. Det kan konkret innebära 
att domstolen inte anser att socialtjänstens föreslagna vård räcker eller att de 
frivilliga resurserna inte prövats tillräckligt.  

Resultatet av selektionen vid det akuta frihetsberövandet (i skenet av vad 
det ledde fram till) visar att de flesta unga lagöverträdarna trots allt hamnar 
inom socialtjänsten till slut, oavsett vilken form av akut frihetsberövande som 
användes. Trots att selektionen tagit olika vägar blir målet detsamma, vilket 
även måste sägas överensstämma med lagstiftarens intentioner. En analys 
med stöd av regleringsmodellen och dess begrepp, kan beskriva myndigheter-
nas agerande likt en form av måluppfyllelse (Åström, 1988).  

Resultaten påvisar även den komplexa slutsatsen att de unga lagöver-
trädare som genom selektionen hamnat inom rättsväsendet och blivit häktade 
i det akuta skedet, i slutänden blir utsatta för en mindre repressiv åtgärd, än 
de som hamnade inom det sociala arbetet från början, ur det perspektivet att 
själva frihetsberövandet ses som repressivt.  

Resultaten visar även på en form av diskriminering genom selektionen. De 
som hamnar inom socialtjänsten uppvisar en större homogenitet vad avser 
etnisk bakgrund, tidigare kontakt med socialtjänsten och inställning till det 
omedelbara omhändertagandet, ålder och brottskategorisering, än vad som 
gäller dem som blir häktade. Alla faktorer, utom inställning till det omedel-
bara omhändertagandet, är att kategorisera som icke-rättsliga, vilket innebär 
att den selektion som blir synlig genom utfallet i huvudsak är baserad på icke-
rättsliga faktorer. Den rättsliga faktor som framträder är inställningen till det 
omedelbara omhändertagandet och det resultatet borgar snarare för slutsat-
sen att ett akut frihetsberövande genom ett omedelbart omhändertagande 
inte skulle vara möjligt, eftersom ett samtycke utesluter rättsligt möjligheterna 
att använda tvång. 
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KAPITEL 10  
ANALYSERANDE SLUTDISKUSSION 

10.1 Inledning 
Begreppen system, praktik, behandling och repression utgör navet i den teoretiska 
modell på vilken den här avhandlingen vilar. Vidare antas respektive av de 
fyra grundläggande begreppen vara representerade av en huvudsaklig ratio-
nalitet vilken antingen är mål- eller normorienterad. Myndighetsageranden 
som är system- respektive repressionsorienterade domineras av en norm-
rationalitet, och myndighetsageranden som är huvudsakligen praktik- respek-
tive behandlingsorienterade domineras av en målrationalitet. Selektionen av 
unga lagöverträdare avseende det akuta frihetsberövandet uppstår ur det sam-
lade trycket från system, praktik, behandling och repression och är således norm- 
och/eller målrationellt styrd. Den empiriska redovisningen tar i sin tur fasta 
på tre faser: (a) beslutandet om akuta frihetsberövanden (b) de akuta frihets-
berövandena så som de verkställs och (c) vad som händer efter de akuta 
frihetsberövandena. Avsikten är att utifrån den empiriska beskrivningen av 
aktörernas (polisen och åklagarna, tingsrätten, socialtjänsten samt länsrätten) 
inverkan på selektionen och utifrån den teoretiska modellens förklaringsramar 
genomföra en analys som svarar mot studiens frågeställningar.  

10.2 System och praktik 
Särskiljandet av system från praktik är ofta fruktbart inom sociologiskt orien-
terade studier av myndigheters agerande – och får också en central betydelse 
för den här studien. Praktiken kan kopplas till det målrationella handlandet 
och kännetecknas av en verksamhet som sker i verkligheten, med ett syfte 
som sträcker sig utanför det systemgenererade för att uppnå en materiell för-
ändring. Varje praktik kan relateras till olika system, och fokus för den här 
studien är rättssystemet. Verksamheter, som exempelvis domstolar, som i hög 
utsträckning har att hantera regelsystem antas vara normrationellt styrda. Be-
slutsfattande inom ramen för den här typen av myndigheter motiveras i hög 
utsträckning av lojaliteten med systemets interna premisser.  
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Rättssystemet är uppbyggt av en rad rättsregler som saknar eget materiellt 
innehåll. Därmed kan man säga att systemet får sitt materiella innehåll genom 
praktiken.  

Det teoretiska kapitlet presenterar myndigheterna som aktörer, och deras 
ideala positioner utifrån deras rationalitet. Genomgången av empirin visar 
aktörernas faktiska handlande. I den selektion som föranleder det akuta 
frihetsberövandet visar det sig att både polis, åklagare och socialtjänst intar ett 
mer repressivt och normrationellt handlande än väntat. Unga lagöverträdare 
blir akut frihetsberövade i större utsträckning än vad rättssystemet avser. Det 
visar sig även att socialtjänsten, i större utsträckning än vad lagstiftningen 
tillåter, omedelbart omhändertar trots samtycke, vilket får antas vara ett mer 
målrationellt tillvägagångssätt än vad som varit avsett vid lagkonstruktionen. 
Det får anses vara ett mer behandlande förhållningssätt, trots att det leder till 
ett akut frihetsberövande. Både polis, åklagare och socialtjänst ser till ålderns 
betydelse i högre utsträckning än vad som avsetts med lagstiftningen. 
Sammantaget handlar myndigheterna i det akuta skedet mer normrationellt än 
vad som rättssystemet avsett. Bland dessa aktörer; polis, åklagare och social-
tjänst, innebär socialtjänstens handlande den största avvikelsen, i fråga om 
normrationellt handlande i förhållande till det förväntade.  

Det visar sig att etnisk bakgrund har samband med huruvida den unge 
lagöverträdaren blir omedelbart omhändertagen eller häktad, vilket även det 
får anses vara ett steg bort från den normrationalitet som styr systemet. I 
stället fångas en aspekt av mål- och normrationalitet upp, som inte kommer 
av rättsystemet, utan möjligtvis av ett annat konkurrerande system som har 
att prägla det framförallt sociala arbetet och praktiken, och som även polis 
och åklagar kommer att omfattas av.  

Nedan följer en mer ingående analys av den presenterade empirins olika 
faser och de teoretiska utgångspunkterna. 

Beslut om akuta frihetsberövanden 
Systemet representeras i den här studien av rättssystemet, och är uppbyggt av 
en rad rättsregler som möjliggör akuta frihetsberövanden av unga lagöver-
trädare.  

Utifrån detta perspektiv är det brottets grovhet och graden av misstanke 
sammantaget med ”synnerliga skäl” som skall göra det möjligt att häkta en 
person som har fyllt 15 år, men inte 18. Det är med andra ord endast ålder 
och ”synnerliga skäl” som leder in till socialtjänstens bedömning om risken 
för den unges hälsa och utveckling samt lämplig insats (vårdbehov) som 
möjliggör en rättslig särbehandling av unga lagöverträdare när det gäller att 
akut frihetsberöva. Rättssystemet framhåller snarare lika behandling (barn och 
vuxna) enligt Regeringsformen (jmf  RF 2 kap §§ 1, 2) och barnkonventionen. 
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Det juridiska begreppet ”synnerliga skäl”, som återfinns i paragrafen om 
häktning är komplext och svårtolkat. Emellertid framgår både ur förarbeten 
och också rättspraxis att situationer då socialtjänsten trätt fram och erbjudit 
alternativ, inte har kunnat räknas som ”synnerliga skäl”. Det innebär med 
andra ord att ”synnerliga skäl” inte direkt är avhängigt proportionalitetsprin-
cipen vad avser brottets grovhet och grad av misstanke, utan istället är det 
socialtjänstens bedömning av lämplig eller möjlig insats avseende den unge 
lagöverträdaren som blir avgörande. Socialtjänstens bedömning skall ju 
baseras på ett prognosticerande av risken för den unges hälsa och utveckling. 
Därtill kommer de tydliga uttalandena i förarbetena om att unga lagöver-
trädare, under 18 år, företrädesvis skall hanteras av och inom socialtjänsten i 
det akuta skedet då det kan bli aktuellt med ett frihetsberövande (Regeringens 
proposition 1964:10).  

När det gäller det omedelbara omhändertagande, som ett akut frihets-
berövande av en ung lagöverträdare, är det rekvisitet ”behov av vård” som är 
särskilt svårtolkat. Socialtjänsten skall bedöma om den unge lagöverträdaren 
på grund av sin brottsliga verksamhet har ett vårdbehov. Här ger rätten inga 
riktlinjer för vad som är att anse som ett vårdbehov. Vilka är då kriterierna för 
att en ung lagöverträdare inte skulle ha ett vårdbehov? Borde det kanske inte 
vara så att alla unga lagöverträdare mellan 15-18 år, som begår så allvarliga 
brott att det är aktuellt med ett akut frihetsberövande, har ett vårdbehov? Om 
inte annat är budskapet om behovet av vård en förutsättning som förarbetena 
och rättspraxis förmedlar vad gäller både det omedelbara omhändertagandet 
och häktningen.  

För att kunna använda det socialrättsliga akuta frihetsberövandet, det 
omedelbara omhändertagandet, krävs dessutom att det inte finns samtycke till 
åtgärden, eftersom ett samtycke utesluter möjligheterna till att använda tvång. 
Lagstiftningsmässigt är samtyckeskonstruktionen komplicerad och har i sin 
juridiskt uttryckta enkelhet vållat stora tolkningsproblem för utövarna. Hur 
skall samtycket tolkas och hanteras? Vad är ett samtycke och vad skall sam-
tyckas till, finns det juridiskt giltiga undantag från samtyckeskonstruktionen, 
det vill säga finns det situationer där ett samtycke inte hindrar att man använ-
der ett omedelbart omhändertagande? Att i detta avseende formulera en mål-
rationell lagstiftning har inneburit ett tummande på den restriktiva lagtolknings-
principen som finns när det gäller extra känsliga integritetsingripande myn-
dighetsutövande åtgärder, som exempelvis ett frihetsberövande. Detta problem 
uppmärksammade Bramstång redan på 1970-talet. Han kom fram till slutsatsen 
att behovet kunde tummas på, men inte samtycket (Bramstång, 1978).  

Naturligtvis bör det i en diskussion om systemvillkoren för de två olika 
formerna av akut frihetsberövande, häktning och omedelbart omhänder-
tagande, framhållas att det krävs olika rättsliga förutsättningar för att kunna 
använda dem. Den viktigaste och mest framträdande förutsättningen är grun-
den för det akuta frihetsberövandet, där häktning är möjlig i huvudsak vid en 
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stark misstanke, medan det omedelbara omhändertagandet inte är baserat på 
misstanke om brott, utan den unge lagöverträdarens behov av vård. Det 
intressanta i selektionen mellan de olika formerna av akut frihetsberövande är 
den starka markering som går att hitta i de tidiga förarbetena, som tydligt 
poängterar att socialtjänsten har de bästa förutsättningarna, vilket omfattar 
både kompetens och resurser, att hantera gruppen unga lagöverträdare under 
ett akut frihetsberövande. Denna markering har dock mildrats under årens 
gång, till att i de senaste förslagen till ändringar endast utgöra en rekommen-
dation (SOU 2004:122). Detta är dock endast ett förslag och ännu inte en 
ändring i lagen. 

För både det omedelbara omhändertagandet och häktningen skall rekvisi-
tet, det vill säga de rättsliga förutsättningarna för frihetsberövandet, anges 
konkret. Tydligheten avseende grunden för det akuta frihetsberövandet är ett 
led i att stärka rättssäkerheten för den enskilde.  

Såväl häktning, som ett omedelbart omhändertagande kan bli aktuellt trots 
att själva den brottsliga handlingen kanske inte når upp till den allvarlighet i 
brottet som krävs när det gäller vuxna, på grund av att det rör sig om unga 
människor. Det finns med andra ord inom de olika lagstiftningarna möjlig-
heter att göra undantag från reglerna. Det empiriska resultatet påvisar inte det 
målrationella handlande som man hade kunna förvänta sig från aktörerna, på 
så vis att det omedelbara omhändertagandet hade kunnat användas i större 
utsträckning. Rättspraxis visar, som tidigare nämnts att i de fall då socialtjäns-
ten gått in och erbjudit alternativ till häktningen, har domstolen inte ansett att 
synnerliga skäl föreligger, vilket ger socialtjänstens agerande betydelsefullt. 
Istället framkommer ett högre än förväntat normrationellt handlande i myn-
digheternas agerande genom andelen och ökningen av häktningar, som 
särskilt när det gäller socialtjänstens agerande eller utevaro av agerande är an-
märkningsvärt utifrån en diskussion om dess målstyrande rationalitet.  

Genom empirin framträder en rad faktorer som påvisar likheter och olik-
heter mellan unga lagöverträdare som blir häktade och de som blir omedel-
bart omhändertagna. Det sker en ökning av akuta frihetsberövanden av unga 
lagöverträdare, och denna ökning består i stor utsträckning av häktningar. 
Framförallt är det mellan åren 1998 och 2003 som en stor ökning sker. Fyra 
av varandra oberoende faktorer kan lyftas fram som påverkar selektionen 
(tabell 6.1, tabellbilaga 4). Det är undersökt år, ålder, etnisk bakgrund och 
brottskategorisering. Det är vanligare att yngre lagöverträdare blir omedelbart 
omhändertagna och de äldre, framför allt de med annan etnisk bakgrund är 
överrepresenterade bland de häktade. De som blir häktade har också i större 
utsträckning begått våldsbrott riktade mot andra människor. Därutöver fram-
kommer det att en förhållandevis hög andel av de omedelbara omhändertagan-
dena sker trots samtycke, samt att de flesta av de unga lagöverträdarna som 
blir omedelbart omhändertagna har haft kontakt med socialtjänsten tidigare. 
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De faktorer som har betydelse för utfallet är inte faktorer som med själv-
klarhet har stöd i lagstiftningen. Myndigheternas faktiska handlande blir mer 
repressivt än vad lagstiftning angett utifrån valet av form för det akuta fri-
hetsberövandet. Man kan se att de mönster som framträder i de olika grup-
perna inte består av faktorer som är rättsligt relevanta, utan snarare relevanta 
utifrån ett målrationellt förhållningssätt. Myndigheternas handlande skapar i 
sig nya normer, vilka praktiken förhåller sig till. 

Det akuta frihetsberövandet så som det verkställs 
De processuella reglerna som rör häktningen respektive det omedelbara om-
händertagandet skiljer sig åt, i huvudsak genom att häktningen är mer 
formaliserad och har mer begränsade tidsramar. Därutöver finns en rad rätts-
säkerhetsaspekter som är av intresse att studera, utifrån att det rör akuta fri-
hetsberövanden av unga omyndiga lagöverträdare. Exempelvis skall enligt de 
båda lagstiftningarna tillsättas särskilda juridiska biträden eller offentliga för-
svarare i syfte att tillvarata den unges rättigheter. Trots att lagstiftningen ef-
terlevs i det avseende att juridiska biträden och offentliga försvarare utses i 
100 % av ärendena, är det i skenet av andra forskningsrapporter tveksamt, 
om målet att stärka den unges position uppfylls. Forskningsresultat som utgår 
från de unga lagöverträdarna påvisar inte en upplevd rättssäkerhet utifrån de 
ungas perspektiv (Brå-rapport 2002:18; Hermodsson och Hansson, 2005). De 
disparata forskningsresultaten påvisar ett behov av att det faktiska uppfyllan-
det av rättssäkerhet, både utifrån formella krav och den enskildes egen upp-
levelse, måste mätas på olika sätt och med olika metoder.  

Längden på frihetsberövandet är en annan faktor som i hög utsträckning 
styrs av lagstiftningens utformning. Det innebär att i sin rättsliga konstruktion 
är häktningen ett kortare frihetsberövande än det omedelbara omhänder-
tagandet. Konstruktionen hänger samman med de olika frihetsberövandenas 
uppgift. Trots att både det omedelbara omhändertagandet och häktningen är 
akuta insatser i syfte att säkra möjligheter till utredning, är det omedelbara 
omhändertagandet av behandlande karaktär i sitt utförande (målrationellt) 
och genom verkställande på en vårdinstitution, och häktningen repressiv i sitt 
utförande (normrationell) och genom verkställande inom kriminalvården, ofta 
på häktesavdelningarna hos polisen eller som en del av ett fängelse. Beroende 
av vilket perspektiv som intas, får antas att de förväntade effekterna av 
frihetsberövande är olika, därav de olika lagstiftningarna. Oavsett den tänkta 
eller planerade effekten, är det mest intressanta trots allt den konkreta verk-
liga effekten. I praktiken innebär häktningen ett kortare frihetsberövande än 
det omedelbara omhändertagandet. Rent generellt, utifrån ett integritets-
skyddande perspektiv, skulle man kunna hävda att ett längre frihetsberövande 
är sämre än ett kortare. Kunskapsområdet unga lagöverträdare, och samhällets 
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hantering av dem, behöver här en problematiserande vetenskaplig diskussion 
(jämför med exempel diskussionerna om familjehemsplaceringar och vård-
nadsöverflyttningar som aktualiserades genom SOU 2000:77). En generös 
tolkning av resultatet av längden på de akuta frihetsberövandena skulle vara 
att det omedelbara omhändertagandet, i egenskap av att vara behandlande 
(målrationellt) inte innebär en lika stor integritetskränkning som den repres-
siva häktningen (normrationell), eftersom den är just behandlande. Å andra 
sidan skulle då kunna hävdas att det inte längre finns några renodlade repres-
siva tendenser inom det svenska rättsväsendet och kriminalvården, utan att 
den överlag är behandlingsinriktad (Ekbom, Engström, Göransson 2002). 
Omfattningen i tid och ett längre frihetsberövande skulle med det resone-
manget kunna hållas för mer repressivt. Systemvillkoren kan i detta avseende 
sägas bli de omvända i praktiken, vilket problematiserar och ifrågasätter syftet 
och funktionen med att ha två parallella lagstiftningar som hanterar ett och 
samma problemområde. Problematiseringen av längden på det akuta frihets-
berövandet utifrån ett system- och praktikperspektiv skulle kunna tolkas som 
en förskjutning av norm- och målrationaliteten – där diskussioner om vad 
som är bäst för den unge lagöverträdaren utgår från en slags allmän kunskap 
om värdet av ett frihetsberövande, medan diskussionen egentligen behöver 
nyanseras i skenet av den grupp unga lagöverträdare som framträder, och 
myndigheternas sätt att hantera dem. Genom lagen förmedlas klara ideolo-
giska riktmärken när det gäller den akuta hanteringen av unga lagöverträdare 
som behöver akut frihetsberövas, men de är i skenet av de empiriska resultat 
som framträder i den här studien värda att ifrågasätta. De ideologiska grund-
pelarna i socialtjänstlagen etablerades i ett samhällsklimat som har förändrats. 
Vad innebär det för dess efterlevnad? Det sociala arbetets målrationalitet var 
mer manifest och stabil under den period då socialtjänstreformerna ändrade 
den sociala lagstiftningens struktur. Det sociala arbetet hade en större uttalad 
makt att påverka eftersom ideologierna låg i tiden. Det sociala arbetets kun-
skap efterfrågades som lösning på komplicerade samhälleliga problem. Därav 
kom lagstiftningskonstruktioner som ramlagen att designas, och med det även 
situationer där parallella lagstiftningar kom att gälla. Det var ett sätt att föra in 
det sociala arbetets kunskap och målrationalitet i den rättsliga strukturen 
(jämför Åström, 1988). Hur har det förvaltats? När lagstiftningen utformas 
som en ramlag, pekar den ut speciella kunskapsområden. Det ger tillämparna 
av lagen en hög grad av autonomi. Det som sker i uttolkandet och användan-
det blir i sig då ett skapande av normer. De empiriska resultaten pekar på att 
praktiken inte medvetandegjorts om att den inte enbart tolkar normer utan 
även skapar dem. I detta fall har det medfört ett mer repressivt agerande, 
även om det i vissa avseende inneburit ett målrationellt handlande, utifrån 
egenskapade normer, som går stick i stäv med de rättsliga normerna. 
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Vad händer efter det akuta frihetsberövandet? 
Rättsligt är det olika principer som styr vad som kommer att ske efter det 
akuta frihetsberövandet. I princip skulle man kunna säga att det är samma 
bestämmelser som gäller för vuxna i Brottsbalken, som gäller för unga lag-
överträdare, som inte blivit myndiga. Emellertid anses det inte vara möjligt 
med en konsekvent tillämpning av rättvise- och proportionalitetsprinciperna, 
eftersom åtgärderna måste anpassas till den unge i det enskilda fallet. För 
ungdomar är det samtidigt också viktigt att påföljdssystemet är klart, enkelt 
och överskådligt vad gäller sambandet mellan brott och påföljd. Särbehand-
lingen av unga lagöverträdare vilar på en allmän insikt om att en ung män-
niska är omogen och inne i en utvecklingsfas. Brottsligheten betraktas som ett 
utslag av denna omognad och av den osäkerhet och de identitetsproblem som 
utmärker vissa ungdomar (jmf  SOU 1996:111).  

Vård enligt LVU, som en fortsättning på antingen ett omedelbart omhän-
dertagande eller en häktning, är däremot baserat på den unges vårdbehov. En 
vårdbehovsbedömning är en komplicerad process av ställningstaganden, där 
det idag inte finns några rättsligt givna former eller mallar för utförandet. Det 
som med säkerhet kan fastställas är skillnaden mellan en mål- och normratio-
nell verksamhet i praktiken, vilket även kommer att rikta fokus på ett före- 
eller efterperspektivet. Det sociala arbetet och socialtjänsten ser framåt och 
försöker att prognostisera en framtidsversion och formulerar genom detta ett 
vårdbehov, som blir till ett mål som skall uppfyllas. Det innebär även att de 
måste ta del av tidigare händelser, men att det inte är värdet av dessa, utan 
erfarenheterna och den generella kunskap som kan utvinnas som skall styra. 
Straffrätten, däremot, fokuserar på den genomförda handlingen och värdet av 
denna och mäter den i förhållande till vilken reaktion som är lämplig. Det 
juridiska uttrycket är att man subsumerar situationen under en viss regel.  

Det sociala arbetet är i huvudsak individinriktat och fokuserat på en indi-
viduell förändring (måluppfyllelse), medan straffrätten i stor utsträckning tar 
hänsyn till allmänpreventionen, följer regelsystemet och vill att individerna 
håller sig till samhällets grundläggande värderingar (norm). Bortsett från 
dessa olika principer finns inga andra rättsliga förutsättningar som skall leda 
fram till olika behandling, exempelvis hänsynstagande till etnisk bakgrund, 
bostadsort eller kön.  

Vad gäller de akuta frihetsberövandena har lagstiftningen inte förändrats 
under undersökningsperioden (vilket medför att variabeln undersökningsår 
inte kan anses vara rättsligt relevant, eftersom det skett stora förändringar i 
användandet mellan de undersökta åren, men lagstiftningen under denna tid 
varit densamma). Rättsligt har däremot påföljdsalternativen ändrats. Införandet 
av sluten ungdomsvård (LSU) har ökat andelen fortsatta frihetsberövanden för 
gruppen unga lagöverträdare som hamnar inom rättsväsendet. Trots det visar 
resultatet att det fortfarande är en större andel av dem som blir omedelbart 
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omhändertagna som blir fortsatt frihetsberövade enligt LVU. Införandet av 
LSU har väckt en rad bifrågor genom sin utformning och verkställighetsform, 
där just skiljelinjen mellan behandling och repression kommit upp på 
agendan. Intressant för denna studie har särskilt varit hur synlig upp-
luckringen mellan de ideologiska ståndpunkterna blivit i valet mellan ett be-
handlande eller ett repressivt förhållningssätt, eftersom det skedde en kraftig 
ökning av unga lagöverträdare dömda till LSU, i jämförelse med dem som 
blivit dömda till fängelse tidigare, åren efter lagens införande. Med stöd av 
LSU kan rätten döma till en påföljd (ett straff) som skall verkställas under 
tvång på samma institutioner som vård (behandling) ges med tvång. Dessa 
ideologiska frågor får emellertid diskuteras utförligare i nästa avsnitt. 

Empiriskt visar det sig att ett omedelbart omhändertagande i större ut-
sträckning leder till ett fortsatt frihetsberövande i form av fortsatt vård enligt 
LVU. Denna tvångsvårdform är dessutom tidsobestämd. Bland dem som blir 
häktade leder det akuta frihetsberövandet oftast till ett överlämnande till vård 
inom socialtjänsten och resulterar därefter ofta i att vård beviljas enligt SoL. 
Trots införandet av LSU döms ungdomar fortfarande till fängelse och där 
återfinns en överrepresentation av första generationens invandrare. En grupp 
om cirka 10 % blir inte föremål för någon fortsatt insats över huvudtaget. 
Andelen är relativt lika, fördelat mellan de omedelbart omhändertagna och de 
häktade, och med vissa variationer mellan de undersökta åren. Andelen får 
antas vara en rimlig ”felmarginal” med hänsyn till att såväl det omedelbara 
omhändertagandet som häktningen är ett utredningstekniskt instrument vil-
ket, för socialtjänsten i sin vårdbedömning och polisen och åklagaren i sin 
brottsutredande verksamhet, handlar om ett akut och provisoriskt beslut.  

10.3 Behandling och repression 
Frågorna om behandling eller repression är inte helt enkla att utmejsla i dis-
kussionerna om vad det akuta frihetsberövandet leder fram till, eftersom de 
kan sägas överlappa varandra. Trots denna överlappning är det är knappast 
fråga om en form av interference (som enligt King och Pipers tolkning av 
Teubner skulle innebära en ömsesidig påverkan och utbyte (King och Piper, 
1995)). I flera avseenden är rättsväsendet starkare, vilket innebär att det har en 
större kognitiv slutenhet än det sociala arbetet (jmf  Teubner, 1995). Hanter-
ingen av unga lagöverträdare omfattar komplexfyllda dilemman i selektionen 
mellan behandling och repression, där kanske inte ens de värden som omfat-
tas av det norm- och målstyrda är tydliga för myndigheterna själva. När det 
gäller unga lagöverträdare är strategin inte renodlad utan består av ställnings-
taganden där balansen mellan behandling och repression hårfint skall avvägas. 
Balansgången skall göras mellan att hantera den unge som en omogen individ 
under utveckling och i behov av vård (mål), och som inte heller kan göras helt 
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ansvarig för sina handlingar, samtidigt som samhällets grundläggande normer 
och värderingar måste värnas och markeras för de unga (norm). Emellertid är 
inte själva selektionen av akut frihetsberövande för unga lagöverträdare ett i 
första hand värderande ställningstagande, utan bör enligt rättsystemet vara 
baserat på i vilken utsträckning de juridiska förutsättningarna, rekvisiten, upp-
fylls. Komplexiteten uppstår i och med vårdbedömningen och vad den skall 
baseras på. Lagstiftningen säger att häktning skall vara ett yttersta undantags-
fall för den här unga gruppen och att socialtjänsten är bättre rustade, framför 
allt professionellt kunskapsmässigt, att hantera den.  

För att det skall bli aktuellt med behandling i stället för repression krävs, 
som tidigare nämnts, i första hand ett vårdbehov hos den unge lagöverträda-
ren. Ur förarbetena skulle man då utifrån en tolkning av rättens syfte kunna 
säga att de ungdomar som har ett behov skall behandlas och de som inte kan 
uppvisa ett behov, även de skall i första hand behandlas (se Regeringens pro-
position 1964:10). Komplikationen uppstår i samband med de resonemang 
som förs i förarbetena angående unga lagöverträdares utveckling, eftersom de 
anses som omogna och under utveckling. Skall med andra ord basen för en 
vårdbehovsbedömning av unga lagöverträdare vara graden av mognad och 
utveckling? En konsekvens av det resonemanget skulle kunna vara synsättet 
att alla unga lagöverträdare har ett vårdbehov och därför skall omedelbart 
omhändertagas, det vill säga behandlas, och att häktningsalternativet därmed 
är överflödigt. Ytterligare stöd för hur en bedömning av vårdbehovet hos 
unga lagöverträdare skall göras framkommer inte genom lagstiftningen eller 
förarbetena. Här lämnas användaren att ta sig an problematiken i den prak-
tiska verkligheten med utgångspunkt i den egna professionens kunskapsbas 
och vid det faktiska skeendet. Enligt regleringsmodellen tar den professionella 
kunskapen vid i detta tomrum (Åström, 1988). Det är dock oklart om det 
finns en medvetenhet om denna process vid tillämpningen och användandet.  

Oklarheterna mellan det som explicit uttrycks i lagstiftningen och förarbe-
tena, samt den diskrepans som uppstår vid myndigheternas handlande, får be-
handlingen och repressionen att bli sammanblandade, och får konsekvenser 
för det fortsatta handlandet.  

En förklaring till denna ”oreda” skulle kunna vara att lagstiftarna i sin ut-
formning och uppbyggnad av de olika lagstiftningarna inte tagit hänsyn till att 
det är olika rationaliteter som präglar de olika verksamheterna. Lagstiftarna 
har (liksom Teubner, enligt King och Piper, 1995) tagit för givet (önskat) att 
ett samarbete eller en kooperation borde uppstå. Tyvärr är det ingen självklar-
het. I fallet socialt arbete kontra rättsväsendet måste även den faktor som en 
omedvetenhet om den egna aktörens styrka läggas till. Eftersom det sociala 
arbetet tenderar till att inte se sin egen styrka eller påverkansposition lämnar 
de scenen utan att ha utfört sin roll.  
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Beslut om akuta frihetsberövanden 
Bakom de olika formerna av frihetsberövande går tydligt, genom såväl poli-
tiska argument som praktik, att se mål- och normrationaliteten som det ome-
delbara omhändertagandet och häktningen präglas av i sina konkreta genom-
föranden. I flera avseenden kommer diskussionerna om unga lagöverträdare 
och akuta frihetsberövanden att fokusera på frågan om samhället skall vårda 
(behandla, det vill säga att uppfylla ett mål) eller straffa (genom repression, 
det vill säga att följa en regel och markera) den här gruppen. Trots att det kan 
verka som om området och frågan är dikotom, uppstår komplikationer när 
praktiken studeras. För det första är en viktig utgångspunkt att hålla i minnet 
att häktningen inte är ett straff, i straffrättslig bemärkelse. Den får emellertid 
en straffverkande effekt i situationer när den ställs mot exempelvis ett 
omedelbart omhändertagande. Häktningen blir då motsatsen till omhänder-
tagandet, beslutat av rättsväsendet och utfört av åklagare och polis som för-
väntas agera utifrån ett normrationellt handlande. På samma sätt är det värt 
att uppmärksamma att ett omedelbart omhändertagande, som kan förväntas 
vara präglat av ett målrationellt handlande genom socialtjänstens agerande, 
likväl kan vara en insats för att ersätta häktning, och behöver då inte vara ett 
uttryck för ett vårdande inslag i första hand.  

De olika frihetsberövandena är starkt knutna till olika professioner, som i 
sig representerar den mål- och normrationellt styrda praktiken. Socialarbeta-
ren och socialtjänsten är intimt förknippade, på ett kognitivt plan, med vård-
begreppet och behandling, liksom rättsväsendet är med straffandet och re-
pressionen. Lagstiftningen i sin tur speglar i sin konstruktion exempelvis 
genom ramlag och målparagraf, ett indirekt antagande om de olika aktörernas 
förväntade mål- eller normrationella handlande och därmed även deras in-
bördes förhållningssätt gentemot varandra. 

De bakomliggande faktorerna speglar en selektion, som inte enbart kan 
sägas ske utifrån en rättslig grund. Mot bakgrund av tidigare redovisad em-
piri, kan en tänkbar anledning till detta vara att det inte på den praktiska nivån 
finns samma styrande rationalitet som på den juridiskt/politiska. Det skulle 
innebära att praktiken, med sitt i olika grad målstyrda handlande, inte delar 
lagstiftarens normstyrda syn på hur problemet skall lösas. Här är det ju tänk-
bart att den allmänna uppfattningen har utvecklats i en alltmer restriktiv nor-
mativ riktning, det vill säga blivit mer inställd på att straffa och markera än att 
vårda och behandla, vilket ju då också kommer att påverka praktiken. En 
annan tänkbar förklaring är att kommunikationen mellan det sociala arbetet 
(och socialtjänsten) och polisväsendet haltar, kanske på grund av deras olika 
uppgifter. Det skulle i det här fallet innebära att det finns orealistiska förvänt-
ningar från lagstiftningens håll på de olika aktörerna, som de i sin tur (i 
praktiken) inte kan infria. Detta kommer att påverka alla stadier av handlande 
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mellan de olika aktörerna, från det tidiga samverkansskedet till det slutliga 
beslutsskedet. 

Trots att kommunikationen är oklar mellan de olika aktörerna som är in-
volverade i selektionen, uppstår ett tydligt mönster i vilka grupper som blir 
aktuella för de respektive akuta frihetsberövandena. Hur kan man förstå detta 
mönster? Den juridiska genomgången tillsammans med empirin visar att det 
inte finns juridiskt underlag för det utfallsmönster som studien visat. För-
klaringen till gruppens typiska kännetecken måste med andra ord sökas på 
andra håll. Förklaringar som har med befolkningsstrukturen att göra har re-
dan tidigare sållats bort. Materialet visar att det är tydligt att rättsväsendet och 
det sociala arbetet har olika förankring i och samverkan med det juridiska sy-
stemet, det vill säga att de är olika förankrade i det normrationella perspekti-
vet21. Den ena parten, rättsväsendet, visar upp en något mer självklar attityd 
till de juridiska begreppen än det sociala arbetet. Trots detta framkommer att 
båda aktörerna visar upp en osäkerhet i förhållande till de juridiska begrep-
pen, vilket analysen av argumentationen i dokumenten visar, vad gäller exem-
pelvis användandet av specifika rekvisit för att åberopa att ett akut frihets-
berövande använts. Här visar både socialtjänsten, polisen och åklagarna upp 
ett nästintill schablonartat sätt att använda de grundläggande rekvisiten. Vad 
gäller det sociala arbetet visar det på ett i högre utsträckning normrationellt 
styrt handlande än vad som hade kunnat förväntas. Vad gäller det omedelbara 
omhändertagandet återfinns inte heller ett enda fall där någon av de alterna-
tiva rekvisiten till ”risken för hälsa och utveckling”, det vill säga möjligheterna 
att omedelbart omhänderta för ”utredningsskäl eller annat”, används. För 
häktade finns en större variation i att använda sig av de alternativa rekvisiten, 
som tillägg till de grundläggande. Det i sig skulle kunna tolkas som ett något 
oväntat målrationellt handlade, det vill säga att de ser till graden av målupp-
fyllelse istället för enbart ett subsumerande under en norm när det gäller polis 
och åklagare.  

Samtyckeskonstruktion i LVU är konstruerad på så vis att ett samtycke 
skall utesluta möjligheterna att tillämpa tvånget. Resultaten visar att en stor 
andel samtycker till det omedelbara omhändertagandet. Det finns ingen juri-
disk argumentation som stödjer tillämpningen av tvångslag trots samtycket, 
däremot kan man ur empirin implicit utläsas ett samförstånd mellan systemet 
och praktiken, eftersom dessa ärenden underställs. Det är ett tankeväckande 
resultat som visar områden där aktörerna träder in i varandras begrepps-
världar och kommunikationen blir gränsöverskridande, mellan såväl system 
och praktik, som inom behandling och repression. Detta tysta samförstånd 
blir obegripligt att förstå för den som inte är delaktig och visar återigen på en 
förskjutning av aktörernas ideala teoretiska placering i modellen avseende 

                                                      
21  Jmf andra områden av socialtjänsten, exempelvis äldreomsorgen och överklagande 

(Åström, 2004) 
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positioneringen mål- och normrationellt. Domstolarna som i detta avseende 
skulle antas inta en starkt normrationell position, agerar mer målrationellt. 

Det akuta frihetsberövandet så som det verkställs 
Materialet visar att på flera formella punkter upprätthålls rättssäkerheten för 
den enskilda individen, även om andra forskningsresultat visar på motsatsen. 
Studier av unga lagöverträdares upplevelser av sin egen rättegång och möj-
ligheterna att komma till tals visar på stora brister i rättssäkerheten (jmf  BRÅ 
2002:18; Hermodsson och Hansson, 2005). De olika forskningsresultaten 
visar sammantaget att det förekommer en dold diskriminering mot hela grup-
pen unga lagöverträdare när det gäller att upprätthålla rättssäkerheten. Sam-
tidigt belyser resultatet svårigheten med att undersöka och mäta rättssäkerhet. 
Rättssäkerhetsbegreppet är komplicerat, och verkar mot bakgrund av den här 
studiens resultat vara synonymt med uttrycket ”att helheten är mer än sum-
man av delarna”. Därmed vill jag framhålla att det inte är en självklarhet att 
individerna upplever rättssäkerhet bara för att rättssäkerheten uppfylls ur ett 
formellt myndighetsperspektiv. Det finns även andra studier om rättssäker-
hetsproblematiken, som påvisat dess komplexitet (Staaf, 2005). 

Invandrarungdomarna är genomgående överrepresenterade i hela materia-
let och framträder markant bland dem som blir häktade och även senare 
dömda till fängelse. Materialet visar även att invandrarungdomarna i mindre 
utsträckning är kända av de sociala myndigheterna sedan tidigare. Invandrar-
ungdomarna som diskuteras i den här studien är ungdomar som kommit till 
Sverige under sina 5-10 första levnadsår, oftast tillsammans med sina föräld-
rar. Det innebär att det för många familjer är första kontakten med 
socialtjänsten. En viktig kulturell aspekt är inställningen till myndigheter. För 
många andra kulturer kan myndighetskontakter ses som negativa, skräm-
mande och auktoritära. Det kan finnas en rädsla för myndigheten som gör att 
kontakt undviks i det längsta, vilket i sig medför att rättsväsendet kanske blir 
den första kontakten eftersom de inte tar hänsyn till om det finns en positiv 
inställning till kontakten. För många praktiker är vardagens arbete med olika 
kulturer en av de större utmaningarna (jmf  Regeringens Proposition 
1989/90:28). Resultatet visar att utifrån socialtjänstens perspektiv finns en 
grupp unga lagöverträdare med invandrarbakgrund som man inte riktigt vet 
vad man skall göra med, det vill säga hur man skall behandla, och en grupp 
som har svensk bakgrund, som man känner till, har haft kontakt med och 
som man hanterar som man alltid gjort. De senare samtycker dessutom till 
tvångsvården, alternativt erkänner brottet, och har föräldrar som är villiga att 
samarbeta med socialtjänsten och skulle därav vara mer lämpade att behandla. 
Kanske är man bättre lämpad för svensk vård och behandling om man är 
svensk och mer lämpad för repression om man är invandrare? Förmodligen 
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inte, svaret återfinns säkerligen på en professionaliserings- eller organisatorisk 
nivå. Vilken kunskap finns, tyst, dold eller öppen i att hantera och behandla 
unga lagöverträdare med annan etnisk bakgrund? Vilken systematiserad kun-
skap finns att hantera unga lagöverträdare med behandling istället för med 
repression överlag inom det sociala arbetet, genom att man ”överlåter” dem 
till rättsväsendet. Det verkar idag, enligt materialet, finnas en kunskapsbas 
inom det sociala arbetet som säger att när alla tillgängliga resurser prövats och 
misslyckats är det bara rättsväsendet och repressionen som återstår. Ett reso-
nemang som kan ifrågasättas utifrån det sociala arbetets särskilda ansvar för 
barn och ungdomar som riskerar att utvecklas i fel riktning (jmf  SoL 5 kap 1 
§ och 1 kap 2 §). Utan att ta ställning till huruvida behandling eller repression 
är det rätta för unga lagöverträdare, är det intressant och oroväckande att inse 
att det krävs mer kunskap om (även om det handlar om att lyfta fram dold 
kunskap) hur det sociala arbetet ställer sig till unga lagöverträdare och om den 
etniska bakgrunden skall ha betydelse för hanteringen. Ur det här perspekti-
vet leder tankarna automatiskt till den historiska utvecklingen när det gäller 
hanteringen av unga lagöverträdare – där den repressiva sidan har haft stort 
inflytande i utformningen (jmf  Tove Stang Dahls studie, 1978). Håller rätts-
väsendet fortfarande sitt starka, fasta och repressiva grepp runt denna grupp 
och varför har då inte det sociala arbetet fört in kunskap genom ramlagstift-
ningen för att kunna hantera detta problem? Flera studier visar på invandrares 
överrepresentation inom straffsystemet och rättsväsendet och även inom den 
sociala barnavården (Diesen, 2005, Pettersson, 2005; BRÅ-rapport 1996:2; 
BRÅ-rapport 2005:17). När det gäller den sociala lagstiftningen har regel-
systemet öppnat upp för en ny och annorlunda kunskap än detaljerade rätts-
regler för att hantera bland annat den här typen av problem. Hur kan det 
komma sig att den autonomi som ramlagstiftningen skapat för tillämparna 
utnyttjas i så liten utsträckning när det gäller avvägningen mellan behandling 
och repression?  

Vad händer efter det akuta frihetsberövandet? 
Begreppen behandling och repression är värdeladdade ord för det sociala 
arbetet. De resultat som framträder visar dock att begreppen inte går att an-
vända i en empirisk dikotomi, det vill säga som en kategorisering i tillhörighet 
till det ena eller det andra, utan snarare som analytiska redskap. Begreppen 
överlappar varandra empiriskt och gränserna för vilka värden som uppnås är 
upplösta. I det avseendet har begreppen i stället ett större värde som analys-
verktyg. Frågan om behandlig eller repression måste då i stället besvaras ge-
nom svaret på en annan fråga, nämligen: vad bryter det brottsliga eller krimi-
nella beteendet hos den unge lagöverträdaren? Om det omedelbara om-
händertagandet har som utgångspunkt att behandla, men används repressivt, 
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måste det system som det ingår i ses över och bättre anpassas för att bli 
användbart och trovärdigt. Det sociala arbetet och rättsväsendet är två prakti-
ker som skall samordnas för att i form av myndighet (-er) hantera unga 
lagöverträdare. Det akuta frihetsberövandet är en åtgärd – ett av de starkaste 
integritetsingripandena i svensk lagstiftning - som kan bli aktuell i en akut 
situation. Emellertid visar den här studien att aktörerna inte enbart styrs av 
lagstiftningen, utan även av en inneboende rationalitet, kopplad till praktiken 
(och då antingen norm- eller målstyrd), som i allra högsta grad kommer att 
påverka hur samröret utformas.  

Studierna av de processuella reglerna, tillsammans med analysen av argu-
mentationen i dokumenten, visar hur gemensamma begrepp används, men 
med olika (oartikulerade) innehåll. Här blir det tydligt att det sociala arbetet 
har tagit till sig juridiska begrepp och använder dem normrationellt, medan 
domstolarnas användande av det sociala arbetets begrepp som domskäl blir 
mer målrationellt, vilket innebär att de olika aktörerna rationellt agerar på ett 
sätt som inte var väntat. Det uppstår på så vis en skenbar överensstämmelse 
mellan de olika myndigheterna, som inte går på djupet utan snarare ger en 
falsk överensstämmelse, som i större utsträckning skulle kunna beskrivas som 
ett inrättande i ledet. Eftersom det i det här sammanhanget är det rättsliga 
systemet som är överordnat genom sin beslutsfattande funktion (genom 
domstolarna) kan det vara en förklaring till det sociala arbetets större benä-
genhet att använda juridiska begrepp, vilka är hämtade från lagstiftningen. 

Lagstiftaren har i sin utformning av lagen, särskilt med avseende på ram-
lagskonstruktionen och genom att framhålla socialtjänsten som den som i 
första hand skall hantera unga lagöverträdare, inte tagit hänsyn till hur de mål- 
och normrationella praktikerna skall samverka kring begrepp som behandling 
och repression. Istället tycks lagstiftningen just i avseendet akuta frihetsberö-
vanden och unga lagöverträdare ha jämställt rättegångsbalken och social-
tjänstlagen och tillämparnas professionella förutsättningar. Utan att ta hänsyn 
till den hierarkiska skillnaden som finns både genom rättssystemets karaktär 
som den statusskillnad som finns inneboende i olika professioner, bortses 
även från de skillnader som finns mellan de olika aktörerna som har att till-
lämpa lagstiftningen.  

Resultatet av den empiriska undersökningen visar att det inte längre är i 
synnerliga fall som unga lagöverträdare häktas. Vid en sammantagen bedöm-
ning av materialet visar det sig snarare vara lika vanligt med en häktning, som 
med ett omedelbart omhändertagande om man ser till utvecklingen över 
undersökningsåren är häktningen vanligare än det omedelbara omhänder-
tagandet undersökningsåret 2003. När stora diskrepanser uppstår mellan den 
tillämpande praktiken och lagstiftningens tänkta uppgift, förlorar systemet i 
trovärdighet och detta behöver problematiseras. Lagstiftningen är utformad 
så att det är det sociala arbetet som skall vara det primära, det styrande, i han-
teringen av unga lagöverträdare. När det sociala arbetet inte tar rollen som 
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lagstiftningen anvisar genom lagens konstruktion faller byggnaden (jmf  
Åström 1988; 2004).  

Det finns ingen självklarhet i ett scenario där aktörer med olika rationalitet 
skall kunna mötas. För att få till det annorlunda skulle det behövas en föränd-
ring, där det är tänkbart att det sociala arbetet skulle behöva extra stöd. Ex-
empelvis King och Piper (1995) diskuterar i förlängningen ett möjligt möte 
mellan olika aktörer där ett ömsesidigt utbyte skulle vara möjligt och som då 
skulle kunna innebära ett givande och tagande mellan de olika aktörerna base-
rat på kognitivt öppna system. I deras diskussioner faller dock, som tidigare 
nämnts den hierarkiska aspekten mellan stolarna, likväl som ett resonemang 
om olika professioners inneboende status. 

10.5 Analyserande sammanfattning 
Gruppen unga lagöverträdare som blir akut frihetsberövade kan mycket en-
kelt beskrivas på några få rader:  

Ungdomar, oftast pojkar i åldern 16-17 år, tidigare kända av socialtjänsten, 
som begått grova våldsbrott riktade mot andra personer eller materia, ofta med 
någon form av tillhygge eller vapen. Ungdomar med annan etnisk bakgrund 
än svensk är överrepresenterade. En kraftig ökning av akuta frihetsberövanden 
har skett mellan åren 1998 och 2003, framförallt rör det sig om häktningarna. 
Gruppen ungdomar som blir föremål för både ett omedelbart om-
händertagande och häktning är dock liten, men stabil under undersökningsåren.  

De olika grupperna av individer som blir akut frihetsberövade uppvisar 
skillnader med avseende på undersökningsår, etnisk bakgrund, ålder och 
brottskategorisering. Det visar sig även att gruppen som blir föremål för 
omedelbart omhändertagande i större utsträckning består av svenskar som 
haft en tidigare kontakt med socialtjänsten än de som blir häktade. De som blir 
omedelbart omhändertagna är även i medeltal yngre än de som blir häktade.  

Visserligen skulle både ålder och brottstyp kunna kategoriseras som rätts-
ligt relevanta faktorer, emellertid vill jag framhålla att de mönster som fram-
träder är av icke-rättsligt relevant karaktär (se tidigare resonemang).  

De unga lagöverträdarnas ålder visar sig vara en faktor som används vid 
bedömningen av vårdbehovet, eftersom det är flera gånger vanligare att en 
15–åring blir omedelbart omhändertagen än en 17-åring. Det framkommer 
dock inte i lagstiftningens utformning att det föreligger en gradskillnad i 
åldersspannet, när det gäller den straffrättsliga eller socialrättsliga särbehand-
lingen. När materialet kategoriseras efter enbart fyllda år, framträder ytterli-
gare en bild, nämligen att gruppen 15-åringar som blir akut frihetsberövade är 
liten i förhållande till resten. Att se det resultatet i förhållande till den 
massmediala debatten om ett ökat ungdomsvåld i lägre åldrar, samt förslag 
om sänkning av straffbarhetsåldern problematiserar användandet av akuta 
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frihetsberövanden. Varför syns denna ökning och behov av sänkt straffbar-
hetsålder inte i större utsträckning i användandet av akuta frihetsberövanden 
av yngre unga lagöverträdare i åldern 15-17 år? Mot bakgrund av denna stu-
dies resultat, kan diskussioner om att sänka straffmyndighetsåldern synas 
överflödiga. Den lagstiftning vi har idag medger akuta frihetsberövanden av 
så unga personer som 15 år. Möjligheten att markera starkare och mer repres-
sivt mot unga lagöverträdare finns med andra ord redan i den nu gällande 
lagstiftningen. Här saknas studier som fokuserar på hanteringen av unga lag-
överträdare som befinner sig just vid straffbarhetsålder. 

Förekomsten av vissa brottstyper är en annan faktor, som kan ses både 
som rättsligt relevant och som icke-relevant. Typen av brott är i ett avseende 
relevant i det att det krävs en allvarlighet för att nå upp till både rekvisiten för 
häktning och omedelbart omhändertagande. Brottets typ är därefter inte rele-
vant avseende bedömningen av ”synnerliga skäl”. I lagstiftningens förarbeten 
och föreliggande prejudicerande rättspraxis omfattas inte bedömningen av 
”synnerliga skäl” en gradering av brottets typ eller allvarlighet. ”Synnerlig-
hets”-bedömningen vilar istället mot bedömningar av vilka alternativa möjlig-
heter som ges till häktningen som frihetsberövande. Denna bedömning utgår 
för det sociala arbetets del utifrån en bedömning av vårdbehovet, och får i sin 
förlängning anses hänga samman med en bedömning av behovet av behand-
ling. I det avseendet visar empirin att vissa faktorer, såsom exempelvis låg 
ålder, oftare leder till behandling, medan invandrarbakgrund och allvaliga 
brott har en negativ effekt, och oftare leder till repression, trots att det inte är 
styrt av en utifrån rättssystemets definierad normrationalitet. Frågan är då om 
dessa faktorer stammar ur ett annat konkurrerande normrationellt system. 
Ytterligare studier av de sociala myndigheternas uttolkande av lagstiftningen, 
samt vilka faktorer som är av vikt vid vårdbedömningen, skulle i detta avse-
ende kunna tillföra värdefull kunskap. 

En ytterligare aspekt av socialtjänstens hantering av unga lagöverträdare är 
att socialtjänsten får en slags kontrollfunktion avseende dem som de redan 
har kännedom om, kanske sedan flera generationer. Socialtjänsten har i det 
avseendet större tillgång till den svenska gruppen än den nyinvandrade, efter-
som de kan ha haft vetskap om familjer i flera generationer. Socialtjänstens 
omvårdnad om dem som redan är kända för dem blir till en form av sär-
behandling. Utan avsikt kan den särbehandlingen bli diskriminerande. Det 
finns en dubbelhet i detta som är viktigt att medvetandegöra – socialtjänstens 
eller det sociala arbetets Janusansikte. Å ena sidan innebär det att socialtjäns-
ten kommer att vårda dem som är extra sårbara i vårt samhälle, dem som 
genom långvarig kännedom eller kontakt varit aktuella hos socialtjänsten, 
samtidigt som det också innebär ett marginaliserande av den gruppen. Man 
skulle kunna uttrycka det så att det sociala arbetet visar en särskild hänsyn för 
dem, å andra sidan kan man hävda att den hänsynen är diskriminerande, ex-
kluderande, särskiljande eller kanske till och med stämplande – både för dem 
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som hamnar i gruppen och blir omedelbart omhändertagna, och för dem 
som blir häktade. Det visar sig ju även att samtycket till det omedelbara om-
händertagandet är större i den svenska gruppen, vilket talar för att det finns 
kulturella skillnader i vilka kontakter man har med kommunala och statliga 
myndigheter. 

Det framkommer även brister i kommunikation, i form av explicit kom-
munikation mellan de olika myndigheter som har att hantera unga lagöver-
trädare. Det försvårar möjligheterna att samarbeta på det rättsliga och prak-
tiska området som rör unga lagöverträdare. De målstyrda verksamheterna 
tenderar att agera normrationellt, och de normrationella målrationellt. Hur 
går det till? Ett exempel är det schablonmässiga användande av juridiska be-
grepp och uttryck som både förekommer inom socialtjänsten och inom rätts-
väsendet framförallt när det gäller angivande och konkretiserande av rekvisit 
för det akuta frihetsberövandet. Emellertid måste det sociala arbetet artikulera 
sin kunskap explicit till domstolen, annars finns det risk att missförstånd upp-
står eller att kunskapen inte fördjupas på detta område eftersom resone-
mangen inte uttrycks tillräckligt tydligt. Det är ju först på domstolsnivå som 
det sociala arbetets kunskap kan föras in i regelsystemet, genom 
målrationaliteten i lagstiftningen, och fångas upp och integreras i den rättsliga 
normrationaliteten. Inom länsrätten finns redan en explicit kunskapsbas att 
bygga på, eftersom dessa domstolar har som sin uppgift att besluta i mål-
styrda lagstiftningar. Resultaten från den här studien visar att även tingsrätten 
är öppen för ett målrationellt handlande i sitt beslutsfattande. En stor del av 
häktningarna resulterar nämligen i ett överlämnande till socialtjänsten. Det i 
sig kan ses som ett målrationellt agerande från domstolen. Trots att social-
tjänsten tidigare har signalerat att dessa ärenden inte hör hemma inom social-
tjänsten, beslutar och dömer domstolen (tingsrätten) till vård inom social-
tjänsten. Här kan vi åter se en förskjutning av rationaliteten som styr 
verksamheten. Här skulle även den fortsatta tvångsvården som i så hög ut-
sträckning följer ett omedelbart omhändertagande kunna problematiseras. 
Länsrätten fattar oftare än tingsrätten beslut om långa frihetsberövanden för 
den unge lagöverträdaren. När påföljden sluten ungdomsvård infördes blev 
uppluckringen av mål- och normrationaliteten förhållandevis synlig. Hur skall 
man förhålla sig till frihetsberövandet som institut om två olika domstolar kan 
döma till två olika insatser på två olika grunder, men verkställigheten är förlagd 
till en och samma institution? Är frihetsberövandet behandling eller repression?  

Det sociala arbetet har eller ges i den bemärkelsen stort utrymme att 
forma hanteringen av unga lagöverträdare. Kanske har allmänhetens och poli-
tikens krav på synbara resultat, i samverkan med en bristande förståelse för 
den egna maktpositionen, undergrävt det sociala arbetets verksamhet? Idag 
rådet ett samhällsklimat där det sociala arbetet med unga lagöverträdare i stor 
utsträckning arbetar i motvind, eftersom det saknas förtroende för verksam-
heten (Jmf  SOU 2004:122).  
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Det saknas även guidning för de olika praktikerna, och jag avser då inte i 
huvudsak kunskap och forskning om akuta frihetsberövanden av unga lag-
överträdare, utan evidens- och värdebaserad forskning av dagens barn- och 
ungdomsproblem med fokus på hur brottsligheten ser ut i dagens samhälle, 
med hänsyn till etnisk mångfald, ett förändrat könsrollsmönster och vilka 
värden som skall vara vägledande. Både det sociala arbetet, polisen, åklagar-
ämbetet och domstolarna behöver mer kunskap på dessa områden för att på 
ett harmoniskt sätt kunna hantera problematiken. Det kanske även kommer 
att innebära att det dikotoma synsättet med behandling kontra repression 
rangeras ut till förmån för ett mer integrerat synsätt. För att uppnå interferens 
mellan de olika systemen på den här scenen krävs kanske en upplösning av 
systemgränserna. En lösning är förmodligen samarbete. För att samarbetet 
skall kunna fungera kommer naturligtvis de formella och processuella reg-
lerna att behöva ses över.  

Idag går det sociala arbetet och rättsväsendet omlott när det gäller hanter-
ingen av unga lagöverträdare. De styr och påverkar varandra i olika delar. 
Utifrån ett teoretiskt perspektiv där polisen, åklagarväsendet, socialtjänsten 
och domstolarna tillhör både praktiken och systemet och bygger på olika 
former av rationalitet som styr deras handlande, visar empirin med tydlighet 
att en förskjutning av myndigheternas positioner sker i det faktiska handlan-
det. Den strategi och det faktiska handlande som utformades i och med 
ramlagstiftningens konstruktion behöver utvärderas ytterligare. Vilken kun-
skap är det som förs fram genom ramlagstiftningen vad avser ett målrationellt 
handlande, i förhållande till ett normrationellt? Det framkommer i den här 
studien att det i huvudsak inte är de rättsliga förutsättningarna som styr vilken 
form av akut frihetsberövande som blir aktuellt, utan att det har att göra med 
andra faktorer, som går att förstå ur de olika praktikernas verksamheter. Trots 
att en övervägande andel av de unga lagöverträdarna som idag akut frihets-
berövas görs det genom häktning, kommer de efter det akuta frihetsberö-
vandet att hamna inom socialtjänstens vård, genom ett överlämnande till 
socialtjänsten. Skillnaden mellan den gruppen och dem som får fortsatt vård 
enligt LVU är just mellan frivilligheten och tvånget. Den grupp som social-
tjänsten med andra ord vet minst om och som har andra kulturella normer, är 
yngre och begår en större variation av brottsliga handlingar skall man försöka 
att arbeta frivilligt med, utan en explicit kunskapsbas eller uttalade riktlinjer – 
politiskt, lagstiftningsmässigt eller kommunalt.  

Sammanfattningsvis blir ett av de tydligaste resultaten från studien att 
myndigheternas hantering av unga lagöverträdare präglas av ett repressivt och 
normrationellt handlande i det akuta inledande skedet, medan hanteringen av 
unga lagöverträdare i ett mer långsiktigt perspektiv är mer behandlingsinriktat 
och målrationellt oavsett praktik. Det tycks även som om denna hantering 
blivit mer utpräglad i en jämförelse mellan undersökningsåren. 
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10.6 En kritisk och nyfiken blick framåt 
Ett antal intressanta frågor har väckts under arbetet med den här avhand-
lingen. En av dem är genusperspektivet. Den här studien har till största del 
kommit att fokusera på pojkarna, deras kriminalitet och myndigheternas han-
tering av dem. Fördjupade studier av dem kräver nu andra metoder. Det är 
dock uppenbart att flickorna i någon bemärkelse har gjort ett kriminellt ”ge-
nombrott” under undersökningsperioden, det styrker även den internationella 
forskningen (jmf  avsnittet om tidigare forskning). En närmare studie av 
detta, mot bakgrund av en fördjupad internationell genomgång av forsknings-
resultat, främst avseende USA och Australien där man ligger långt framme 
med forskningsresultat, skulle vara mycket intressant.  

En fördjupningsstudie, som enbart täcker storstäderna Stockholm, 
Göteborg och Malmö med möjlighet till mera djuplodande forskning avseende 
argumentationen bakom myndighetsbesluten skulle även tillföra viktig kunskap. 
Ytterligare ett viktigt område är att ta del av individernas syn på det akuta 
frihetsberövandet. Det skulle kunna göras genom intervjustudier med unga 
lagöverträdare som varit akut frihetsberövade, antingen genom ett omedelbart 
omhändertagande eller en häktning. Möjligheterna att genomföra det som en 
uppföljningsstudie skulle även kunna fokusera effekterna av ett akut frihets-
berövande och om det finns mätbara skillnader mellan användandet av de olika 
insatserna. När det gäller selektionen visar denna studie ytterligare en under-
sökningsfas av särskilt intresse, nämligen urvalet mellan anhållande och häkt-
ning. Endast en mindre del av alla unga lagöverträdare som blir anhållna blir 
häktade – finns det mönster här, som kan ge mer kunskap om den selektion 
som sedan leder fram till ett omedelbart omhändertagande eller en häktning?  

Ett annat resultat som framkommit genom den här studien, som visserli-
gen ligger utanför dess syfte, är frågan om integration. Resultatet visar en 
stark överrepresentation av första generationens invandrare, men däremot en 
mycket liten andel andra generationens invandrare. Dessa resultat ger mycket 
starka incitament om att faktorer som barnomsorg och skola har en stark 
integrerande funktion in i det svenska samhället och dess struktur. I det avse-
endet skulle studien kunna läsas ”bakifrån” och utevaron av en grupp, som 
eventuellt hade förväntats vara större, talar ett tydligt språk; integrationen har 
fungerat i det att inlemma invandrares barn i det svenska samhället. 

Den här avhandlingen svarar på frågan hur myndigheter gör vid akuta fri-
hetsberövanden av unga lagöverträdare, men den svarar inte på frågan vad 
som är det bästa eller det rätta sättet att hantera unga lagöverträdare. Den 
frågan kan endast besvaras med ett värdeomdöme, vilket är nära knutet till 
det perspektiv man anlägger; är det utifrån barnets bästa, bästa effektresultat 
etc. Ett av de viktigare resultaten från den här studien är att diskrepansen 
mellan lagstiftarens intentioner och målsättningar och den praktiska tillämp-
ningen är markant. Det har även skett en förändring över tid, i en jämförelse 
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mellan de olika undersökningsåren. Dessa resultat är signifikanta och kvarstår 
även efter testning av hela materialet. Enligt King och Piper skulle man kunna 
tala om en inkongruens mellan de politiska intentionerna och tillämpningen, 
eller likväl mellan en norm- och målrationalitet (King och Piper, 1995; 
Åström 1988). Regleringsmodellen, som möjliggör en operationalisering av 
lagstiftningskonstruktioner som exempelvis ramlagen, ger ett analysverktyg 
som gör det möjligt att följa selektionen på flera olika plan. Med den kan de 
punkter där skillnader uppstår lokaliseras, som exempelvis den här studien 
gör genom att identifiera rättsligt och icke-rättsligt relevanta faktorer som 
ligger till grund för selektionen (Åström, 1988). Det är även möjligt att som 
en förlängning av detta kartlägga de olika aktörernas positioner utifrån ett 
norm- eller målrationellt handlande.  

Diskrepansen mellan lagstiftningens intentioner och praktikens handlande 
ger starka signaler om att det krävs någon form av översyn och harmonise-
ring. Den översynen och harmoniseringen kräver ett övergripande ideologiskt 
ställningstagande om hur vårt samhälle skall betrakta och hantera unga lag-
överträdare som begår allvarliga brott. Genom att tillämpa en analys på om-
rådet genom regleringsmodellen framträder även ett ytterligare resultat, vilket 
i vissa avseenden kan sägas ligga utanför den här studiens avgränsningar, och 
det är den samhällsekonomiska kostnad som det innebär att ha lagstiftningar 
som överlappar varandra utan tydliga samordningsdirektiv. Studiens resultat 
visar att en stor andel av de unga lagöverträdarna slutligen hamnar hos social-
tjänsten, trots att vägen dit varit olika och för en del omfattat insatser från alla 
berörda aktörer, så som polis, åklagare, socialtjänst, tingsrätt och länsrätt. Ur 
ett samhällsekonomiskt perspektiv skulle ett enhetligare system vara mer 
gynnsamt.  

Idag baseras rättstillämpningen på hänsynstaganden av en rad faktorer 
som inte är av rättslig vikt. Det medför att myndighetshanteringen blir rätts-
osäker, detta trots att den uppfyller de formellt och processuellt uppställda 
rättssäkerhetskraven. I det avseendet är unga lagöverträdare en mycket svag 
och utsatt grupp – de har inga anhörigföreningar som kan agera lobbyister i 
politiska sammanhang och se till att dessa frågor kommer upp på en högre 
dagordning. Att denna studie visar en stark överrepresentation av invandrar-
ungdomar, särskilt bland de häktade, skärper vikten av att utarbeta strategier 
och metoder för att kunna möta den problematiken från olika håll. Den kraf-
tiga ökningen av akuta frihetsberövanden av unga, och framförallt då häkt-
ningar, speglar ett problematiskt och svårarbetat område för det sociala arbe-
tets praktik, inte minst på grund av dess värdeladdade karaktär.  

Den diskrepans som den här studien visar mellan lagstiftning och praktik 
ger starka incitament för fortsatta studier och utvecklande av metoder inom 
det sociala arbetet att agera som rättsanvändare, men även att i lagstiftnings-
sammanhang som rör sociala frågor vara tydligare och mera mån om att 
forma en rättslig struktur som även är hållbar i praktiken.  
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ENGLISH SUMMARY  

Introduction 
The present project will study assessments made by social services, police and 
public prosecutors concerning the care requirements of  young persons in 
conjunction with immediate preventative custody under the Care of  Young 
Persons Act (LVU). It also studies decisions for detention under the Young 
Offenders (Special Provisions) Act (LuL). The purpose is to clarify the fac-
tors that are utilised to motivate quick action against young persons who have 
committed serious crimes. Both in social law and criminal law, the inherent 
conflict between care and punishment emerge with special clarity within the 
context of  interventions against young offenders. The changes implemented 
in both legal systems have created new demarcations and dilemmas with re-
spect to the required assessment. While the choice of  measures should be 
commensurate with the acts perpetrated, consideration must be given to the 
individual young offender’s situation and the need to differentiate between 
juveniles and adults. How such a differentiation is made and justified is a cen-
tral issue in this project. Data will consist of  legislation as well as judgements 
and decisions in county administrative courts and district courts. The 
perspectives of  jurisprudence and judicial sociology will be combined in the 
analysis. It is very important to clarify how immediate confinement of  juve-
niles is applied in reality. No such study has previously been undertaken. The 
motives for intervention may be entirely different from those intended by the 
ideological change of  direction. The definition of  conditions for intervention 
in individual cases has remained remarkable stable in legislation. Professional 
assessments are a prerequisite for consideration by the authorities. Actual 
considerations appear to be difficult to influence and are adapted to analyses 
of  the young person’s needs and resources. 

Background and aims 
This thesis deals with the question of  how Swedish society responds when 
juveniles commit crimes. The concepts “treatment”/”goal-rational decision-
making” and “correction”/ “norm-rational decision-making” is used to illus-
trate either the social services’ or the police/attorneys’ work. The focus of  
the study is social work co-operating with the legal system and the interaction 
between these two. 
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The aim of  this study is to make visible and analyse factors, juridical and non-
juridical, that affect the choice between treatment and correction of  juveniles in 
an emergency situation, when there is a necessity to choose between immediate 
preventative custody on the one hand, and detention on the other. This study 
analyses the selection through outcome patterns, based on different factors.  

Theory 
Theoretically this thesis is based on six concepts. At first there are system and 
practice, and secondly there are treatment and correction. Together they form a 
model where the actors on this juvenile field can be situated. The strategies 
of  the actors’ decision-making are implied by either norm-rational decision-making 
or goal-rational decision-making. The actors are the social services, the police and 
the attorney, and county administrative courts and district courts. 

The social services, the police and the attorney are more practice-oriented 
than the county administrative courts and district courts, which are more 
oriented towards the system level. Also, the social services and the county 
administrative courts are more related to the perspective of  treatment, while 
the police, attorney and district courts are more related to the perspective of  
correction. The practical concept and the perspective of  treatment are influ-
enced by goal-rational decision-making and the system concept and the per-
spective of  correction are influenced by norm-rational decision-making. 
However, every involved actor is influenced by its position in two ways. For 
example the social services are influenced by goal-rational decision-making 
both from practice and from the perspective of  treatment, and the police and 
attorneys are influenced by norm-rational decision-making by its position in 
the perspective of  correction and goal-rational decision-making by its posi-
tion in the practice. The county administrative courts and district courts are 
both placed at the system level, which are at the norm-rational decision-mak-
ing level but the county administrative courts are more influenced by the per-
spective of  treatment (goal-rational decision-making) than the district courts 
that are influenced by the perspective of  correction (the norm-rational deci-
sion-making). 

This theory is inspired by the works of  Åström (1988) and King and Piper 
(1995). 

Method 
Empirical data is studied through records of  immediate custody and deten-
tion of  juveniles aged 15-18 years old. The immediate denial of  freedom 
represents, in the Swedish legislation, a process whereby social services and 
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law enforcers meet and decide whether to treat or correct the juvenile. This 
selection is the focus of  the empirical study of  this thesis. In 1992, 1998 and 
2003 a national overall survey was made of  all juveniles aged 15-18 years that 
have been either in immediate custody or in detention or both. The data 
comprises 526 juveniles and acts. After the identification phase, which was 
made rather complicated by the fact that there was no accumulated data of  
this group before this study.  

Documentation was obtained from the courts (administrative and public 
court of  law) to form the material of  the study. Every judgement was coded 
into a set of  variables, which were set up beforehand, and statistically ana-
lyzed by SPSS into frequencies, chi2-analyses and analyses of  logistic regres-
sion. The pattern that was discovered was seen as either a factor of  juridical 
relevance or of  no juridical relevance. The factor’s juridical relevance was 
based on the results of  an analysis of  the legislation. For a more deepened 
understanding this quantitative study was complemented with a qualitative 
study of  the decisions. The focus was now on the text. Through the text in a 
minor selection of  judgements/juveniles the formal and the material 
argumentation was analyzed. The method is inspired by Naess (semantic) and 
Habermas (rational communication) and has been developed during earlier 
studies (Svensson, 2000). The selection is a typical selection, and the intention 
was to study four acts, as typical as possible, with regard to the resultants 
from the quantitative study.  

Results 
The results show that the general denial of  freedom of  juveniles have in-
creased greatly during the years 1992, 1998 and 2003, and especially from 
1998 to 2003. Almost all of  the acts concern boys, even though girls are mak-
ing at break-through in 2003. Since girls make up such a small group, I have 
chosen just to comment them when deemed necessary. It is, however, obvi-
ous that this group, the girls, have to be studied closer in ensuing surveys.  
Among the boys the largest increase in denial of  freedom are found in deten-
tion by foreigners, especially those who are born in another country and have 
moved to Sweden. Many of  them have a fugitive status, which means that 
they can be suspected of  having rather traumatic experiences from their origi-
nal country. The qualitative analysis confirms the results from the quantita-
tive, and when the argumentation is focused it is possible to separate social 
work from the legal system.  

There are differences between the groups that either have been in deten-
tion or in immediate custody in ways of  , “survey-year” “ethnic background”, 
“age” and “categorising of  crime”. The differences are found in variables 
which can be seen as both juridical and non-juridical factors. 
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The focus of  this study has been on the distinction between treatment and 
correction regarding immediate custody and detention of  juveniles. The over-
all results show that non-juridical considerations seem to affect the selection 
process between immediate custody and detention to a greater extent than 
juridical considerations. The major increase in detention during the final year 
of  the survey also shows that with regard to social work and law as separate 
systems and practices there is no functional interaction, since legislation (as 
well as social services) advocate immediate custody, when a serious crime is 
related to a youth. The analysis of  the argumentation shows that law and 
legislation has a great impact of  the argumentation of  the social work, 
whereas the argumentation in the courts shows a great influence from social 
work, especially through using social work-related concepts. Thus it seems 
that social work has a power that it is unaware of, and therefore neglects to use. 

The results show that it is obvious that there are non-juridical factors, 
such as “ethnic background” that have impact on the selection; this requires 
further studies. This also invokes legal security on the agenda. The variables 
that are especially focused on legal security in this study; for example the right 
to be heard, and the rights to have a trial by court, show very good results. 
This indicates that in a formal way the legal security of  the juveniles are well-
satisfied. Since there are other studies that show opposite results, these two 
results illustrate the need for studying legal security with different methods 
and from different perspectives.  

This study also shows a large discrepancy between legislation and the legal 
practice. The results give strong incentive for further studies in this field, and 
also highlights the need for developing methods within social work, defining 
the social worker as a law-practising non-juridical profession. This study also 
emphasises the need of  developing a legislative construction that is consistent 
and useful in the field, since a large discrepancy undermines the legitimacy 
and the legitimate demands of  society. 



Bilaga 1 

 161 

BILAGA 1 – VARIABLER OCH VARIABELVÄRDEN 

Nedan följer en förteckning över studiens variabler och dess varibelvärden 
samt tillvägagångssättet vid insamlandet. SPSS-matrisen är uppbygg med föl-
jande variabler: 

1. Identifikationsnr. 
Identifikationsnumreringen har skett med löpande numrering. Dokumenten 
har markerat med identifikationsnumret och arkiverats, under det att bear-
betningen gjordes. Vissa ärenden har bestått av dokument från både tingsrätt 
och länsrätt.  

2. Undersökningsår 
Variabelvärden 1=1992, 2=1998, 3=2003 
Årtalet har angetts utifrån det datum då det omedelbara omhändertagandet 
verkställdes. Detta har konkret inneburit att exempelvis de ärenden där verk-
ställigheten skedde i slutet av 1991, men domstolsbeslutet fattades 1992 har 
utgått ur materialet. 

3. Kön 
Variabelvärde 1=pojke, 2=flicka 
Uppgiften har hämtats utifrån uppgifter i dokumentationen.  

4. Etnisk bakgrund 
Variabelvärden 1= svenskt ursprung, 2= 1:a generationen invandrare, 3= 2:a 
generationen invandrare, 4= adoptivbarn 

Uppgifterna har hämtats från information i dokumentationen samt kom-
pletterande uppgifter från folkbokföringen, Skatteverket. Eftersom uppgif-
terna inte var allmänna har särskild ansöka gjorts. Variabelvärdena har 
konkretiserats genom att  
1= svenskt ursprung har omfattat svenskfödda barn, med svenskfödda 

föräldrar,  
2= 1:a generationens invandrare har omfattat utlandsfödda barn invandrare 

till Sverige, med utlandsfödda föräldrar,  
3= 2:a generationens invandrare har omfattat svenskfödda ungdomar med två 

utlandsfödda föräldrar,  
4=adoptivbarn har omfattat utlandsfödda barn med svenskfödda föräldrar 

5. Bostadskommun 
Variabelvärde: Kommunförbundets numrering av landets kommuner. 
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Den unges folkbokföringskommun har angetts som bostadskommun. In-
formationen har hämtats från dokumentationen och vid tveksamheter har 
information inhämtats från folkbokföringen, Skattemyndigheten. 

6. Typ av frihetsberövande 
Variabelvärde 1= omedelbart omhändertagen, 2= häktad, 3= häktad och 
omedelbart omhändertagen, häktad först, 4=omedelbart omhändertagen, 
med risk för att bli häktad 

Informationen har hämtats ut dokumentationen.  

7. Ålder 
Varibelvärde: år samt månader omräknade till decimaltal 

Åldern har beräknats vid tidpunkten för verkställigheten eller beslutet om 
det akuta frihetsberövandet, beroende av vilket som kom först. 

8. Kontakt med socialtjänsten sedan tidigare 
Variablevärde 1= kontakt har funnits, 2= kontakt har inte funnits, 3= in-
formations saknas i dokumentationen 

Informationen har hämtats från dokumentationen. Som kontakt har infor-
mation om tidigare beslut och insatser från socialtjänsten räknats. Det har 
inneburit att även i fall då socialtjänsten fått en anmälan om en ungdom, men 
beslutat att inte inleda utredning eller beviljat insats har detta även räknats 
som att tidigare kontakt funnits.  

9. Brottskategorisering vid det omedelbara omhändertagandet,  
Variabelvärde 1= våld, 2=sex, 3=narkotika, 4=tillgrepp, 5=övrigt, 6= in-
formations saknas i dokumentet 

Brottskategoriseringen har skett efter en genomläsning och tematisering 
av de olika situationer och händelser som konkret förelegat vid det omedel-
bara omhändertagandet. Tematiseringen är baserad på de olika typer av 
brottsliga handlingar som framkom genom genomläsning och tematisering av 
både de omedelbara omhändertagandena och häktningen. Ingen uppdelning 
av grovheten på de brottsliga handlingarna har gjorts, eftersom alla hand-
lingar som förekommer är av allvarligare slag. 

10.  Samtycke till det omedelbara omhändertagandet 
Variabelvärde 1= samtycke, både unge och vårdnadshavare, 2= ej samtycke, 
varken av vårdnadshavare eller av den unge, 3= samtycke av den unge men ej 
av vårdnadshavare, 4=samtycke av vårdnadshavare, men ej av den unge, 5= 
information saknas i dokumentationen. 

Informationen har utgått från dokumentationen. I de flesta dokument har 
samtycket till det omedelbara omhändertagandet dokumenterats i särskilda 
avsnitt. 
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11. Länsrättens fastställelse av det omedelbara omhändertagandet. 
Variabelvärde 1=fastställt, 2=upphört, 3= information saknas i dokumenta-
tionen. 

Informationen har hämtats från dokumentationen. Variabelvärde 3 är för 
att kunna fånga upp eventuell omedelbara omhändertaganden som inte kom-
mit till domstolens kännedom. Denna information hämtades då från 
information från de påföljande länsrättsdomarna om vård enligt 3 § LVU.  

12. Åtgärd efter det omedelbara omhändertagandet. 
Variabelvärde 1=fortsatt vård enligt LVU, 2=SoL (annat), 3= Inget, 4= Sak-
nas information i dokumentationen. 

Informationen har hämtats ur dokumentationen. Här har den påföljande 
länsrättsdomen använts som utgångspunkt. Variabelvärde 2 och 3 har verifi-
erats genom myndighetskontakt.  

13. Det omedelbara omhändertagandets tid 
Variabelvärde: antal dagar. 

Informationen har hämtats från dokumentationen och räknats i antal da-
gar. Tiden har räknats från det att det omedelbara omhändertagandet 
verkställdes oavsett om beslutet fattades tidigare, för att kunna beskriva hur 
länge det faktiska frihetsberövandet varade. 

14. Förordnande av offentligt biträde 
Variabelvärde: 1= offentligt biträde finns, 2= offentligt biträde finns inte, 3= 
saknas information i dokumentationen 

Informationen har hämtats från dokumentationen. 

15. Förordnandet av offentlig försvarare 
Variabelvärde: 1=offentlig försvarare finns, 2=offentlig försvarare finns inte, 
3= saknas information i dokumentationen 

Informationen har hämtats ur dokumentationen 

16. Åtgärd efter häktningen 
Variabelvärde: 1= fängelse, 2= sluten ungdomsvård, 3=annat, 4=fri, 
5=saknas information i dokumentationen 

Informationen har hämtats från dokumentationen, företrädesvis den på-
följande tingsrättsdomen, med vissa kompletteringar från myndigheter. 
Variabelvärdet 3 omfattar övriga påföljder såsom; ex överlämnande till vård 
inom socialtjänsten och böter. I det fall då en frihetsberövande påföljd 
kombinerat med annat har frihetsberövandet markerats. 

17. Häktningens tid 
Variabelvärde: antal dagar. 
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Informationen har hämtats från dokumentationen. Antal dagar har beräk-
nats från det att häktningen beslutades. Till detta kommer att den unge varit 
frihetsberövad genom ett anhållande innan häktningen, men det räknas inte 
med här. I den påföljande tingsrättsdomen finns ett särskilt dokument som 
anger den konkreta tiden för häktningen, eftersom det inte är alltid som häkt-
ningen varar fram till rättegång. 

18. Utlåtande från socialtjänsten vid häktningen 
Variabelvärde 1=utlåtande finns, 2= utlåtande finns inte, 3=saknas informa-
tion i dokumentationen. 

Informationen har hämtats från dokumentationen. Som utlåtande har 
inräknats bifogade skrifltliga utlåtanden, dokumenterade återgivelser av ut-
låtanden, återgivelser av telefonkontakt eller personliga möten. 

I de fall då det inte finns någon referens i dokumentationen till hurudvida 
utlåtande finns eller avsaknad av utlåtande har detta markerats med 3=att det 
saknas information. 

19. Erkännande av brott vid häktning 
Variabelvärde 1=erkänner den brottsliga handlingen, 2= nekar till den brotts-
liga handlingen, 3= saknas information. 

Informationen har hämtats från dokumentationen. I häktningsbesluten 
finns ett särskilt avsnitt som skall återge om den misstänkte erkänner eller inte. 

20. Typ av brott 
Variabelvärde: 1=misshandel, 2=sex, , 3=narkotika, 4=tillgrepp, 5=övrigt, 6= 
informations saknas i dokumentet 

Brottskategoriseringen har skett efter en genomläsning och tematisering 
av brottsrubriceringar som förelegat vid häktningen. Tematiseringen är base-
rad på de olika typer av brottsliga handlingar och brottsrubriceringar som 
framkom vid genomläsning och tematisering av både de omedelbara omhän-
dertagandena och häktningen. Ingen uppdelning av grovheten på de brotts-
liga handlingarna har gjorts, eftersom alla handlingar som förekommer är av 
allvarligare slag. 

21. Händelsekommun 
Variabelvärde: kommunförbundets numrering av landets kommuner. 

Information har hämtats från dokumentationen. Den kommun som 
händelsen inträffade i har angivits. 

22. Myndighetskommun 
Variabelvärde: kommunförbundets numrering av landets kommuner. 

Information har hämtats från dokumentationen. Den kommun till vilken 
myndigheten som fattade beslut hör, har angivits. 
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23. Län 
Variabelvärde: löpande numrering, enligt kommunförbundet. 

Information har hämtats från dokumentationen. Här har länet där, som 
beslutsfattande myndighet tillhörde angetts 

24. Bostadsort 
Variabelvärde: kommunförbundets numrering av landets kommuner, samt 
999= utomlands. 

Information har hämtats från dokumentationen, här har den unges ort en-
ligt folkbokföringen angivits. För de ärenden som rörde ungdomar med till-
hörighet i ett annat land har ett särskilt variabelvärde angetts. 

25. Rekvisit vid det omedelbara omhändertagandet 
Variabelvärde: öppet svar 

I ett separat dokument har de olika konstellationerna av de rekvisiten 
missbruk av beroende framkallande medel, brottslig verksamhet och annat 
social nedbrytande beteende samlats. 

26. Rekvisit vid häktningen 
Variabelvärde: öppet svar 

I ett separat dokument har de olika konstellationerna av de rekvisiten 
recediv- kollusionsfara och synnerliga skäl samlats. 
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BILAGA 3 – BREV TILL DOMSTOL 

 
Exempel på brev som skickades ut för att begära in domar från tingsrät-

terna. Liknande brev skickades till länsrätterna. 
 
 

ANSÖKAN OM ATT ERHÅLLA KOPIOR AB 
BESLUT/DOMAR FÖR FORSKNINGSÄNDAMÅL 

TILL: TINGSRÄTTEN I  

DATUM: 2004-12-09 
 

Härmed ansöker vi om att erhålla kopior av häktningsbeslut samt påföljande 
tingsrättsdom för nedan angivna personer (se bilaga med personnummer, 
målnummer samt beslutsdatum). Materialet skall användas för en generell 
analys av häktning av ungdomar i åldern 15-17 år, åren 1992, 1998 och 2003. 

Undertecknad, doktorand Lupita Svensson och professor Karsten Åström 
driver tillsammans forskningsprojektet ”Omedelbara omhändertaganden och 
häktning av ungdomar” (finansierat av FAS). Forskningsprojektet är ett led i 
att öka kunskapen om kortare frihetsberövande av ungdomar. Syftet med 
projektet är att studera beslut om omedelbara omhändertaganden och om 
häktning samt hur de olika lagstiftningarna tolkas. Projektet uppmärksammar 
även om det skett en förändring över tid. Forskningsprojektet belyser ange-
lägna frågeställningar i gränsområdet mellan juridik och socialt arbete och 
avser huvudsakligen en studie av den faktiska tillämpningen av akuta frihets-
berövanden av ungdomar. Fokuseringen sker på interrelationen mellan social-
rätt (LVU) och straffrätt (LUL), mot bakgrund av den grundläggande 
normkonflikt, mellan vård och straff  som föreligger mellan dessa norm-
system. Analysen uppmärksammar även ett könsperspektiv.  

För att möjliggöra undersökningen är det nödvändigt att ta del av 
häktningsbeslut/domar för de aktuella undersökningsåren. Ansökan avser 
således att erhålla kopior av häktningsbeslut samt påföljande tingsrättsdom 
för nedan angivna ungdomar (se bilaga). 

Materialet kommer inte att presenteras så att enskilda individer kan 
identifieras. Företrädesvis kommer bearbetningen av häktningsbeslut och 
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dom att genomföras med statistiska analysmetoder av doktoranden Lupita 
Svensson som ett led i hennes avhandlingsarbete, vid Institutionen för socialt 
arbete, Stockholms universitet. Frågor om materialet ställs i första hand till 
doktoranden Lupita Svensson (mobil: 0735 - 025089 eller e-mail: 
lupita@socarb.su.se). Vi är mycket tacksamma om materialet kunde vara oss 
tillhanda senast den 31 december 2004. Vänligen adressera det till: profes-
sor Karsten Åström, Rättssociologiska Avdelningen, Sociologiska Insti-
tutionen, Lunds universitet, Box 114, 221 00 Lund. Varje tingsrätt kom-
mer naturligtvis att få ta del av den färdiga statistiken. 

 
Lupita Svensson, doktorand 
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BILAGA 4 – TABELLER 

Tabell 4.1. Antal akuta frihetsberövanden 1992, 1998 och 2003 efter typ 
av frihetsberövande. Ärendenas fördelning (i %) efter typ av frihetsbe-
rövande. N=526 

 1992 1998 2003 Totalt 

Omedelbart omhändertagande 77  
(57) 

 

103 
(67)  

88 
(38) 

268 
(51) 

Häktning 41 
(30) 

41 
(26) 

103 
(44) 

185 
(35) 

Häktning före Omedelbart om-
händertagande 

15 
(11) 

11 
(7) 

30 
(13) 

56 
(11) 

Omedelbart omhändertagande, 
risk för häktning 

3 
(2) 

1 
(-) 

13 
(5) 

17 
(3) 

Totalt 136 
(100) 

 

156 
(100) 

234 
(100) 

 

526 
(100) 

Tabell 4.2 Antal akuta frihetsberövanden efter typ av frihetsberövande 
undersökningsåren 1992, 1998 och 2003. N=526 

Frihetsberövande/År 1992 1998 2003 Totalt 

Omedelbart oh 80 104 101 285 
Häktning 41 41 103 185 
Omedelbart omhänder-
tagande och häktning 

15 11 30 56 

Totalt 136 156 234 526 
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Tabell 4.3 Antal akuta frihetsberövanden efter kön och typ av frihets-
berövande undersökningsåren 1992, 1998 och 2003. N=526 

 1992 1998 2003 Totalt 

Omedelbart om-
händertagande  

    

Pojke 75 100 76 251 
Flicka 2 3 12 17 

Häktning     

Pojke 41 41 96 178 
Flicka - - 7 7 

Häktning före 
Omedelbart omh 

    

Pojke 15 11 27 53 
Flicka - - 3 3 

Omedelbart omh 
risk för Häktning 

    

Pojke 3 1 13 17 
Flicka - - - - 

Totalt 136 156 234 526 

Pojke 134 153 212  
Flicka 2 3 22  

 

Tabell 4.4 Antal och andel (%) akuta frihetsberövanden efter etnisk 
bakgrund, undersökningsåren 1992, 1998 och 2003. N=526 

 1992 1998 2003 Totalt 

Svensk 92 
(68) 

79 
(51) 

101 
(43) 

272  
(52) 

1:a gen invandrare 29 
(21) 

58 
(37) 

126 
(54) 

213 
(40) 

2:a gen invandrare 15 
(11) 

18 
(12) 

6 
(3) 

39 
(7) 

Adoptivbarn - 
- 

1 
- 

2 
(0,1) 

3 
(0,1) 

Totalt (n) 136 
(100) 

156 
(100) 

 

234 
(100) 

526 
(100) 

 



Bilaga 4 

 173 

Tabell 4.5 Antal akuta frihetsberövanden åren 1992, 1998 och 2003 efter 
typ av frihetsberövande och etnisk bakgrund. N=526 

 1992 1998 2003 Totalt 

Omedelbart oh 
Svensk 
1:a gen invandrare 
2:a gen invandrare 
Adoptivbarn 
Totalt 

 
56 
12 
9 
- 

77 

 
58 
36 
8 
1 

103 

 
48 
35 
3 
2 

88 

 
162 
83 
20 
3 

268 
Häktning 
Svensk 
1:a gen invandrare 
2:a gen invandrare 
Adoptivbarn 
Totalt 

 
25 
14 
2 
- 

41 

 
16 
16 
9 
- 

41 

 
31 
72 

- 
- 

103 

 
72 

102 
11 

- 
185 

OH/Häktning 
Svensk 
1:a gen invandrare 
2:a gen invandrare 
Adoptivbarn 
Totalt 

 
10 
3 
2 
- 

15 

 
5 
5 
1 
- 

11 

 
11 
16 
3 
- 

30 

 
26 
24 
6 
- 

56 
OH risk för HÄ 
Svensk 
1:a gen invandrare 
2:a gen invandrare 
Adoptivbarn 
Totalt 

 
1 
- 
2 
- 
3 

 
- 
- 
1 
- 
1 

 
10 
3 
- 
- 

13 

 
11 
3 
3 
- 

17 
 

Totalt 136 156 234 526 
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Tabell 4. 6 Akuta frihetsberövanden i relation till kontakt med social-
tjänsten. Antal akuta frihetsberövanden efter typ (andel %). N= 526 

 Kontakt Inte 
kontakt 

Uppgift 
saknas 

Totalt 

Omedelbart oh 253 
(57) 

6 
(20) 

9 
(18) 

268 
 

Häktade 123 
(28) 

24 
(77) 

38 
(78) 

185 

Omedelbart oh 
och häktning 

54 
(12) 

- 
- 

2 
(4) 

56 

Omedelbart oh 
risk för häktning 

16 
(3) 

1 
(3) 

- 
- 

17 

Totalt 446 
(100) 

 

31 
(100) 

49 
(100) 

526 

 

Tabell 4.7 Antal akuta frihetsberövanden som haft eller inte haft kon-
takt med socialtjänsten före det akuta frihetsberövandet efter 
undersökningsåren 1992, 1998 och 2003. N=526 

 Kontakt Inte kontakt 
  

Saknas 
uppgift 

Totalt 

1992 128 1 7 136 
1998 137 6 13 156 
2003 181 24 29 234 
Totalt 446 31 49 526 
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Tabell 4. 8 Antal och andel (%) akuta frihetsberövanden undersöknings-
åren 1992, 1998 och 2003 efter län (myndighetens tillhörighet). N=526 

Län Akut frihetsberövande 

Stockholm 144 (27,4) 
Västra Götaland 123 (23,3) 
Skåne 70 (13,3) 
Uppsala 23 (4,4) 
Västmanland 18 (3,6) 
Örebro 17 (3,2) 
Jönköping 16 (3,0) 
Södermanland 16 (3,0) 
Östergötland 16 (3,0) 
Halland 13 (2,5) 
Gävleborg 12 (2,3) 
Värmland 10 (1,9) 
Dalarna 9 (1,7) 
Kalmar 9 (1,7) 
Kronoberg 8 (1,5) 
Blekinge 7 (1,3) 
Västernorrland 7 (1,3) 
Västerbotten 6 (1,1)  
Norrbotten 1 (0,2) 
Gotland 1 (0,2) 
Totalt 526 (100) 
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Tabell 4. 9 Antal och andel (%) omedelbara omhändertaganden efter 
brottskategorisering efter undersökningsår. N=341  

Brottskategorisering 1992 1998 2003 Totalt 

Våldsbrott (ink rån) 34  
(36) 

56 
(49) 

72 
(55) 

162 
(48) 

Narkotikabrott - 
 

2 
(2) 

3 
(2) 

5 
(1) 

Sexualbrott 1 
(1) 

6 
(5) 

6 
(5) 

13 
(4) 

Tillgrepp 22 
(23) 

18 
(16) 

25 
(19) 

65 
(19) 

Övrigt 37 
(39) 

32 
(28) 

24 
(18) 

93 
(27) 

Vet ej 1 
(1) 

- 2 
(1) 

3 
(1) 

Total 95 
(100) 

114 
(100) 

132 
(100) 

341 
(100) 

 

Tabell 4. 10 Antal och andel (%) häktningar efter brottskategorisering 
och respektive undersökningsår 1992, 1998 och 2003. (andel %). N= 242 

Brottskategorisering 1992 1998 2003 Totalt 

Våldsbrott (ink rån) 35  
(63) 

34 
(64) 

88 
(66) 

157 
(65) 

Narkotikabrott - 5 
(9) 

5 
(4) 

10 
(4) 

Sexualbrott - 1 
(2) 

6 
(4) 

7 
(3) 

Tillgrepp 17 
(30) 

11 
(21) 

22 
(17) 

50 
(21) 

Övrigt 4 
(7) 

2 
(4) 

11 
(8) 

17 
(7) 

Vet ej - - 1 
(1) 

1 
- 

Total 56  
(100) 

53 
(100) 

133 
(100) 

242 
(100) 
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Tabell 4. 11 Antal frihetsberövande efter brottskategorisering och typ av 
frihetsberövande, undersökningsåren sammanslagna (för spec se ovan 
tabell 4. 9 och 4.10) N=526 

Brottskategorisering Omedelbart om-
händertagande 

Häktning 

Våldsbrott (inkl. rån) 162 157 
Narkotikabrott 5 10 
Sexualbrott 13 7 
Tillgrepp 65 50 
Övrigt 93 17 
Vet ej 3 1 
Total 341 242 
# Det totala antalet är 583 och överstiger 526, eftersom en grupp ärende rör situationer som både inbegri-
per ett omedelbart omhändertagande och en häktning, vilket är lika med två akuta frihetsberövanden 

Tabell 4.12 Omedelbart omhändertagande. Förekomst av samtycke 
efter undersökningsåren 1992, 1998 och 2003. Antal och andel (%) ome-
delbara omhändertaganden. N=341* 

 1992 1998 2003 Totalt 

Unge+vuxen samtycker 31 
(33) 

41 
(36) 

53 
(40) 

125 
(37) 

Unge+vuxen samtycker ej 42 
(44) 

45 
(40) 

40 
(30) 

127 
(37) 

Unge samtycker ej + vuxen 
samt 

15 
(16) 

23 
(20) 

30 
(23) 

68 
(20) 

Unge samt + vuxen samt ej 4 
(4) 

1 
(1) 

2 
(2) 

7 
(2) 

Ej information 3 
(3) 

3 
(3) 

7 
(5) 

14 
(4) 

Totalt 95 
(100) 

113 
(100) 

132 
(100) 

341 
(100) 

* Här har även gruppen omedelbart omhändertagna och häktade och omedelbart omhändertagna med risk 
för häktning inräknats. 
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Tabell 4.13 Häktningar. Förekomst av erkännande efter undersöknings-
åren 1992, 1998 och 2003. Antal och andel (%) häktningar. N =241 

 1992 1998 2003 Totalt 

Erkänner 43 
(78) 

22 
(42) 

41 
(31) 

106 
(44) 

Nekar 8 
(15) 

27 
(51) 

84 
(63) 

119 
(49) 

Informations saknas 4 
(7) 

4 
(7) 

8 
(6) 

16 
(7) 

Total 55 
(100) 

53 
(100) 

133 
(100) 

241 
100) 

 
 

Tabell 4.14 Omedelbart omhändertagandet. Underställan till länsrätten 
efter undersökningsåren 1992, 1998 och 2003 (Antal omedelbara om-
händertaganden). N=341 

 1992 1998 2003 Totalt 

Länsrätten fastställer 91 105 126 322 
Länsrätten fastställer 
inte 

4 8 5 17 

Finns ej info - 2 - 2 
Total 95 115 131 341 
 

Tabell 4.15 Förordnande av offentligt biträde/förvarare efter akut 
frihetsberövande och undersökningsår 1992, 1998 och 2003 (antal akuta 
frihetsberövanden). N=526 

 Omedelbart omh Häktade 

Offentlig biträde 341  
Offentlig försvarare  241  
Totalt 341 241 
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Tabell 4.16 Häktningar. Förekomst av utlåtande eller yttrande från 
socialtjänsten efter undersökningsåren 1992, 1999 och 2003 (antal häkt-
ningar). N=241 

 1992 1998 2003 Totalt 

Finns 49 35 94 178 
Finns inte 2 13 30 45 
Saknas information 5 4 9 18 
Total 56 52 133 241 
 

Tabell. 4. 17 Häktningar. Påföljd efter häktningen efter undersöknings-
åren 1992, 1998 och 2003 (antal häktningar). N=241 

 Påföljder 1992 1998 2003 Totalt 

Fängelse 20 14 7 41 
Frikänd 5 2 11 18 
Annat 30 36 66 133 
Sluten ungdomsvård - - 44 44 
Saknas information 1 - 5 5 
Total 56 52 133 241 
 

Tabell 4. 18 Omedelbart omhändertagande. Åtgärd efter det omedel-
bara omhändertagandet efter undersökningsåren (antal omedelbara 
omhändertaganden). N=341 

 1992 1998 2003 Totalt 

Fortsatt vård LVU 77 79 100 256 
Vård enligt SoL 4 4 5 13 
Inget 12 29 18 59 
Saknas information 2 3 8 13 
Total 95 112 131 341 
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Tabell 4. 19 Unga lagöverträdare. Fördelning (%) efter form av akut 
frihetsberövande i olika åldersgrupper. N=341 

Åtgärd/Ålder 15 år 16 år 17 år 

Antal (N=) 80 176 242 
Omedelbart omhändertagande 74 60  36 
Häktning 12 22 53 
Omedelbart omhändertagande 
och häktning 

9 14 9 

Omedelbart omhändertagande 
risk för häktning 

5 4 3 

Total (%) 100 100 100 
 

Tabell 5.1 Antal akuta frihetsberövanden efter typ av frihetsberövande, 
kön och undersökningsår 1992, 1998 och 2003  

 Pojke Flicka Total 

1992    
Omedelbart omhändertagande 75 2 77 
Häktning 41 - 41 
Häktning och omedelbart omhändertagande 15 - 15 
Omedelbart omhändertagande vid risk för 
häktning 

3 - 3 

1998    
Omedelbart omhändertagande 100 3 103 
Häktning 41 - 41 
Häktning och omedelbart omhändertagande 11 - 11 
Omedelbart omhändertagande vid risk för 
häktning 

1 - 1 

2003    
Omedelbart omhändertagande 77 12 89 
Häktning 96 7 103 
Häktning och omedelbart omhändertagande 27 3 30 
Omedelbart omhändertagande vid risk för 
häktning 

12 - 12 

Totalt 499 27 526 
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Tabell 5.3 Typ av frihetsberövanden efter kön och etnisk bakgrund. 
Antal. N=526 

 

 Pojke Flicka Total 

Omedelbart omhändertagande    
Svenskt ursprung 149 14 162 
1:a gen invandrare 79 3 82 
2:a gen invandrare 20 - 20 
Adoptivbarn 3 - 3 
Information saknas - - - 
Häktning #    
Svenskt ursprung 70 2 72 
1:a gen invandrare 97 5 102 
2:a gen invandrare 11 - 11 
Adoptivbarn - - - 
Information saknas  - - - 
Omedelbart omhändertagande och häktning    
Svenskt ursprung 25 1 26 
1:a gen invandrare 22 2 24 
2:a gen invandrare 6 - 6 
Adoption - - - 
Information saknas - - - 
Omedelbart omhändertagande risk för häkt-
ning 

   

Svenskt ursprung 11 - 11 
1:a gen invandrare 4 - 4 
2:a gen invandrare 2 - 2 
Adopterad - - - 
Information saknas - - - 
Totalt 499 27 526 

# Skillnaden vad avser häktade och etnisk bakgrund är signifikant, p<0,05 
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Tabell 5.6 Typ av häktningar efter etnisk bakgrund och brottskate-
gorisering. Antal. N=241 

 Vålds-
brott 

inkl rån

Nar-
kotika-
brott 

Sex-
ual-
brott

Till-
grepp 

Öv-
rigt 

Saknas 
infor-

mation 

Total 

Häktning        
Svenskt 
ursprung 

41 5 2 18 6 - 72 

1:a gen 
invandrare 

67 3 3 21 8 - 102 

2:a gen 
invandrare 

7 1 - 3 - - 11 

Adoptivbarn - - - - - - - 
Information 
saknas 

- - - - - - - 

Häktning och 
Omedelbart 
omhänder-
tagande  

       

Svenskt 
ursprung 

17 1 2 5 1 - 26 

1:a gen 
invandrare 

18 - - 3 2 1 24 

2:a gen 
invandrare 

6 - - - - - 6 

Adoption - - - - - - - 
Information 
saknas 

- - - - - - - 

Totalt 156 10 7 50 17 1 241 
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Tabell 5.7 Antal akuta frihetsberövanden efter typ, etnisk bakgrund och 
tidigare kontakt med socialtjänsten. Antal. N=526 

 Tidigare 
kontakt 

med 
socialtj 

Ej tidigare 
kontakt 
med soc 

Saknas in-
formation 

Total 

Omedelbart # 
omhändertagande 

    

Svenskt ursprung 153 4 6 163 
1:a gen invandrare 79 1 2 82 
2:a gen invandrare 18 1 1 20 
Adoptivbarn 3 - - 3 
Information saknas - - -  
Häktning #     
Svenskt ursprung 57 2 7 66 
1:a gen invandrare 58 45 5 103 
2:a gen invandrare 8 2 1 11 
Adoptivbarn - - -  
Information saknas  - -  5 
Omedelbart om-
händertagande och 
häktning 

    

Svenskt ursprung 25 - 1 26 
1:a gen invandrare 24 - - 24 
2:a gen invandrare 5 - 1 6 
Adoption - - - - 
Information saknas - - - - 
Omedelbart omhän-
dertagande risk för 
häktning 

    

Svenskt ursprung 10 1 - 11 
1:a gen invandrare 4 - - 4 
2:a gen invandrare 2 - - 2 
Adopterad - - - - 
Information saknas - - - - 
Totalt 446 56 24 526 

# Skillnad är signifikant, p<0,05. 
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Tabell 5.8 Antal omedelbara omhändertaganden, efter typ, etnisk bak-
grund och samtycke till det omedelbara omhändertagandet. Antal. 
N=341. 

 Sam-
tycke

Ej 
sam-
tycke 

Unge 
samtyc

ker 
Vård-
nadsh 

Samtyc
ker ej 

Unge 
sam-
tycker 

ej 
Vård-
nadsh 
sam-
tycker 

Saknas 
infor-

mation 

Total 

Omedelbart # 
omhändertagande 

  
 

    

Svenskt ursprung 62 53 3 42 3 163 
1:a gen invandrare 20 44 3 13 2 82 
2:a gen invandrare 6 10 - 4  20 
Adoptivbarn 2 - - 1  3 
Information saknas - - - - 1 1 
Omedelbart om-
händertagande 
och häktning 

      

Svenskt ursprung 15 6 - 2 2 25 
1:a gen invandrare 11 5 1 5 5 27 
2:a gen invandrare 2 1 - - - 3 
Adoption - - - - - - 
Information saknas - - - - - - 
Omedelbart om-
händertagande 
risk för häktning 

      

Svenskt ursprung 5 4 - - - 9 
1:a gen invandrare 2 2 - - - 4 
2:a gen invandrare 2 2 - - - 4 
Adopterad - - - - - - 
Information saknas - - - - - - 
Totalt 127 127 7 67 13 341 

# Skillnaden är signifikant, p<0,05 

. 
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Tabell 5.9 Antal häktningar efter typ, etnisk bakgrund och erkännande 
vid häktningen. Antal. N=241 

 Erkänner Förnekar Saknas in-
formation 

Total 

Häktning #     
Svenskt ursprung 39 31 2 72 
1:a gen invandrare 37 63 2 102 
2:a gen invandrare 8 2 1 11 
Adoptivbarn - - -  
Information saknas  - - -  
Omedelbart om-
händertagande och 
häktning 

    

Svenskt ursprung 13 8 5 26 
1:a gen invandrare 8 12 4 24 
2:a gen invandrare 2 3 1 6 
Adoption - - - - 
Information saknas - - - - 
Totalt 107 119 15 241 

# Skillnaden vad avser häktningarna, etnisk bakgrund och erkännande/förnekande till 
brottet är signifikant, p<0,05 

. 
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Tabell 5.10 Antal omedelbara omhändertaganden efter typ, etnisk bak-
grund och efter beslutet av underställan till länsrätten vid det omedel-
bara omhändertagandet. Antal. N=341 

 Fastställt Upphört Total 

Omedelbart  omhänder-
tagande# 

   

Svenskt ursprung 152 11 163 
1:a gen invandrare 78 4 82 
2:a gen invandrare 20 - 20 
Adoptivbarn 3 - 3 
Information saknas 1 - 1 
Omedelbart omhänder-
tagande och häktning 

   

Svenskt ursprung 25 1 26 
1:a gen invandrare 24 - 24 
2:a gen invandrare 5 - 5 
Adoption - - - 
Information saknas - - - 
Omedelbart omhänder-
tagande risk för häktning 

   

Svenskt ursprung 10 1 11 
1:a gen invandrare 4 - 4 
2:a gen invandrare 2 - 2 
Adopterad - - - 
Information saknas - - - 
Totalt 224 17 341 

# Skillnad är signifikant, p<0,05. 
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Tabell 5.11 Antal häktningar efter typ, etnisk bakgrund och förekomst 
av utlåtande från socialtjänsten. Antal. N=241 

 Finns Finns ej Saknas in-
formation 

Total 

Häktning      
Svenskt ursprung 51 13 8 72 
1:a gen invandrare 67 28 7 102 
2:a gen invandrare 7 3 1 11 
Adoptivbarn - - - - 
Information saknas  - - - - 
Omedelbart omhän-
dertagande och häkt-
ning 

    

Svenskt ursprung 23 1 2 26 
1:a gen invandrare 23 - 1 24 
2:a gen invandrare 6 - - 6 
Adoption - - - - 
Information saknas - - - - 
Totalt 177 45 19 241 
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Tabell 5.12 Antal omedelbara omhändertaganden efter typ, etnisk bak-
grund och fortsatt åtgärd efter det omedelbara omhändertagandet. 
Antal. N=341 

 Fortsatt 
vård enl 

LVU 

Fotsatt 
vård eller 

instas 
enl SoL 

Inget Saknas 
infor-

mation 

Total 

Omedelbart om-
händertagande 

     

Svenskt ursprung 122 6 30 5 163 
1:a gen invandrare 59 3 19 1 82 
2:a gen invandrare 16 - 4 - 20 
Adoptivbarn 3 - - - 3 
Information saknas 1 - - - 1 
Omedelbart om-
händertagande och 
häktning 

     

Svenskt ursprung 19 6 1 - 26 
1:a gen invandrare 20 - 4 - 24 
2:a gen invandrare 4 - 1 - 5 
Adoption - - - - - 
Information saknas - - - - - 
Omedelbart om-
händertagande risk 
för häktning 

     

Svenskt ursprung 8 - 1 2 11 
1:a gen invandrare 3 - 1 - 4 
2:a gen invandrare 2 - - - 2 
Adopterad - - - - - 
Information saknas - - - - - 
Totalt 257 15 61 8 341 
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Tabell 5.13 Antal häktningar efter typ, etnisk bakgrund och efter tings-
rättens beslut om påföljd. Antal. N=241 

 Fängelse Sluten 
ung-

doms-
vård 

Annat Fri Saknas 
in-

forma-
tion 

Total 

Häktning       
Svenskt ursprung 14 13 39 5 1 72 
1:a gen invandrare 16 28 47 8 3 102 
2:a gen invandrare 3 - 8 - - 11 
Adoptivbarn - - - - -  
Information saknas - - - - -  
Omedelbart om-
händertagande 
och häktning 

      

Svenskt ursprung 4 2 18 2 1 26 
1:a gen invandrare 3 1 16 3 - 24 
2:a gen invandrare 1 - 5 - - 6 
Adoption - - - - - - 
Information saknas - - - - - - 
Totalt 41 44 133 18 5 241 
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Tabell 5.14 Omedelbart omhändertagande. Andel (%) fortsatt frihets-
berövande* efter det omedelbara omhändertagandet i relation till et-
nisk bakgrund och undersökningsår. (N=341) 

Etnisk bakgrund 
N (total)=341 

1992 
95 

1998 
112 

2003 
131 

 

Svenskt ursprung 
1:a gen invandrare 
2:a gen invandrare 
** 
Tot (%) 
(fortsatt frihetsberövade) 
 

56 
14 
12 

 
82 

38 
23 
7 
 

68 

40 
32 
4 
 

76 

* som fortsatt frihetsberövande räknas fortsatt LVU, ** adoptivbarn är ej medräknade 
eftersom gruppen endast bestod av enstaka individer. 

 

 

Tabell 5.15 Häktning. Andel (%) fortsatt frihetsberövande* efter häkt-
ningen i relation till etnisk bakgrund och undersökningsår. N=241. 

Etnisk bakgrund 
N 

1992 
56 

1998 
52 

2003 
133 

Svenskt ursprung 
1:a gen invandare 
2:a gen invandrare 
** 
 
Tot (%) (fortsatt frihetsberövade) 

18 
18 

- 
 
 

36 

15 
5 
5 
 
 

25 

11 
11 
1 
 
 

23 

* som fortsatt frihetsberövande räknas fängelse eller sluten ungdomsvård  

** gruppen adoptivbarn är borträknad eftersom den endast bestod av enstaka individer
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Tabell 5.16 Medelålder vid det akuta frihetsberövandet efter typ av fri-
hetsberövande och undersökninsår. (År, månader omvandlat till deci-
maltal)* 

 1992 1998 2003 

Omedelbart omh # 16,6 16,4 16,6 
Häktad# 17,2 17,5 17,1 
Omedelbart omh# 
Och häktad 

16,9 16,8 16,6 

Omedelbart omh risk för 
häktning# 

16,5 17,3 16,3 

* Skillnader mellan åren har testats med envägsvariansanalys 

# Medelvärdena skiljer sig signifikant mellan undersökningsåren på 5 % signifikansnivå. 
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