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Abstrakt 
 
 
 
 
 
 

Denna studie handlade om överlämnande till vård inom socialtjänsten som 
brottspåföljd för ungdomar. Överlämnandepåföljden är en del av straffsy-
stemet, men ingår samtidigt i socialtjänstens verksamhet eftersom vården ut-
formas inom denna. Straffsystemets uppgift är att orsaka lidande för ett re-
gelbrott, medan socialtjänstens uppgift är att stödja och hjälpa behövande 
människor i samhället. Enligt lagen med särskilda bestämmelser om unga 
lagöverträdare (LuL) ska socialsekreterare utforma vårdplaner för unga lag-
överträdare som kan komma att överlämnas till vård inom socialtjänsten. 
Denna studie syftade till att undersöka om socialsekreterare upplever svå-
righeter i att kombinera de straffrättsliga principerna i LuL med socialrättens 
principer om att ett vårdbehov ska ligga till grund för insatserna, samt hur de 
kombinerar dessa. Fyra socialsekreterare från Stockholm intervjuades och 
materialet analyserades med hjälp av Foucaults teori om disciplin och straff. 
Våra slutsatser var att dessa socialsekreterare inte upplevde några svårig-
heter med att kombinera de straffrättsliga principerna med den social-
rättsliga principen. De gav dock uttryck för vissa svårigheter och tyckte att 
gränsdragningen mellan socialtjänstens uppgift och straffsystemets uppgift 
inte alltid var självklar. Vi tror att ett djupare samarbete mellan rättsväsende 
och socialtjänst, i kombination med klarare riktlinjer och mer utbildning 
kring områdets komplexitet för både socialsekreterare, åklagare och domare 
skulle förbättra situationen. 
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1 Inledning 

 

Överlämnande till vård inom socialtjänsten är en brottspåföljd för unga lagöverträdare (BrB 

31 kap 1 §). I och med detta kan det tänkas att socialtjänsten får till uppgift att agera både 

vårdande och straffande. Det är den här problematiken som uppsatsen försöker fånga utifrån 

socialsekreterares upplevelser. 

 

För att ge läsaren en bild av hur många ungdomar som överlämnas till vård inom socialtjäns-

ten presenteras statistik från Sverige år 2004. Trots att denna studie bygger på relativt liten 

empiri visar siffrorna nedan att problematiken påverkar många ungdomars liv. I Sverige år 

2004 straffades 24 263 ungdomar mellan 15-20 år. Av de 24 263 ungdomar som dömdes fick 

2 657 ungdomar påföljden överlämnande till vård inom socialtjänsten. (BRÅ, 2005b) Av des-

sa var 90 procent i åldrarna 15-17 år, de återstående 10 procenten var 18-20 år. Bland de ung-

domar som överlämnades till vård inom socialtjänsten år 2004 var misshandel och stöld de två 

mest förekommande huvudbrotten. Av de tidigare nämnda 2 657 ungdomar hade 748 gjort sig 

skyldiga till misshandel och 547 till stöld. Det var enligt BRÅ inte särskilt vanligt att de som 

döms för snatteri och skadegörelse överlämnas till vård inom socialtjänsten. (BRÅ, 2005a, s. 

12, 14-15) 

 

Fortsättningsvis i studien kommer författarna tala om sig själva som ”vi” för att göra språket i 

studien mer lättillgängligt. 

 

1.1 Problemformulering 

 

Den unges behov av vård och behandling utgör grunden för påföljden överlämnande till vård 

inom socialtjänsten (Prop. 1997/98:96, s. 142, SOU 1993:35, s. 219). Det har sedan mitten av 

1900-talet riktats kritik mot denna behandlingstanke. Ungdomsbrottskommittén gav 1993 ut 

ett betänkande som lyfter fram en del kritik mot behandlingstanken. En del av grunden till 

kritiken handlade om otydlighet kring vad påföljderna innehöll och varaktigheten i dessa.  I 

betänkandet togs det även upp att överlämnande till vård inom socialtjänsten inte går att kom-

binera med proportionalitetsprincipen. Proportionalitetsprincipen innebär att straffets sträng-

het ska bestämmas utifrån brottets allvar. (SOU 1993:35, s. 213-216) 



  5  

 

Utifrån kritiken som Ungdomsbrottskommittén tog upp skedde en reform av lagen (1964:167) 

med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare, i fortsättningen LuL, 1999. Reformen 

innebar bland annat att de straffrättsliga principerna, så som kraven på proportionalitet, förut-

sebarhet och konsekvens, fick större utrymme i LuL. (Prop. 1997/98:96, s. 144)  

 

I propositionen, 1997/98:96, diskuterades förslaget från Ungdomsbrottskommittén (SOU 

1993:35) som skulle innebära att överlämnande till vård inom socialtjänsten som brottspåföljd 

togs bort. Trots kritiken mot denna påföljd menade lagstiftaren att överlämnandepåföljden 

skulle vara kvar. Lagstiftarens uppfattning var att socialtjänsten har lång erfarenhet och besit-

ter stor kunskap kring ungdomar och ungdomsproblematik. Detta menade lagstiftaren är en 

viktig resurs för att hantera ungdomskriminalitet och bidra till ungdomars gynnsamma utveck-

ling. (Prop. 1997/98:96 s. 143-144) Lagstiftaren menade också att de straffrättsliga princip-

erna är svåra tillgodose då socialtjänstens åtgärder styrs av de socialrättsliga vård-

lagstiftningarna. Socialtjänsten ska utgå från ungdomens vårdbehov och insatsernas längd 

styrs av vårdbehovet, därmed är det svårt att tidsbestämma dem. (a.a., s. 148) Samtidigt skärp-

tes överlämnandepåföljden för att den skulle utgöra ett trovärdigt alternativ till övriga påfölj-

der. Skärpningen innebar att socialtjänsten bör i yttranden redogöra för den planerade åtgär-

dens art, omfattning samt dess varaktighet. Domstolen ska pröva om socialnämndens tilltänk-

ta vård är tillräckligt ingripande i förhållande till det begångna brottet. (a.a., s. 145-146) 

Trots att lagstiftaren påpekar att det är svårt att kombinera de straffrättsliga principerna med 

socialtjänstlagens behovsprincip uppfattar vi att detta ändå måste göras av socialsekreterare. 

Hur upplever socialsekreterare att arbeta utifrån SoL och LuL i utformandet av vårdplaner? 

 

1.2 Syfte 

 

Syftet med denna studie är att undersöka om socialsekreterare upplever en konflikt mellan 

straffrättsliga principer och socialtjänstlagens behovsprincip i utformandet av vårdplaner för 

unga lagöverträdare. Lyckas de kombinera dessa och i så fall hur?  

 

1.3 Frågeställningar 
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• Upplever socialsekreterare svårigheter i att kombinera de straffrättsliga principerna 

med socialtjänstlagens behovsprincip i utformandet av vårdplaner?   

 

• Hur kombinerar socialsekreterare de straffrättsliga principerna med socialtjänstlagens 

behovsprincip? 

 

1.4 Förkortningar 

 

Nedan följer en lista över i denna studie ofta förekommande förkortningar. 

 

BrB Brottsbalk (1962:700) 

BRÅ Brottsförebyggande rådet 

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

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

SoL Socialtjänstlag (2001:453) 

SOU Statens offentliga utredningar 

 

1.5 Begreppsdefinitioner 

 

Unga lagöverträdare 

I Brottsbalken, i fortsättningen BrB, regleras straffmyndighetsåldern till 15 år (1 kap 6 §). Då 

en person är mellan 15 och 21 år ska dennes ungdom beaktas vid straffmätningen. En ung 

lagöverträdare är en person under 21 år som begått en handling som i BrB anges vara brotts-

lig. (BrB 1 kap 1 § och 29 kap 7 §) 

 

Överlämnande till vård inom socialtjänsten 

Om den unge har begått ett brott som leder till åtal och om socialtjänsten bedömt att den unge 

lagöverträdaren har ett vårdbehov kan den unge av domstolen överlämnas till vård inom soci-

altjänsten som påföljd för detta brott (BrB 31 kap 1 §).  

 

En förutsättning för ett sådant överlämnande till vård är att socialnämnden har lämnat ett ytt-

rande som begärts in av åklagaren innan denne tar ställning till fråga om åtal. Yttrandet ska 
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innehålla en redogörelse för vilka åtgärder som nämnden tidigare vidtagit samt de åtgärder 

som nämnden planerar att vidta för den unge. Dessa åtgärder ska specificeras i en vårdplan i 

vilken det klart ska framgå vilka insatser socialtjänsten avser att vidta, samt insatsernas om-

fattning och varaktighet. (LuL 11 §)  

 

Domstolen får överlämna till vård inom socialtjänsten endast om det finns ett sådant yttrande 

och om vården är tillräckligt ingripande med hänsyn till brottets straffvärde och art samt den 

unges tidigare brottslighet. Om domstolen bedömer att ett överlämnande till vård inom social-

tjänsten inte är tillräckligt ingripande kan domstolen, i avsikt att förstärka överlämnandet ur 

straffrättslig synvinkel, komplettera överlämnandet med ungdomstjänst eller böter. (BrB 31 

kap 1 §) 

 

Ungdomsbrottskommittén tar upp att den unges behov av vård och behandling utgör grunden 

för tillämpningen av påföljden vård inom socialtjänsten (SOU 1993:35, s. 219).   

 

Behovsprincipen i Socialtjänstlagen 

Enligt socialtjänstlagen (2001:453), i fortsättningen SoL, har socialtjänsten i varje kommun 

det yttersta ansvaret för att se till att individer som vistas i kommunen får det stöd och den 

hjälp de behöver (SoL 2 kap 2 §). Behovsprincipen i SoL innebär att alla socialtjänstens insat-

ser ska vara baserade på individens behov. Har en människa ett behov av hjälp och stöd från 

socialtjänsten, är socialtjänsten skyldig att tillgodose det behovet. Föreligger inget behov hos 

individen, har socialtjänsten inget ansvar att föreslå några insatser. När åtgärder berör perso-

ner under 18 år ska barnets bästa särskilt beaktas (SoL 1 kap 2 §). 

 

Behandlingstanken 

Behandlingstanken grundar sig i att utforma en påföljd som är anpassad för den enskilde 

brottslingen och ge denne hjälp och stöd för att kunna eliminera individuella orsaker till kri-

minaliteten (SOU, 1993:35, s. 206). Behandlingstanken handlar om att tillgodose människors 

behov av hjälp och stöd antingen genom frivilliga insatser (SoL 1 kap 1 §) eller genom 

tvångsvård enligt lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU 1 §). 
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Straff 

En allmän definition av straff är lidande och obehag som ska tillfogas någon som har brutit 

mot samhällets regler. Straffet utdelas av en auktoritet, exempelvis staten. (Jareborg & Zila, 

2001, s. 15) 

 

Straffrättsprinciperna 

De straffrättsliga principerna inom påföljdssystemet för unga lagöverträdare är förutsebarhet, 

konsekvens och proportionalitet (Prop. 1997/98:96 s. 142-143). Principen om förutsebarhet 

handlar om att det på förhand ska vara möjligt att veta vad en påföljd kommer att innebära för 

den dömde (a.a., s. 145). Det ska alltså vara möjligt att veta ungefär vilken påföljd ett visst 

brott ger. Principen om konsekvens innebär att de regler som finns och de beslut som fattats 

kring påföljden ska följas, om detta inte uppfylls av den dömde ska det följas av en reaktion 

(a.a., s. 152). Detta innebär till exempel att när en ungdom dömts till vård inom socialtjänsten 

och sedan inte fullföljder den planerade vården, så går ärendet tillbaka till domstolen som får 

besluta om en ny påföljd. Den straffrättsliga principen proportionalitet innebär att det ska fin-

nas en balans mellan brottets svårhet och straffets stränghet (a.a., s. 148). Rent konkret inne-

bär principen om proportionalitet att ett allvarligt brott ger en mer ingripande påföljd, medan 

ett mindre allvarligt brott ger en mindre ingripande påföljd. 

 

1.6 Förförståelse 

 

Vi misstänker att vårdplanernas utformning styrs av begränsningar såsom bristande resurser i 

form av tid och pengar. Vidare tror vi att det finns krav och förväntningar på socialtjänsten 

från rättsväsende och samhälle. Detta kan tänkas vara ett stressmoment som bidrar till eventu-

ell uppgivenhet hos socialsekreterare. Vi misstänker att när vårdplaner utformas tas mer hän-

syn till domstolens bedömning än till ungdomens behov. Med detta menas att socialsekretera-

re som utformar vårdplaner möjligtvis fokuserar mer på att domstolen ska kunna godta vård-

planen istället för att försöka tillgodose ungdomens behov.  
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1.7 Disposition 

 

I inledningskapitlet presenteras studiens problem och syfte samt förförståelse och en förklar-

ing av begrepp som är viktiga för läsarens förståelse av studien. I kapitel 2 ges en bild av hur 

kriminella ungdomar har hanterats i ett historiskt perspektiv. Det tredje kapitlet beskriver so-

cialrättens grunder och reformen av förutsättningarna för överlämnandepåföljden. Kapitel 4 

behandlar en del tidigare forskning kring ämnet vilket är intressant för att få en bakgrund. I 

kapitel 5 behandlas studiens teori, som baseras på Foucaults teori om disciplinering och straff. 

Studiens metod presenteras i kapitel 6. Huvuddelen av studien, resultat och analys, utgör kapi-

tel 7. Studien avslutas med en diskussion i kapitel 8.   
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2 Hantering av kriminella ungdomar i ett historiskt perspektiv 
 

Estrada har beskrivit hur hanteringen av ungdomsbrottslingar har sett ut under andra hälften 

av 1900-talet, och då främst kring frihetsberövade ungdomar. Under 50- och 60-talen skulle 

ungdomsbrottslighet behandlas, och man såg mer till personen och mindre till brottet. På 70-

talet ansågs det att institutionsplaceringar och tvångsvård skulle undvikas, och 1980 avskaffa-

des påföljden ungdomsfängelse. Tvångsåtgärder tilläts dock enligt lagen med särskilda be-

stämmelser om vård av unga (LVU), men de skulle grunda sig på vad som var bäst för den 

unge. Under 1980-talet gick utvecklingen mer mot ett straffvärdestänkande, och i media ut-

trycktes det skarp kritik mot vissa insatser (till exempel de båtresor unga brottslingar skicka-

des på). Under 1990-talet blev det allt viktigare att visa för den unge lagöverträdaren (och om-

världen) att lagöverträdelser inte tolereras. (Estrada, 1999, s. 126-127) 

 

Det Estrada tar upp om utvecklingen från ett vårdande perspektiv till en mer straffrättslig han-

tering av kriminella ungdomar kan, enligt oss, till viss del ge en bakgrund till reformen av 

överlämnandepåföljden.  

 

Levin talade om en diskussion som då (1996) pågick mellan justitiedepartementet och social-

departementet om hur samhället skulle handskas med kriminella ungdomar. Diskussionen 

handlade om huruvida ungdomar mellan 15-18 år skulle dömas till straffrättsliga påföljder, 

inom det juridiskträttsliga systemet, eller överlämnas till vård inom socialtjänsten för behand-

ling och tidsobestämda frihetsberövanden. Levin menade att denna diskussion härstammar 

från 1902 års barnavårdslagar. Diskussionen har behandlats i flera betänkanden, utredningar 

och lagförslag inom straffrätt, fattigvård och social barnavård. ”Kontroverserna gäller orsa-

kerna till ungdomsbrottsligheten, vilka åtgärder som är mest effektiva – straff eller be-

handling, gränserna mellan när man är barn och när man är vuxen och den därmed samman-

kopplande frågan om ansvar och straffmyndighet.” (Levin, 1996, s. 51) 

 

Levin presenterade sedan en del kritik mot behandlingstanken som ideologi. Dels för den 

bristande rättssäkerhetens skull, dels för att samma brott kan ge olika långa straff i och med 

tidsobestämda straff. Han menade att utgångspunkten för ingripandet inte utgörs av den kri-

minella handlingen, utan att den kriminella handlingen blir ett uttryck för ungdomarnas behov 

av vård. Enligt Levin handlade den grundläggande kritiken mot behandlingstanken om att 
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ungdomar egentligen inte får behandling för sina personliga problem eller sin sociala situa-

tion. Istället används den godtyckligt och handlar egentligen om att dölja straff genom att kal-

la det något annat. (Levin, 1996, s. 65-66) 
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3 Relevanta lagar och förarbeten 

 

3.1 Socialtjänstlagens grunder 

 
Socialtjänstens mål anges i socialtjänstlagens inledande kapitel. Socialtjänsten ska bland annat 

främja individers ekonomiska och sociala trygghet samt en jämlikhet i levnadsvillkor, med 

respekt för människornas självbestämmanderätt samt integritet. (1 kap 1 § SoL) När social-

tjänstens åtgärder rör barn ska barnets bästa särskilt beaktas. (1 kap 2 § SoL) Socialtjänsten 

har det yttersta ansvaret för att alla människor i kommunen får den hjälp och det stöd som de 

behöver. (2 kap 2 § SoL) 

 

I proposition 1979/80:1 anges socialtjänstens övergripande mål vara demokrati, jämlikhet, 

solidaritet och trygghet. Dessa mål bör enligt propositionen vara politiska riktmärken för soci-

altjänstens långsiktiga utveckling och är de värderingar som bör prägla verksamheten. (Prop. 

1979/80:1, s.138-139) 

 

I propositionen lyfts det även upp att socialtjänsten ska ha en helhetssyn kring enskilda och 

familjer, vilket innebär att individens sociala situation och problem ska ses i förhållande till 

hela den sociala miljön, till exempel arbete, bostad, positiva fritidsförhållanden, fattigdom och 

segregation. Dessutom ska frivillighet och självbestämmande vara vägledande vid hand-

läggning av ärenden som rör enskilda individer. (a.a., s. 207-208) 

 

Uppfattningen att staten är skyldig att vårda medborgarna och att medborgarna har rätt att få 

stöd och hjälp har legat till grund för uppbyggnaden av välfärdsstaten, i vilken socialtjänsten 

har en central roll. (Prop. 2000/01:80, s. 81) 

 

3.2 1999 års reform av överlämnandepåföljden 

 

År 1990 beslutade Justitiedepartementet att tillkalla en kommitté, Ungdomsbrottskommittén, 

för att se över påföljdssystemet i BrB (SOU, 1993:35, s. 3-4). 
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Ungdomsbrottskommittén lyfte i sitt betänkande fram att behandlingstanken har haft stor be-

tydelse för samhällets ingripande mot unga lagöverträdare. Behandlingstanken beskrevs som 

att påföljden ska styras av den åtalades behov av vård och behandling, inte av det begångna 

brottet. Syftet var att öka brottslingens möjligheter till rehabilitering. (SOU, 1993:35, s. 206-

207) 

 

Ungdomsbrottskommittén ifrågasatte behandlingstanken vid bestämmandet av påföljd för 

brott. Eftersom det individuella behandlingsbehovet är styrande för valet av påföljd kan två 

personer som begått lika allvarliga brott dömas till olika ingripande påföljder. Detta leder till 

bristande proportionalitet mellan brottet och dess påföljd samt att påföljden blir en reaktion på 

den kriminelles person och inte på brottet. Enligt Ungdomsbrottskommittén kunde detta leda 

till orättvisa resultat. Behandlingstanken bidrar också till att förutsebarhet är svårt att uppfylla, 

eftersom påföljdens innehåll och ramar är diffusa. Dessutom efterlyste Ungdomsbrotts-

kommittén mer konsekvens kring samhällets ingripanden mot kriminalitet. (a.a., s. 105-106) 

 

Ungdomsbrottskommittén föreslog bland annat att påföljden överlämnande till vård inom 

socialtjänsten ska avskaffas och ersättas av andra straffrättsliga påföljder för unga lag-

överträdare (a.a., s. 282). 

 

Trots den kritik som Ungdomsbrottskommittén riktade mot överlämnandepåföljden fick över-

lämnande till vård inom socialtjänsten vara kvar som påföljd för unga lagöverträdare. I propo-

sitionen 1997/98:96 Vissa reformer för påföljdssystemet motiverades detta med att de ungdo-

mar som begår brott är ofta socialt utsatta samt i behov av stöd och hjälp. Propositionen lyfte 

fram att principen om att särbehandla unga lagöverträdare bygger på att straffrättsliga ingri-

panden måste anpassas till bland annat den unges mognad och begränsade erfarenhet. Utifrån 

socialtjänstens kompetens och erfarenhet av arbete med ungdomar ansågs de vara mer lämpa-

de för att åstadkomma positiva förändringar än kriminalvården. Att placera ungdomar i krimi-

nalvården skulle enligt propositionen kunna bidra till att den unges bild av sig själv som kri-

minell bekräftas.  

 

Utifrån den kritik som Ungdomsbrottskommittén riktade mot överlämnandepåföljden lyftes i 

propositionen fram att den bör förstärkas för att kunna vara ett trovärdigt alternativ till övriga 

påföljder. För att uppnå detta skulle kraven på förutsebarhet, proportionalitet och konsekvens 

få större utrymme.  
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(Prop. 1997/98:96, s. 142-144)  

 

För att tillgodose principen om förutsebarhet föreslog lagstiftaren i propositionen att yttran-

den som socialnämnden lämnar kring unga lagöverträdare borde få tydligare innehåll och att 

de planerade åtgärderna anges i en vårdplan. Syftet var att det vid huvudförhandlingen skulle 

kunna gå att förutse vilken vård den unge blir föremål för vid ett överlämnande. När en ung-

dom blir överlämnad till vård inom socialtjänsten styrs åtgärderna utifrån socialtjänstlagen 

eller lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga. Då socialnämnden föreslår åtgärder 

ska de utgå ifrån den unges personliga förhållanden och behov av insatser vid den aktuella 

tidpunkten. Alltså saknar brottet och det som hänt i det förflutna självständig betydelse. Prin-

cipen om förutsebarhet blir därför mycket svår att kombinera med överlämnandepåföljden, 

eftersom det är svårt att förutse vilka åtgärder och insatser som kommer att föreslås av social-

nämnden. (a.a., s. 145) 

 

För att straffet ska få mer proportionalitet till brottet ska domstolen utifrån brottets art och 

straffvärde bedöma om socialnämndens planerade insatser är tillräckligt ingripande.  För att 

tillgodose principen om proportionalitet ska domstolen kunna komplettera överlämnande-

påföljden med ungdomstjänst (det vill säga oavlönat arbete, förf. anm.). Vid ett överlämnande 

till vård inom socialtjänsten bedömer socialnämnden självständigt vilka behandlingsåtgärder 

som ska vidtas och detta gör att kravet på proportionalitet blir svårt att tillgodose. Dock hop-

pades lagstiftaren att principen om proportionalitet skulle få ett visst genomslag, genom att 

domstolen får möjlighet att överväga om den unge överhuvudtaget ska överlämnas till vård 

inom socialtjänsten med tanke på brottets grovhet.  Om domstolen anser att socialnämndens 

föreslagna åtgärder inte är lämpliga kan den döma till annan påföljd. Ett överlämnande till 

socialtjänsten får ske om domstolen bedömer att de planerade åtgärderna anses tillräckligt 

ingripande med hänsyn till brottets straffvärde och grovhet. Domstolen får endast komplettera 

överlämnandepåföljden med ungdomstjänst om ungdomen anses kunna klara av att genomfö-

ra en sådan. Utrymmet för domstolen att döma till överlämnande till socialtjänsten är större ju 

yngre den unga lagöverträdaren är, även för allvarlig brottslighet. (a.a., s. 147-148) 

 

För att överlämnandepåföljden skulle präglas av mer konsekvens föreslogs att domstolen ska 

meddela en särskild föreskrift om att den unge ska genomgå de åtgärder som planerats. Detta 

gäller även påföljden ungdomstjänst. Den unga lagöverträdaren ska följa de regler och be-

stämmelser som har meddelats. Om ungdomen inte genomgår det som föreskrivits för honom 



  15  

ska detta följas av en reaktion som ytterst bör leda till att överlämnandet ersätts med en annan 

påföljd. (Prop. 1997/98:96, s. 151-154)  

 

Förslagen antogs och fördes in ibland annat LuL och BrB år 1999. Dessutom infördes en ny 

påföljd, sluten ungdomsvård (BrB 31 kap 1a §).  
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4 Tidigare forskning 

 

I en rapport menade BRÅ att socialtjänstlagens ledstjärna är behovsprincipen. Att vårdbeho-

vet ska styra insatsen är svårt att kombinera med bland annat den straffrättsliga principen om 

förutsebarhet som handlar om att rätten och den unge på förhand ska kunna veta vilken vård 

som följer som reaktion på brottet. (BRÅ, 2002a, s. 41)  

 

I en annan rapport lyfte BRÅ fram frågan om det ligger under socialtjänstens ansvar att se till 

att vården står i proportionalitet till brottets grovhet, eller om detta ligger under rättens ansvar 

och socialtjänsten enbart ska tillgodose ungdomens behov som SoL föreskriver. Frågan har 

BRÅ ställt i en enkät till domare och åklagare. 35 procent av domarna ansåg att det inte ligger 

på socialtjänstens bord att beakta proportionalitetsprincipen. Att socialtjänsten bör sträva efter 

att det finns en proportionalitet mellan brottet och den föreslagna vården ansåg 52 procent av 

domarna, medan 14 procent ansåg att socialtjänsten hade en skyldighet att göra detta. Frågan 

ställdes annorlunda till åklagarna, och 16 procent av dem ansåg att socialtjänsten inte bör 

sträva efter att vården står i proportionalitet till brottets grovhet medan 84 procent ansåg att 

socialtjänsten bör sträva efter detta. De domare och åklagare som menade att socialtjänsten 

inte kan eller ska tillgodose proportionalitetskravet motiverade sina svar, enligt BRÅ, med 

bland annat att brottets grovhet kan bedömas först vid rättegången.  

(BRÅ, 2002b, s. 19-21) 

 

BRÅ konstaterade även att det inte finns något enhetligt svar på om socialtjänsten ska beakta 

brottets straffvärde och grovhet i linje med proportionalitetsprincipen eller inte, varken bland 

domare, åklagare eller socialtjänsten. BRÅs svar på denna problematik var att det behövs ett 

förtydligande från lagstiftaren om socialtjänsten ska beakta proportionalitetsprincipen vid 

utformningen av vårdplanen. (a.a., s. 34) 

 

BRÅs rapport påstås redogöra för åklagares, domares och socialtjänstens syn på påföljds-

systemet för unga lagöverträdare, dock saknas socialtjänstens perspektiv, något som vi ställer 

oss undrande till. 

 

Vår uppfattning av propositionen är att det finns riktlinjer för hur socialtjänsten ska förhålla 

sig till proportionalitetsprincipen. Socialnämnden ska självständigt bedöma vilka åtgärder 
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som ska föreslås utifrån den unges vårdbehov. Proportionalitetsprincipen tillgodoses, enligt 

lagstiftaren, då domstolen bedömer om den föreslagna vården är tillräckligt ingripande utifrån 

det begångna brottets svårhet. (Prop. 1997/98:96, s. 148) Med hänsyn till detta anser vi inte att 

ett förtydligande från lagstiftaren behövs. Då vi anser att lagstiftaren är tydlig i vad som gäller 

kring hur proportionalitetskravet ska tillgodoses blir BRÅs resultat något märkliga. Vi undrar 

även hur det kommer sig att endast 35 procent av domarna och 16 procent av åklagarna tar 

samma ställningstagande som propositionen ger uttryck för.  

 

BRÅ studerade yttranden i 199 tingsrättsdomar från andra halvåret år 1999. Man tittade på 

yttrandenas innehåll utifrån de krav som reformen av lagstiftningen förde med sig. Slutsatser-

na blev att det i 93 procent av yttrandena gavs information om vilken eller vilka insatser som 

planerades, men att det däremot ofta saknades uppgifter om hur omfattande insatserna var och 

hur länge de var tänkta att pågå. I cirka två tredjedelar av yttrandena saknades antingen om-

fattningen eller varaktigheten av insatserna. (BRÅ, 2002a, s. 23) BRÅ konstaterade även att 

kvaliteten på yttrandet sällan påverkade påföljden. Av 44 mål där socialtjänsten föreslog vård, 

var de endast fyra fall där påföljden blev något annat. (a.a., s. 32) 

I en senare rapport från BRÅ fastslogs det dock att yttrandena förbättrats. I samma rapport 

lyftes även svårigheterna fram för socialtjänsten att bedöma insatsernas omfattning och varak-

tighet eftersom vården är behovsprövad och insatsen pågår så länge behovet finns kvar. Till 

exempel ansåg BRÅ det vara mer meningsfullt för socialtjänsten att vid drogtest ange att de 

kommer att genomföras så länge misstanke finns och inte bestämma på förhand hur länge 

insatsen ska pågå. (BRÅ, 2005a, s. 30-31) 

 

BRÅ studerade 1 329 vårdplaners innehåll. I dessa identifierades 1 883 insatser varav påver-

kansprogram utgjorde 26 procent och var därmed den vanligaste.  Påverkansprogrammets 

innehåll varierade dock väldigt mycket från kommun till kommun. Endast 7 av 189 studerade 

ungdomar hade deltagit i mer etablerade program så som Aggression Replacement Training, i 

fortsättningen ART, och Vägvalet. Samtal med socialsekreterare i öppenvård utgjorde 24 pro-

cent av insatserna. Placeringar på institution eller i familjehem utgjorde 14 procent av insat-

serna, varav LVU-placeringar var något vanligare än SoL-placeringar. Familjeinsatser och 

insatsen ”medling” var båda ganska små insatser, familjeinsatserna var fem procent av insat-

serna, och medling två procent. (a.a., s. 28, 32) 
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5 Teori 

 

Som ett hjälpmedel i analysen av studiens resultat kommer Foucaults teori kring straff och 

disciplinering att användas. Detta kapitel syftar till att ge en bild av denna teori. 

 

Foucault definierade disciplin som kontroll av kroppen och dess verksamhet för att konstant 

behärska dess krafter. Det uppnås enligt Foucault genom ”ett oavbrutet tvång, en ständig 

övervakning […] där tid, rum och rörelser är så snävt inrutade som möjligt”. (Foucault, 

1993, s. 161) Detta för att tvinga kroppen till foglighet och nytta. Kroppen disciplineras för att 

både öka och minska dess krafter. Ökningen av kroppens krafter ska bidra till nytta ur ett eko-

nomiskt perspektiv. En minskning av krafterna tvingar kroppen till lydnad ur ett politiskt per-

spektiv genom att makten lösgörs från kroppen. (a.a., s. 161-163) 

 

Vi förstår disciplinering som något alla människor i ett samhälle ska gå igenom och de som 

bryter mot denna ordning genom att inte låta sig underkuvas ska straffas och korrigeras.  

 

”Hur skulle fängelse kunna vara annat än straffet framför andra straff i ett samhälle där fri-

heten är någonting som tillkommer alla och envar i lika mått.” (a.a., s. 270) 

 

Foucault menade att fängelse är ett mer jämlikt straff än böter eftersom förlusten av frihet har 

samma värde för alla människor. Fängelse är en plats där människor lagligt förvaras. Fängel-

set har en korrektiv uppgift, alltså att förändra människor så att de fungerar inom ett lagligt 

system.  Straffets huvudsakliga syfte är gottgörelse för brottet, men det är även ett redskap för 

att den dömde ska förbättras. Fängelset finns som ett redskap för att de skyldiga ska bli fogli-

ga och nyttiga. Till skillnad från bland annat skolan och armén som till viss del är specialise-

rade bör fängelset vara en alltomfattande disciplinär institution. Med detta menas att fängelset 

bör ta sig an individens alla sidor, som till exempel arbetsförmågan, uppförandet och moralen. 

(a.a., s. 269-275) 

 

”Det måste vara det mäktigaste maskineri som finns, för att kunna påtvinga 

den förvända individen en ny gestalt; dess handlingsmetod är en total 

tvångsuppfostran: ” i fängelset kan styrelsen förfoga över fångens personli-

ga frihet och tid; man inser då hur mäktig den uppfostran är […] en upp-
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fostran som kort sagt gör det möjligt att helt och hållet förfoga över en 

människa, alla henne fysiska och moraliska krafter och över den tid då hon 

är sig själv”.” (Foucault, 1993, s. 275)  

  

Foucault ansåg att fängelset i ett långt perspektiv förändrade rättvisans straffmetoder till för-

bättringstekniker, och att denna teknik sedan överfördes till hela samhället. Detta skapar i sin 

tur en långsam och omärkbar gradering mellan en avvikelse från en norm till en lagöverträ-

delse. Det finns olika myndigheter som tillsammans skapar en gradvis övergång mellan tillrät-

tavisning av avvikande till bestraffning av brottslingar. Foucault hävdade att sjukvården, psy-

kologin, skolan, socialhjälpen och det sociala arbetet övertar en allt större del av makten att 

kontrollera, bestraffa och belöna. (a.a., s. 347-348, 357)  

 

Vi hoppas att Foucaults teori ska kunna bidra med förståelse kring hur disciplinering, uppfost-

ring och bestraffning skulle kunna färga av sig på socialtjänstens arbete. Kan det vara så att 

rättsväsendet och socialtjänsten i viss mån har liknande uppgift i fråga om unga lagöverträda-

re, alltså disciplinera, uppfostra och bestraffa? En invändning mot att använda Foucaults teori 

kan vara att man förstår socialtjänstens uppgift som att enbart disciplinera, uppfostra och be-

straffa. Risken med detta kan vara att man missar socialtjänstens grund som utgörs av en tan-

ke om välfärd för samhällets medborgare. 

 

Möjligtvis hade det varit fruktbart för denna studie att använda en teori som skulle kunna bi-

dra med förståelse kring hur socialsekreterare hanterar att dels tillgodose ungdomars vårdbe-

hov och dels kan tänkas ha en underliggande uppgift från rättsväsendet att agera kriminalvård 

för ungdomar, men en sådan har inte kunnat hittas.  
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6 Metod 

 

Studien bygger på fyra djupintervjuer med socialsekreterare som arbetar inom Stockholms 

län. Att studien bygger på djupintervjuer beror på att intervjuämnet fordrar djupa resonemang 

kring upplevelser och tankar och detta kräver tid. Detta har gjort att antalet intervjuer begrän-

sas till fyra stycken utifrån de tidsramar som finns för studien. Malterud menar att kvalitativa 

metoder kan användas för att insamla kunskap om bland annat människors erfarenheter, upp-

levelser, förväntningar och attityder.  Målet med detta är att förstå snarare än att förklara. Vi-

dare menar Malterud att kvalitativa metoder kan vara användbar inom områden där forsk-

ningen är otillräcklig då den öppnar för vidare forskning. (Malterud, 1998, s. 33-35) Vår upp-

fattning är att det inte tycks finnas mycket forskning kring ämnet som denna uppsats berör. 

Därför kanske en kvalitativ undersökning är fruktbar för att skapa någon slags kunskapsbas. 

För att göra en kvantitativ studie inom det här ämnet tror vi att det hade behövts tydliga och 

knivskarpa frågor, något som vi tror lättare kan utarbetas om det finns en kunskapsbas att utgå 

ifrån. Eventuellt kan denna uppsats kvalitativa studie bidra till en sådan kunskapsbas.  

 

Bristen i att göra en kvalitativ undersökning är enligt oss att urvalet begränsas till en liten 

grupp. Hade det funnits tid till att komplettera denna studie med en kvantitativ studie hade det 

antagligen funnits större möjligheter att generalisera.  

 

6.1 Litteratursökning 

 

Litteratursökningarna har gjorts i Stockholms Universitets bibliotekskatalog och i Libris.   

De sökord som användes var; brottspåföljd (-er), socialtjänst, straffrätt, unga lagöverträdare, 

ungdomar, ungdomsbrottslighet, ungdomsvård och vård inom socialtjänsten.  

 

Det tycks inte finnas mycket forskning kring påföljden överlämnande till vård inom social-

tjänsten och dess del i straffrätten och socialrätten. Det vi hittade som berörde just överläm-

nandepåföljden var diverse rapporter från Brottsförebyggande rådet (BRÅ), som tagits upp i 

kapitlet om tidigare forskning i denna studie.  Litteratur om behandlingstanken och straff har 

vi fått tips om från en av lärarna på metodkursen på c-uppsatsterminen. 
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För att hitta aktuell lagstiftning och propositioner har sökdatabaserna på riksdagens webbplats 

använts.  

 

6.2 Urval 

 

Urvalet består av socialsekreterare som arbetar med unga lagöverträdare inom socialtjänsten i 

Stockholms län. Ett kriterium för urvalet var att de medverkande socialsekreterarna skulle ha 

erfarenheter som var relevanta för uppsatsens syfte och frågeställningar. Därför skulle de ha 

erfarenhet och arbeta regelbundet med att utforma vårdplaner för unga lagöverträdare. För att 

vi skulle få en enhetlig grupp av intervjupersoner med liknande förutsättningar skulle det vara 

möjligt att anordna ungdomstjänst i deras kommun/stadsdel. 

 

För att få någon slags systematik i valet av kommuner/stadsdelar som kontaktades användes 

statistik över anmälda brott i Stockholms län. Tanken med detta var att finna kommuner med 

relativt hög ungdomsbrottslighet eftersom den generella brottsligheten var hög. Om ung-

domsbrottsligheten är hög torde det också vara sannolikt att finna socialsekreterare med erfa-

renhet av att utforma vårdplaner för unga lagöverträdare. 

 

Socialtjänstförvaltningarna i fyra kommuner och fyra stadsdelsförvaltningar inom Stockholms 

kommun kontaktades. Båda författarna hjälptes åt att kontakta enhetscheferna för barn- och 

ungdomsenheterna på respektive förvaltning. De kontaktades för att hänvisa vidare till social-

sekreterare med viss erfarenhet av arbetet.  

 

Av de i studien medverkande socialsekreterare var två från olika förvaltningar inom Stock-

holms kommun, en från en norrortskommun och en från en söderortskommun.  

Vid en första telefonkontakt med socialsekreterarna ställdes korta frågor (se bilaga 1). Syftet 

var att säkerställa att de hade erfarenhet, liknande förutsättningar för ungdomstjänst samt att 

se om det fanns skillnader i arbetssätt som hade kunnat jämföras i en analys.  
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6.3  Genomförande 

 

Intervjuerna gjordes på respektive socialsekreterares arbetsplats och tog cirka en timme i an-

språk. Vid intervjuerna var båda författarna närvarande och som hjälpmedel användes en 

bandspelare och en intervjuguide (se bilaga 2).  

 

Innan intervjuerna bestämdes att Anna skulle ha huvudansvaret under intervjun, alltså inleda 

intervjun samt ställa frågor utifrån intervjuguiden. Tolous roll var dels att ställa kompletteran-

de frågor och se till att ingenting förbisågs. Syftet med att båda närvarade vid intervjutillfälle-

na var att säkerställa att ingenting missades genom att båda lyssnade, reflekterade och om det 

behövdes kom med kompletterande frågor. En av nackdelarna som diskuterades med att vara 

två intervjuande var risken att intervjupersonerna skulle känna sig trängda, att det skulle upp-

stå en slags ”två-mot-en”-känsla. En annan nackdel hade kunnat vara att vi skulle avbryta 

varandra under intervjun, vilket skulle kunna leda till en svårighet med att hålla tråden.  

 

Ett annat sätt att gå till väga hade kunnat vara att genomföra två intervjuer var, men då hade 

det kunnat uppstå systematiska fel eftersom vi är olika personer och påverkar intervjuerna på 

olika sätt.  

 

Vår uppfattning var att fördelarna med att vara två forskare vid intervjutillfället övervägde 

nackdelarna och därför medverkade båda vid intervjuerna. 

 

Under första intervjutillfället tog vi ungefär lika stor plats i intervjun. Under de tre resterande 

intervjuerna blev rollfördelningen mellan Tolou och Anna så som den var tänkt från början. 

Detta på grund av att vi blev tryggare i sina intervjuroller ju fler intervjuer som gjordes. 

 

Vi upplevde att den befarade ”två-mot-en”-känslan inte infann sig under intervjuerna. Så som 

vi uppfattade socialsekreterarna kände de sig inte trängda av att vi var två. 
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6.4 Etik 

 

Studiens etiska överväganden grundar sig på Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer 

inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (2002). I denna skrivelse presenteras etiska 

regler för forskning, bland annat att undersökningsdeltagare ska lämna sitt samtycke till att 

delta i studien och att de ska kunna avbryta sitt deltagande utan att drabbas av negativa kon-

sekvenser utifrån detta (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7-10). 

 

I denna studie fick intervjupersonerna information om studien och dess syfte vid första tele-

fonkontakten. Vid samma tillfälle tillfrågades de om det fanns intresse för att delta i en inter-

vjuundersökning.  En mer ingående förklaring av syftet gavs vid intervjutillfället. 

 

Innan varje intervju informerades intervjupersonerna om att de kommer att vara helt anonyma 

i studien. För att garantera denna anonymitet kommer intervjupersonernas kön inte att avslö-

jas, inte heller vilken kommun de arbetar i. Anonymiteten grundar sig i att intervjupersonerna 

ska våga diskutera mer öppet sina upplevelser utifrån sitt arbete med unga lagöverträdare.  

 

Information gavs om att materialet från intervjun kommer att förstöras när studien är gjord.  

 

En av vetenskapsrådets rekommendationer var att de deltagande borde bli tillfrågade om de 

önskade ta del av den färdiga studien (a.a., s. 15). I arbetet med denna studie har detta gjorts 

vid varje intervjutillfälle. 

 

6.5 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

 

Esaiasson m.fl. skrev att begreppsvaliditet innebär dels överrensstämmelse mellan teoretisk 

definition och operationell indikator och dels frånvaro av systematiska fel (Esaiasson, m.fl., 

2003, s. 61). Vi förstår detta som att det som avses att undersökas i syfte och problem-

formulering undersöks rent praktiskt med hjälp av den utvalda metoden. Om bristande mätin-

strument används bidrar det till att systematiska fel upprepas vilket leder till att forskaren inte 

undersöker det som påstås ska undersökas (a.a., s. 61-62).  
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Denna studie grundar sig på djupintervjuer. Då studien ämnar undersöka socialsekreterares 

upplevelser anser vi att ett resonerande behövs för att försöka fånga dessa. På grund av detta 

ses inte en kvantitativ undersökning som det bästa metodvalet.   

 

En annan del av validiteten är resultatvaliditet. För att få god resultatvaliditet krävs att be-

greppsvaliditeten är god samt att reliabiliteten är hög, vilket menas så få slumpmässiga och 

osystematiska fel som möjligt. (Esaiasson, m.fl., 2003, s. 67) Vi uppfattar det som att reliabili-

teten sjunker om forskaren är ouppmärksam och slarvig vid insamlandet och hanteringen av 

det empiriska materialet, vilket kan leda till att forskaren missförstår intervjupersonen. För att 

undvika missförstånd i denna studie ställdes frågor under intervjuernas gång som syftade till 

att kontrollera de erhållna svaren.  

 

Transkribering av materialet gjordes av oss båda. Kvale menar att utskriften av en intervju blir 

en tolkning och att två personer kommer att transkribera samma intervju på olika sätt. Genom 

tydliga instruktioner kan kvaliteten på transkriberingen förbättras, men det kan ändå vara svårt 

för två personer att tolka en intervju på samma sätt. (Kvale, 1997, s. 150) I denna studie har vi 

transkriberat två intervjuer var för att få en jämn fördelning av arbetsbördan, vilket dock kan 

påverka reliabiliteten på grund av att två personer tolkat och att tolkningarna därför blivit oli-

ka. I avsikt att öka reliabiliteten kom vi överens om instruktioner kring transkriberingen för att 

utskrifterna skulle bli mer lika. Dessutom har transkriberingarna verifierats genom att bandet 

har lyssnats igenom samtidigt som transkriberingen lästs och korrigerats. 

 

En ytterligare svaghet gällande transkriberingen är att det emellanåt kan vara svårt att höra 

vad som sägs på bandet vilket kan påverka hur svaren tolkas.  

 

Under intervjuerna använde vi oss av ordet konflikt för att fånga en eventuell svårighet med 

att kombinera straffrätten och socialrätten i arbetet med att utforma vårdplaner för unga lag-

överträdare. Vid analysen av det insamlade materialet kunde vi ana en motvilja hos intervju-

personerna att använda ordet konflikt, vilket kan ha påverkat deras svar på ett sådant sätt att 

de just vid den frågan inte svarat på det vi har undrat. Vi tror att anledningen till motviljan att 

använda ordet konflikt kan bero på att det uppfattas som ett ”stort” ord som de kanske inte vill 

identifiera sig med. Ordet konflikt är ett vitt begrepp som kan betyda olika saker för olika 

personer, kanske hade det hjälpt om vi under intervjun hade förklarat vad vi menar med ordet 

eller använt ett mindre laddat ord istället. Detta kan ha påverkat uppsatsens validitet.  
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Det är svårt att prata i termer av generaliserbarhet eftersom denna studie bygger på ett mycket 

begränsat urval av intervjupersoner. Eftersom studien utgörs av intervjuer med fyra socialsek-

reterare kan materialet inte på något sätt sägas vara mättat. Hade fler intervjuer gjorts hade 

sannolikt resultaten i denna studie kunnat kompletteras med ytterligare information. Att samt-

liga intervjupersoner arbetat inom Stockholms län är ännu en begränsning. Det är svårt att 

veta hur resultaten påverkats om intervjupersonerna kommit från olika delar av landet. 

 

6.6 Analysmetod 

 

Då denna studie grundar sig på fyra djupintervjuer har vi för att kunna lättare kunna över-

blicka och få ordning på det insamlade materialet börjat med att transkribera.     

 

Malterud skriver att genom identifiering och markering av meningsbärande enheter systemati-

serar vi teman som ska reflektera vår problemställning (Malterud, 1998, s. 93). 

 

Varje intervju har analyserats var för sig för att kunna identifiera kunskapsgivande och me-

ningsfulla citat som ska besvara studiens frågeställningar. När intervjuerna har analyserats har 

vi sökt efter citat som ska besvara om socialsekreterarna upplever någon konflikt med att 

kombinera de olika principerna i sitt arbete att utforma vårdplaner, hur socialsekreterarna han-

terar detta och hur de kombinerar detta i sitt arbete med unga lagöverträdare. När materialet 

har analyserats utifrån ovanstående frågor har vi försökt finna mönster, samband och motsä-

gelser. De mönster, samband och motsägelser som identifierades har vi redovisat med hjälp av 

beskrivande och förtydligande citat.  

 

Citaten har delats in under studiens frågeställningar för att försöka besvara dessa. Vi har för-

sökt att identifiera citat som ger uttryck för svårigheter med att kombinera de olika principer-

na och hur dessa svårigheter påverkar socialsekreterarna. Vi har försökt finna om socialsekre-

terare uttrycker positiva aspekter av att kombinera de olika principerna. I materialet har vi 

även försökt att urskilja hur socialsekreterarna går tillväga när de olika principerna kombine-

ras och vad som tycks vara till hjälp för dem. Något annat som vi sökte efter var om det fanns 

citat eller uttalanden som kunde hjälpa oss att se hur och om socialsekreterare lyckas att bibe-

hålla vårdideologin i arbetet med att kombinera de olika principerna. Vidare har vi försökt 
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upptäcka om något i form av organisation eller andra omständigheter bidrar till socialsekrete-

rarnas upplevelser.  

 

För att analysera materialet har vi som tidigare nämnts tagit hjälp av Foucaults teorier kring 

disciplinering och straff. En del av citaten kunde direkt kopplas till denna teori medan andra 

citat krävde mer omfattande tankearbete.  

 

Studiens resultat kommer att redovisas och analyseras i nästa avsnitt.  
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7 Resultat och analys 

 
I detta avsnitt kommer citat från intervjuerna redovisas under de frågeställningar som finns för 

studien. Dessa citat kommer att följas av en kort analys för att sedan avslutas i en längre ana-

lysdel. Intervjupersonerna är uppdelade i fyra benämningar för att kunna hålla isär dem. Be-

nämningarna är intervjuperson, i fortsättningen IP1, IP2, IP3 och IP4.  

 

 

Upplever socialsekreterare svårigheter i att kombinera de straffrättsliga principerna 

med socialtjänstlagens behovsprincip i utformandet av vårdplaner?   

 

Utifrån det insamlade materialet gav ingen av de intervjuade direkt uttryck för att de upp-

fattade någon svårighet i att kombinera dessa principer.  

 

IP1: ”Nej det vet jag inte om det är nån konflikt… det är ju så bara… jag me-

nar det måste vi rätta oss efter… det blir ingen konflikt i det…” 

 

IP1 uttrycker att det inte finns en konflikt, dock uppfattar vi en viss tveksamhet i hennes svar. 

Ett sätt att förstå denna tveksamhet skulle kunna vara att det kan finns svårigheter med kom-

bineringen av de olika principerna men att intervjupersonen inte kan identifiera sina upplevel-

ser med ordet konflikt, då detta kan upplevas som ett allt för starkt ordval.  

 

IP4: ”Jag tycker inte att det blir någon konflikt på något sätt, i mitt sätt att 

jobba. Det tycker inte jag att det blir.” 

 

IP4: ”Alltså, vi utgår ju bara från ungdomens behov. Vi gör ju det. Och sen 

så överlåter vi åt rättssystemet att gå efter det andra då. Vi går bara efter 

behovet … faktiskt, det gör vi ju.” 

 

Vi tolkar detta citat som att det inte blir någon svårighet för IP4 eftersom denne enbart utgår 

från ungdomens behov och överlåter resten till rättssystemet. Utifrån detta citat verkar det 

som att IP4 är klar över vad socialtjänsten ska fokusera på i arbetet med dessa ungdomar.  
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Även om ingen av de intervjuade socialsekreterarna ser en konflikt mellan straffrättens prin-

ciper och socialtjänstlagens behovsprincip ser de ändå en del svårigheter i situationen. De 

lyfter upp vissa svårigheter som de ser med att socialtjänsten, som är en vårdgivande instans, 

även medverkar i en straffande process.  

 

IP2s upplevelser av reformens konsekvenser och mer strafftänkande inom socialtjänsten: 

 

IP2: ”reformen var ganska upprörande för många inom socialtjänsten för 

att det liksom blev mer straffinriktat inom socialtjänsten, och det kan jag ju 

hålla med om. Det är ju inte vårat arbete att straffa ungdomar, vi ska hjälpa 

ungdomar, vi ska ge dom adekvat vård och behandling.” 

 

IP3 pratar om socialtjänsten som en typ av kriminalvård: 

 

IP3: ”vi är ju ålagda att vara inom citationstecken kriminalvård för ungdo-

mar på socialtjänsten vare sig vi har lust med det eller inte. Vi kan ju liksom 

inte som tjänstemän säga att det här tänker inte jag utföra. Utan det gäller 

nånstans att göra det så bra som möjligt och försöka etablera en så bra för-

ståelse för både rättsväsendets perspektiv, polisens perspektiv och vårat 

perspektiv för det måste ju på nåt sätt liksom samverka där.” 

 

På en fråga om socialtjänstens verksamhet går att kombinera med tidsbestämda insatser samt 

förutsebarhet svarar två av intervjupersonerna: 

 

IP1: ”Förutsebarhet vet man ju aldrig… det kan man ju inte säga… jag me-

nar hur ska man kunna säga det?” 

 

IP4: ”Visserligen kan det va lite svårt dårå när… det här med insatsen, hur 

länge den ska pågå alltså, om man ska ta hänsyn till behovet eller om man 

ska ta hänsyn till brottet, men jag tycker att det är ett ganska litet problem 

ändå” 
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IP4 lyfter upp att det är svårt att veta om tiden ska bestämmas utifrån ungdomens 

vårdbehov eller utifrån brottets allvar, vilket vi tolkar som en förvirring kring vad 

som faktiskt gäller. 

 

Vid raka frågor ger inte intervjupersonerna uttryck för att de upplever svårigheter med att 

kombinera de olika principerna, men de lyfter ändå upp tankar om att det ändå till viss del är 

problematiskt ur, vad vi förstår, ett ideologiskt perspektiv.  

 

Hur kombinerar socialsekreterare de straffrättsliga principerna med socialtjänstlagens 

princip? 

 

Vid flera tillfällen under intervjun tar IP4 upp att överlämnandet som påföljd ger tyngd åt so-

cialtjänstens insatser och ger dem mer allvar: 

  

IP4: ”Det går ganska bra ihop, för att det blir ett allvar kring det hela när 

det är en påföljd, då blir det en viss tyngd åt insatsen, när man förklarar för 

ungdomen och för familjen att nu, det här är en påföljd liksom, då blir det 

på något sätt genast mycket allvarligare och det är viktigt att du kommer hit 

och liksom […] det är högre krav och om du inte uppfyller det här, om du 

inte kommer, ja då kommer den handläggaren att rapportera här till mig 

och så kommer jag att skriva till åklagaren, det blir på något sätt, ja mer 

allvar, jag tycker det är bra […] Ja, det blir ju lite stöd, liksom, det blir ju 

det. Det blir ju lite tyngd ... Alltså det, jag tror att det underlättar för oss 

faktiskt, alltså då behöver ju inte vi bara jobba med motivation och motiva-

tion utan då finns det liksom nån annan som drar, liksom, rättssystemet drar 

liksom, och det blir som en draghjälp, det blir som en viss kraft i det, så, 

man kan alltid hänvisa till dom och så där, ja, men du vet du är dömd här 

liksom, allting hänger inte på socialtjänsten liksom, utan man får viss drag-

hjälp där liksom.” 

 

Kombinationen av de olika principerna tycks underlätta för IP4 i dennes arbete med de unga 

lagöverträdarna. Frågan är dock om detta sätt att kombinera straffrätten med socialrätten är 

eftersträvansvärt och hur det egentligen hänger samman med socialrätten? Är detta ett sätt att 

kombinera de olika principerna eller gör socialsekreteraren avkall på socialrätten med förmån 



  30  

för straffrätten? Grunden för socialtjänstens verksamhet är ju frivillighet och individens själv-

bestämmanderätt. 

När det gäller det straffrättsliga kravet på proportionalitet ger alla intervjupersonerna uttryck 

för liknande förhållningssätt i fråga om de tar hänsyn till brottet. Nedan säger två intervjuper-

soner:  

 

IP2: ”vi tänker nog mer på vilket behov ungdomarna har, se genom en be-

hovsprövning vilken vård dom behöver, sen så kan det säkert i vissa fall 

överensstämma med straffrättens tänk också, men det är inte så. Jag tror 

inte att vi tänker på det sättet att nu ska vi tänka, dom ska ha rätt proportio-

nalitet till just det här brottet utan vi försöker bedöma situationen och vad 

dom behöver i vård med så att säga.” 

 

Vidare säger denna intervjuperson: 

 

IP2: ”vi tänker på att vi gör en bedömning, en behovsbedömning på vad 

ungdomen behöver sen ifall det liksom överensstämmer med det tingsrätten 

tycker är bra i proportionalitet, då är det ju bra i såna fall.”  

 

IP2: ”det är inte vårat arbete att straffa ungdomar, vi ska hjälpa ungdomar, 

vi ska ge dom adekvat vård och behandling. […] Har man begått ett brott, 

ja, misshandlat nåt så tycker vi också att man ska kanske ha vård och be-

handling för det för att förebygga det, men däremot vill vi inte straffa dom 

för det så att säga utan vi erbjuder dom nånting som dom och föräldrarna 

får ta ställning till och vill dom jobba med det så, då gör man det så att 

säga. […] det är det som är skönt att luta sig mot, att dom inte kan dömas 

till saker inom socialtjänsten som dom inte samtycker till.” 

 

Intervjupersonen säger att ungdomens vårdbehov är styrande men att detta i vissa fall kan 

stämma överens med kravet om proportionalitet, som vi tolkar det. Alltså att åtgärden är till-

räckligt ingripande med tanke på det begångna brottet. Denna intervjuperson tycks enligt oss 

vara hjälpt av samtyckeskravet inom socialtjänstlagen. Utifrån detta uppfattar vi det som att 

det blir tydligt för personen att dennes uppgift inte är att straffa, utan att vårda utifrån frivil-

lighet. 
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Dock ger intervjupersonerna uttryck för hur brottet påverkar valet av åtgärd: 

 

IP3: ”Ja, det gör ju det, alltså om vi nu ska tänka på dom här, vårdprinci-

pen och straffrättsliga principen, det är klart att det, det väger ju tyngre om 

ungdomen har begått ett mycket, eller misstänks för ett mycket mycket all-

varligt brott än om det är mera så att säga, ja, ett lindrigare brott han miss-

tänks för.” 

 

I detta citat uppfattar vi att intervjupersonen ger uttryck för ett straffrättsligt tänkande utifrån 

principen om proportionalitet. Detta tolkar vi som att det kan finnas en svårighet för social-

sekreteraren att dra en gräns mellan socialtjänstens uppgift och straffsystemet uppgift och veta 

vad socialtjänsten egentligen ska ta hänsyn till i utformandet av vårdplaner.  

 

IP2: ”Och sen så kan man då också, utifrån vilket brott dom har gjort, ge 

dom rätt så att säga vård. Det kan man ju känna av, om det är ett snatteri 

kan dom får göra gottgörelse, kan dom, har dom gjort ett våldsbrott så kan 

dom få genomföra konsekvensprogram eller ART eller, beroende på, ja, vil-

ket brott dom har gjort och vilken inställning själv, ungdomen själv har till 

brottet.” 

 

Vi tolkar detta som att brottet påverkar vilka insatser som föreslås. Ett allvarligt brott tycks av 

dessa intervjupersoner innebära en mer ingripande åtgärd. Detta kan förstås som att det finns 

inslag av proportionalitet. Å ena sidan är det möjligt att när ett allvarligt brott begås kan det 

vara ett tecken på ett stort vårdbehov hos brottslingen, vilket i sin tur kräver mer ingripande 

åtgärder. Då socialtjänsten ämnar tillgodose ungdomens vårdbehov kan detta i vissa fall även 

tillgodose rättens krav på proportionalitet. Med detta menar vi att om ett grovt brott är tecken 

på ett större vårdbehov blir insatserna mer ingripande och därmed proportionerliga med brot-

tet. Å andra sidan är det inte helt självklart att det alltid är så att ett allvarligt brott innebär ett 

stort vårdbehov, eller att det föreligger ett vårdbehov över huvud taget. Vi ställer oss frågande 

till tanken om att brottet i sig är en direkt indikator på vårdbehov. Dessutom är socialtjänstens 

uppgift att bedöma vårdbehovet utifrån den unges hela livssituation, vilket det begångna brot-

tet endast är en del av. 

 



  32  

IP4s sätt att hantera kravet på tidsbestämmande av vårdinsatserna: 

 

IP4: ”det kan va svårt att skriva när det ska sluta, en insats, men då brukar 

jag faktiskt skriva, cirka, alltså, ja, kan behöva ha den här insatsen under 

dom närmaste två åren eller nånting liknande men att, ja, ungefär alltså, så, 

men att omprövning kanske varannat eller varje halvår så här och stämma 

av, man kan ju lägga in nånting i texten sådär så att dom ... förstår.” 

 

IP4 anser att det är svårt att tidsbestämma vårdinsatserna, men att det går att hantera 

genom att ge ungefärliga tidsramar.  

 

Även IP3 talar om att tidsbestämma insatserna med omprövning av beslutet. Denne 

menar dock att vården generellt inom socialtjänsten har blivit mer tidsbestämd och att 

den omprövas efter den bestämda tiden: 

 

IP3: ”Vård är ju på nåt sätt, liksom på det sättet att man vårdar människor 

så länge det behövs, straff är tidsbegränsad. Och idag är ju vården också 

för all del mer tidsbegränsad på det sättet att man fattar beslut i väldigt tyd-

liga ramar, den här insatsen pågår så här länge, sen omprövar man det då 

och tittar på om det ska fortsätta. Så att oavsett om det är vård eller straff så 

tror jag att det är väldigt bra att det blir tydligt att familjen och ungdomen 

vet vad är det vi gör. Så. Men ännu viktigare är det när det gäller unga lag-

överträdare att man vet när har jag fixat mitt straff.” 

 

Utifrån IP3s uppfattning om att tidsbestämda insatser blir alltmer vanligt inom social-

tjänsten, torde det vara relativt enkelt för socialsekreterarna att tillgodose detta krav 

från straffrätten. Dessutom lyfter IP3 upp att det kan vara positivt med tidsbestämda 

insatser för ungdomar.  

 

Den generella slutsatsen som vi drar är att dessa socialsekreterare inte verkar ha några större 

svårigheter i vardagen med att kombinera de straffrättsliga principerna med den socialrättsliga 

principen. Vad kan då detta bero på? 
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Vi förstår Foucault på det sätt att rättsväsendets straffmetoder och dess förbättringsteknik har 

överförts bland annat till det sociala arbetet och de tar en allt större del i arbetet med att kon-

trollera, bestraffa och belöna (Foucault, 1993, s. 347-348, 357). Vi tolkar detta som att rätts-

väsendet och socialtjänsten har samma mål att inordna individer i samhället. Skillnaden mel-

lan dessa är dock tillvägagångssättet. Som tidigare nämnts i kapitel 3 i denna uppsats bygger 

socialtjänstens verksamhet på en välfärdstanke, vilket innebär att erbjuda medborgarna det 

stöd och den hjälp de behöver (1 kap 1 § SoL). Straffsystemets grund är att straffa för brott, 

det vill säga orsaka lidande för brott mot samhällets lagar (Jareborg & Zila, 2001, s. 15). Vi 

tror att de intervjuade socialsekreterarnas känsla av att lyckas kombinera dessa principer kan 

bero på att de arbetar mot samma mål som kriminalvården, dock på ett annat sätt. Detta är 

något som vi anser att en av intervjupersonerna belyser i nedanstående citat.  

 

IP3: ”jag tänker att dom sitter ju med samma dilemma som vi sitter, i åkla-

garmyndigheten och i domstolarna, dom har precis samma dilemma, vad 

ska vi utmäta för, dom klär det ju i såna ord, vad ska vi utmäta för påföljd 

för den här ungdomen som skulle gagna honom/henne” 

 

Foucaults disciplineringsbegrepp handlar om att göra kroppen foglig och nyttig för samhället 

(Foucault, 1993, 161-163). Vi tolkar Foucault som att de människor som inte inordnar sig i 

samhällsordningen ska korrigeras. Enligt Foucault borde fängelset vara en alltomfattande in-

stitution och ha en korrektiv uppgift. Då Foucault menade att fängelsets förbättringsteknik 

överförts på socialhjälpen tolkar vi det som att även tanken om en alltomfattande institution 

har överförts. (a.a., s. 269-275) Vi menar att socialtjänsten idag kan sägas vara en ”alltomfat-

tande disciplinär institution” då den finns till för människan för att åta sig alla sidor av indivi-

den där den tycks behöva hjälp och stöd. Att socialtjänsten ska ha en helhetssyn och se till 

individens hela sociala situation är något som kommer till uttryck i propositionen till social-

tjänstlagen (Prop. 1979/80:1, s. 207-208). Dessutom anser vi att socialtjänsten även har till 

uppgift att se till att människor som finns i samhällets utkant korrigeras för att bli en del av 

samhället. I en av propositionerna till socialtjänstlagen talas det om socialtjänstens normalise-

rande uppgift (Prop. 2000/01:80, s. 85), och detta skulle kunna ses som en form av discipline-

ring. Slutligen anser vi att disciplinering och korrigering av människor som står utanför lagen 

sker både i kriminalvården och socialvården och därigenom blir inte klyftan mellan kriminal-

vården och socialvården alltför stor. Med utgångspunkt i detta kan det kanske förstås hur de 
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intervjuade socialsekreterarna lyckas arbeta med unga lagöverträdare och utforma vårdplaner 

för dessa, utifrån de olika principerna utan att de själva ser några större svårigheter med det. 

 

Påföljden överlämnande till vård inom socialtjänsten är, enligt oss, på olika sätt en del av båda 

dessa system. Dels genom att det är en brottspåföljd och dels genom att vården utformas ut-

ifrån socialrätten. Vi anser att det kan finnas svårigheter i att förena dessa då socialtjänsten 

ska vårda utifrån individens vårdbehov och minska lidandet, medan straffsystemet ska orsaka 

lidande för ett lagbrott. Dessa olika uppgifter är enligt oss i sig oförenliga. Intervjupersonerna 

i denna studie ger inte uttryck för att de upplever några svårigheter med att kombinera de 

straffrättsliga principerna med socialtjänstlagens behovsprincip. Vi tror dock att enskilda so-

cialsekreterare måste hitta ett sätt att förena de olika systemen på något sätt för att över huvud 

taget kunna utföra sitt arbete och att socialsekreterarna antagligen ganska snart hittar en var-

dagsrutin för det. Risken är, eftersom det är svårt att kombinera de olika principerna, att olika 

socialsekreterare kombinerar dem på olika sätt. Att vissa socialsekreterare tar mer hänsyn till 

straffrättens principer, medan andra socialsekreterare inte alls tar samma hänsyn till dem. En 

socialsekreterare använder kanske straffrättens konsekvens som påtryckningsmedel för att få 

den unge att delta i de planerade insatserna, medan en annan bortser helt och hållet från straff-

rättens principer och betonar socialtjänstens frivillighet. Detta skulle kunna få till följd att det 

för ungdomens del blir helt olika beroende på vilken socialsekreterare den unge har, vilket i 

sin tur är helt oacceptabelt i ett demokratiskt rättssamhälle. 
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8 Diskussion 

 
När det insamlade materialet har sammanställts får vi bilden av att dessa socialsekreterare inte 

upplever några svårigheter med att kombinera de straffrättsliga principerna med den social-

rättsliga principen. De ser dock vissa svårigheter med att vara en del av den straffande proces-

sen. Samtliga socialsekreterare menar att deras främsta fokus ligger på ungdomens vårdbehov, 

och att alla andra bedömningar överlåtes till rättssystemet. Vi undrar dock om det är så enkelt 

eftersom de ändå ger uttryck för vissa svårigheter och att gränsdragningen mellan socialtjäns-

tens uppgift och straffsystemets uppgift inte alltid är självklar. En av intervjupersonerna me-

nade till exempel att det väger tyngre om ungdomen har begått ett mycket allvarligt brott. Att 

ta hänsyn till brottets allvar ligger, som vi förstår propositionen (1997/98:96), på straffsyste-

met. Socialsekreterarna måste ibland göra gränsdragningar mellan socialtjänstens uppgift och 

straffrättens uppgift, och detta kan i sin tur leda till godtycklighet och bristande rättssäkerhet. 

Med detta menar vi att det finns utrymme för socialsekreterarna att själva bedöma vad som 

ingår i deras arbete, och att denna bedömning då kan variera från socialsekreterare till social-

sekreterare. BRÅs rapport redovisade att en relativt stor del av åklagarna och domarna ansåg 

att socialtjänsten ska ta hänsyn till kravet på proportionalitet. Kan åklagarnas och domarnas 

inställning påverka socialsekreterarna till att bli osäkra på vad deras uppgift egentligen är? 

Något som dock har kommit till uttryck i en av intervjuerna är att en nära kontakt med åklaga-

re har underlättat arbetet med unga lagöverträdare. Det är möjligt att en öppen dialog med 

kollegor och åklagare kan leda till att det blir lättare för den enskilde socialsekreteraren att 

veta vad som är dennes uppgift, och att detta i sin tur minskar utrymmet för att göra egna be-

dömningar. Dessutom skulle en öppen dialog med åklagare eventuellt kunna bidra till förstå-

else för varandras arbetsuppgifter och perspektiv. Vi tror att ett djupare samarbete mellan 

rättsväsende och socialtjänst, i kombination med klarare riktlinjer och mer utbildning kring 

områdets komplexitet för både socialsekreterare, åklagare och domare skulle förbättra situa-

tionen. Vi uppfattar gällande lagstiftning och förarbeten som tydliga i vad som gäller för soci-

altjänst respektive rättsväsende. Dock verkar det som, utifrån resultaten från denna studie 

samt från BRÅs rapporter, att det råder viss förvirring hos åklagare, domare och socialsekrete-

rare kring vad som faktiskt gäller. Uppfattningarna går isär, även inom yrkesgrupperna, gäl-

lande vem som ska ha fokus på vad, och vem som faktiskt har till uppgift att tillgodose de 

olika principerna. Därför kanske det vore en poäng att, i kombination med samarbete och ut-
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bildning, utforma tydligare riktliner för åklagare, domare och socialsekreterare som arbetar 

med de unga lagöverträdarna. 

Vi anser att det hade behövts både djupare och fler intervjuer för att få ett mättat material. Att 

göra en kvalitativ studie anser vi vara ett bra metodval för att fånga upplevelser och tankar 

kring ett så invecklat ämne. Dock hade det behövts mer tid och kunskap för att kunna fånga 

studiens problem i sin fulla komplexitet samt för att utforma bättre intervjufrågor. Ett möjligt 

metodval hade kanske kunnat vara gruppintervjuer. Kanske hade det uppstått spännande dis-

kussioner om en hel arbetsgrupp fått sitta ner tillsammans under en gruppintervju för att prata 

om sina upplevelser kring det som är denna studies problemställning? 

Eventuellt hade en kvantitativ studie kunnat fånga en del av problematiken och kompletterat 

intervjumaterialet om frågor som fångar problemet hade kunnat utformas. Detta hade kom-

pletterat materialet på så sätt att flera socialsekreterare fått göra sina röster hörda, vilket i sin 

tur gett större möjligheter att generalisera samt gett mer kunskap. 

 

Vi anser, efter studiens genomförande, att ämnet antagligen var för stort och komplext för att 

studeras under tiden för en c-uppsats. Anledningen till denna uppfattning är att det skulle ha 

behövts mer tid för att läsa in sig på ämnet, både inom juridik och tidigare forskning. Dessut-

om hade det underlättat i val av teori och i användandet av denna. 

 

Då vi anser att detta har varit för tungt och för stort för att genomföra under den här kursen är 

det mycket troligt att detta lämnat sina spår i uppsatsen. 

 

Trots detta anser vi att uppsatsen ändå kunnat bidra med en del ny kunskap, till exempel att 

alla de intervjuade socialsekreterarna ansåg att det inte fanns några större konflikter mellan de 

olika principerna samt hur de bibehåller vårdperspektivet i arbetet. 

 

Vi tror att det skulle vara fruktbart att fortsätta på det som påbörjats i denna studie genom att 

göra djupare studier kring liknande problemställning samt hur fenomenet förändras över tid.  

 

Något som har framkommit i intervjuerna men som legat utanför denna studie är skillnader i 

hur påföljden vård inom socialtjänsten ser ut för tjejer och killar. Detta skulle vara ett intres-

sant fenomen att forska vidare kring. 
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Bilaga 1  

 

Frågor som ställdes till intervjupersonerna vid första telefonkontakten: 

 

- Hur många unga lagöverträdare hade ni som blev dömda till påföljden överlämnande 

till vård inom socialtjänsten under år 2004? 

 

- Kan ni tillhandahålla platser för ungdomstjänst i er kommun/stadsdel? 

 

- Har ni någon policy för hur ni ska arbeta med unga lagöverträdare? 

 

- Vilka åtgärder är vanligast att ni sätter in? 



   

Bilaga 2 

 

Intervjuguide 

 

Inledning/Bakgrund 

 

- Hur länge har du arbetat med ungdomar dömda till vård inom socialtjänsten? 

 

- Hur stor del av ditt arbete går ut på att arbeta med unga lagöverträdare? 

 

- Hur kommer det sig att du arbetar med just detta? Vad arbetade du med innan? 

 

Att utforma en vårdplan 

 

- Hur gör du när du utformar en vårdplan rent konkret? 

 

- Hur ser könsfördelningen ut bland dem som döms till vård inom socialtjänsten? 

 

- Hur påverkar LuL ditt arbete? 

 

- Hur uppfattar du att LuL och SoL kan kombineras? 

 

- Hur ser uppdragen ut som ni får från åklagarna? 

 

- Upplever du att åklagarna, domstolarna har några särskilda förväntningar på vad vård-

planerna ska innehålla, vad du ska ta hänsyn till rörande den unge, osv.? 

 

- Vad påverkar din bedömning av vad vårdplanen ska innehålla? 

 

- Brottets art/grovhet? 

 

- Ungdomens vårdbehov? 

 



   

- Hur stor del upplever du att straffrätten tar i ditt arbete? 

 

- Hur påverkar detta rent konkret ditt arbete? 

 

- Finns det något som skulle kunna förändras för att underlätta ditt arbete med att ut-

forma vårdplaner för unga lagöverträdare? 

 

LuL i socialtjänsten 

 

- Vilka är dina tankar kring att unga lagöverträdare hamnar hos socialtjänsten istället för 

i kriminalvården? 

 

- Vilka svårigheter ser du med detta system? 

 

- Hur påverkar svårigheterna ditt arbete? 

 

- Vilka fördelar ser du med detta system? 

 

- Finns det något som skulle kunna förändras för att underlätta ditt arbete med att ut-

forma vårdplaner för unga lagöverträdare? 

 

Reformen 1999 

 

- Hur tänker du kring förutsebarhet, konsekvens och proportionalitet?  

 

- Har arbetet med att utforma vårdplaner för unga lagöverträdare förändrats sedan du 

började arbeta med detta? 

 

- Upplever du att reformen förde med sig ett mer strafftänkande för utformandet av 

vårdplanerna? 

 

 

 
 


